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מינוי  חבר לוועדות רפואיות
לעניין גמלת ניידות

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת 
ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט"ו בסיוון התשל"ז )1 
ביוני 1977(1, אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות את 
ד"ר אבא רטנר, מומחה לרפואה פיסיקלית ושיקום וכירורגיה של 

היד, בוועדה המחוזית תל אביב.

ניידות2  גמלת  לעניין  רפואיות  ועדות  מינוי  על  ההודעה 
תתוקן לפי זה.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-1505(

       בנימין נתניהו
__________        ראש הממשלה ושר הבריאות

1  י"פ התשל"ז, עמ' 1813; התשס"ח, עמ' 4635.

2  י"פ התש"ן, עמ' 2286; התשע"ג, עמ' 211.

מינוי חבר לוועדות רפואיות
לעניין גמלת ניידות

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת 
ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט"ו בסיוון התשל"ז )1 
ביוני 1977(1, אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות את 
וכירורגיה  אורטופדית  בכירורגיה  מומחה  גוייצקי,  מיכאל  ד"ר 

של היד, בוועדה המחוזית דרום.

ניידות2  גמלת  לעניין  רפואיות  ועדות  מינוי  על  ההודעה 
תתוקן לפי זה.

י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(
)חמ 3-1505(

       בנימין נתניהו
__________        ראש הממשלה ושר הבריאות

1  י"פ התשל"ז, עמ' 1813; התשס"ח, עמ' 4635.

2  י"פ התש"ן, עמ' 2286; התשע"ג, עמ' 211.

מינוי חבר לוועדות רפואיות
לעניין גמלת ניידות

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת 
ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט"ו בסיוון התשל"ז )1 
ביוני 1977(1, אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות את 
ד"ר אלסאנע פרחאן, מומחה לבריאות הציבור, בוועדה המחוזית 

דרום.

ניידות2  גמלת  לעניין  רפואיות  ועדות  מינוי  על  ההודעה 
תתוקן לפי זה.

ג' באדר התשע"ג )13 בפברואר 2013(
)חמ 3-1505(

       בנימין נתניהו
__________        ראש הממשלה ושר הבריאות

1  י"פ התשל"ז, עמ' 1813; התשס"ח, עמ' 4635.

2  י"פ התש"ן, עמ' 2286; התשע"ג, עמ' 211.

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

הגבולות לעניין החוק:

עדן ישעיהו

אסף נמיר

אופיר ברנס

אנה בן חמו

ליליה מינקביץ'

נוי דרורי

אורי בראונשטיין

רותי גנוט

כ"א בטבת התשע"ג )3 בינואר 2013(
)חמ 3-284-ה4(

         אליהו ישי
__________                שר הפנים

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התש"ע, עמ' 488.

הסמכת מפקחים
לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959

התעסוקה,  שירות  לחוק  74)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדי  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959 
האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים להלן, 
לעובדים  בקשר  החוק  לפי  הוראות  על  פיקוח  לשם  למפקחים 

זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם:

אסף עמר

אמיר מקונן.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-300-ה1(

         אליהו ישי
__________                שר הפנים

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

הסמכת מפקחים
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 

התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א1( לחוק העסקת עובדים על 
ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
וההגירה  האוכלוסין  רשות  עובדי  את  העניין,  לפי  וממנה, 
במשרד הפנים הרשומים מטה, למפקחים לשם פיקוח על ביצוע 

ההוראות לפי החוק האמור:

__________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התש"ע, עמ' 488.
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אסף עמר

אמיר מקונן.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-2731(

         אליהו ישי
	                שר הפנים

מינוי מפקחים
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

זרים,  עובדים  לחוק  5ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדי  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"א-11991 
האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים להלן, 

למפקחים לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי החוק האמור:

אסף עמר

אמיר מקונן.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-3866(

         אליהו ישי
__________                שר הפנים

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.

מינוי מפקחים
לפי חוק חג המצות )איסורי חמץ(, התשמ"ו-1986

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק חג המצות )איסורי 
חמץ(, התשמ"ו-11986 )להלן - החוק(, אני ממנה את איתן שקלים, 
מתוך רשימת פקחים שהגישה המועצה המקומית מטולה )להלן 
לעניין  למפקחים  במועצה,  כפקחים  והמשמשים  המועצה(,   -

החוק בתחום המועצה.

במרס   25( התשע"ג  בניסן  י"ד  ביום  לתוקף  ייכנס  המינוי 
וכל עוד המפקח משמש  ויהיה בתוקף כל עוד לא בוטל   )2013

בתפקידו.

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(
)חמ 3-2031(

         אליהו ישי
__________                שר הפנים

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 220.

מינוי מפקחים
לפי חוק חג המצות )איסורי חמץ(, התשמ"ו-1986

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק חג המצות )איסורי 
חמץ(, התשמ"ו-11986 )להלן - החוק(, אני ממנה את הרשומים 
מטה, מתוך רשימת פקחים שהגישה עיריית בית שאן )להלן - 
העיריה(, והמשמשים כפקחים בעירייה, למפקחים לעניין החוק, 

בתחום העירייה.

במרס   25( התשע"ג  בניסן  י"ד  ביום  לתוקף  ייכנס  המינוי 
וכל עוד המפקח משמש  ויהיה בתוקף כל עוד לא בוטל   )2013

בתפקידו:

__________
1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 220.

דוד אטיאס

דני נחום

אמיר תורג'מן

כוכבה גוזלן

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(
)חמ 3-2031(

         אליהו ישי
	                שר הפנים

מינוי והסמכת מפקחים ומינוי מפקחי עבודה
 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954,

ועוד חוקים כמפורט בהודעה

74)א( לחוק שירות התעסוקה,  )1( בתוקף סמכותי לפי סעיף 
לפי  התעסוקה(,  שירות  חוק   - )להלן  התשי"ט-11959 
 - )להלן  התשנ"א-21991  זרים,  עובדים  לחוק  5ב  סעיף 
חוק עובדים זרים(, לפי סעיף 19)א( לחוק העסקת עובדים 
חוק   - )להלן  התשנ"ו-31996  אדם,  כוח  קבלני  ידי  על 
שנתית,  חופשה  לחוק   1 סעיף  לפי  אדם(,  כוח  קבלני 
התשי"א-41951 )להלן - חוק חופשה שנתית(, לפי סעיף 1 
לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-51951 )להלן - חוק 
הנוער,  לחוק עבודת   1 סעיף  לפי  ומנוחה(,  שעות עבודה 
התשי"ג-61953 )להלן - חוק עבודת הנוער(, לפי סעיף 15ב 
שכר  חוק   - )להלן  התשמ"ז-71987  מינימום,  שכר  לחוק 
מינימום(, לפי סעיף 18 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, 
ולפי  ההזדמנויות(  שוויון  חוק   - )להלן  התשמ"ח-81988 
מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק   13 סעיף 
התשנ"ח-91998, אני מסמיך וממנה, לפי העניין, את עובדי 
המדינה הרשומים מטה למפקחים לאחר שעברו הכשרה 
זרים  עובדים  לחוק  5ב)ב()2(  בסעיף  כאמור  מתאימה 
ובסעיף 19)א2( לחוק קבלני כוח אדם, לעניין הפיקוח על 

החוקים האמורים;

על  הפיקוח  ארגון  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  )2( בתוקף 
עובדי המדינה  אני ממנה את  העבודה, התשי"ד-101954, 
הרשומים מטה למפקחי עבודה לעניין הפיקוח על החוק 
עבודה  חוק שעות  חופשה שנתית11,  חוק  על  וכן  האמור, 
חוק  מינימום14,  שכר  חוק  הנוער13,  עבודת  חוק  ומנוחה12, 
התעסוקה16,  שירות  חוק  בעבודה15,  ההזדמנויות  שוויון 

__________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 32; י"פ התשכ"א, עמ' 530.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

3  ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התש"ע, עמ' 501.

4  ס"ח התשי"א, עמ' 234.

5  ס"ח התשי"א, עמ' 204.

6  ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשנ"ח, עמ' 256.

7  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשס"ב, עמ' 493.

8  ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התש"ע, עמ' 389.

9  ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

10  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

11  י"פ התשט"ו, עמ' 156.

12  י"פ התשט"ו, עמ' 156.

13  י"פ התשנ"ד, עמ' 2960.

14  י"פ התשנ"ב, עמ' 4053.

15  י"פ התשנ"ו, עמ' 1054.

16  י"פ התשס"ה, עמ' 2905.
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שם משפחה שם פרטי

ברנדסיונת

ראובןקסאי

מיקימלכה

דינוביאיר

לררבן

נבסואייבק

אקרמןנופר

אשכנזישחר

מוזסאורטל

דאלישירן

אטיאסמעיין

פיינשטייןמיכאל

פליקרן 

שערדניאל 

רינסמשה

איזנקוט נופר

סגלרועי

מהצריהדר

קינןשרון

חיימוב אבי 

אבני לירון 

עזרא רויטל 

שרוןאתי 

מצגר דלית 

חכיםנחמן

מגידישליאור

חלבי לוינעה

חדדאפרת 

טליעדגש 

אסףאייל 

חליליעקב

לה גנקין

אשכנזיתמי 

ד' באייר התשע"ג )14 באפריל 2013(
)חמ 3-150-ה1(

         נפתלי בנט
	              שר הכלכלה

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-172006, חוק 
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-182001, 
חוק  עבודה(, התשס"ב-192002,  )תנאי  לעובד  הודעה  חוק 
קיבוציים,  הסכמים  חוק  התשי"ח-201958,  השכר,  הגנת 
)חשיפת  עובדים  על  הגנה  חוק  התשי"ז-211957, 
תקין(,  במינהל  או  המידות  בטוהר  עבירות ופגיעה 
להגברת  לחוק  ה'  ופרק  ד'  פרק  הוראות  התשנ"ז-221997, 
איסור  חוק  התשע"ב-232011,  העבודה,  דיני  של  האכיפה 
7)ב(  סעיף  התשע"ב-242012,  מעובד,  ביטחונות  קבלת 
ולעניין  התשנ"ח-251998,  מינית,  הטרדה  למניעת  לחוק 
כאמור  התעסוקה  ועדת  מאת  היתר  בלא  עובד  פיטורי 
בסעיף 41א)ב( לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, 

התש"ט-261949, לפי סעיף 45א לחוק האמור:

שם משפחה שם פרטי

כהןהילה 

שטריתאסף

הנבוזימהראן 

ברקאליחי

זנזוריצורי

שמואלטלי 

טובולמיכאל

מנחם דן

זיניעלי

רבאבמסאלחה 

סליםראשד

דודניר

צוקון אביעד

רוזנברגדניאל 

פטמןדן

מלינוביץתמר 

בריסקישראל

פצחולסיוון

שאמינטע לי

שמואליאורטל
__________

17  ס"ח התשס"ו, עמ' 396; י"פ התשס"ו, עמ' 4725.

18  ס"ח התשס"א, עמ' 378; י"פ התשס"ב, עמ' 2749.

19  ס"ח התשס"ב, עמ' 210; י"פ התשס"ב, עמ' 2749.

20  ס"ח התשי"ח, עמ' 86; י"פ התשס"ד, עמ' 1323.

21  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; י"פ התשס"ד, עמ' 1323.

22  ס"ח התשנ"ז, עמ' 66; י"פ התשס"ט, עמ' 2969.

23  ס"ח התשע"ב, עמ' 62; י"פ התשע"ב, עמ' 6145.

24  ס"ח התשע"ב עמ' 176; י"פ התשע"ב, עמ' 6145.

25  ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

26  ס"ח התש"ט, עמ' 13.
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שמריהו )להלן - המועצה( ורד פייר, לממונה על הגבייה, ואת 
כללית  ארנונה  של  גבייתם  לצורך  גבייה  לפקידת  גולן  ליאור 
חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת 
להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים 
למועצה על פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, 
התשל"ז-41977, של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוקי העזר 
בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  של  עבירות  שהן  המועצה,  של 
התשמ"ב-51982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   228

המגיעים למועצה על פי דין.

ל' בניסן התשע"ג )10 באפריל 2013(
)חמ 3-18(

         עמרם קלעג'י
__________         המנהל הכללי של משרד הפנים

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

5  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

הודעה על השבתת לשכת ההוצאה לפועל בירושלים
לפי תקנות בית המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה 
לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים(, 

התשמ"א-1981

המשפט,  בתי  לתקנות  2)ב1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין בתקופת 
 - )להלן  התשמ"א-11981  עובדים(,  של  השבתה  או  שביתה 
התקנות(, אני מודיע בזה כי לשכת ההוצאה לפועל בירושלים 
תושבת מיום כ"א באייר התשע"ג ) 1 במאי 2013( מהשעה 14:00 
ההשבתה  )כולל(;   )2013 במאי   2( התשע"ג  באייר  כ"ב  יום  עד 

נדרשת לשם עדכון מערכת המחשוב של ההוצאה לפועל.

בתקופת ההשבתה הלשכה תהיה סגורה; לא תהיה קבלת 
קהל ולא יתקיימו דיונים.

במניין  תובא  לא  ההשבתה  תקופת  לתקנות,   5 תקנה  לפי 
הימים לגבי חישוב מועד או זמן לעשיית דבר שבסדר הדין או 

שבנוהג שנקבע בחיקוק או בהחלטת רשם ההוצאה לפועל.

לפועל  ההוצאה  לחשבונות  תשלומים  לב,  לתשומת 
שיבוצעו במהלך תקופת ההשבתה ייזקפו לתיקים רק לאחר תום 

תקופת ההשבתה.

ה' באייר התשע"ג )15 באפריל 2013(
)חמ 3-1148(

         דוד מדיוני
__________          מנהל מערכת ההוצאה לפועל

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1430א; התשע"א, עמ' 1248.

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

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

שלהלן:

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עואד  מריאן  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
הרשות  בתחום  עסקים  לסוגי  בחוק,  כמשמעותו  אישור  לנותן 

המקומית עפולה.

לעניין הסמכה זו, "סוגי עסקים" - עסקים טעוני רישוי לפי 
רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  שבתוספת  הפרטים 
התשנ"ה-21995, שמספריהם - 1.5; 1.7; 2.1ב כאשר כמות הגפ"ם 
המאוחסן בעסק כאמור קטנה מ–500 טון; 2.2ו; 2.3ב; 3.2ה עד ז; 
ו–ג; 7.2;  ו–ג; 3.6א; 4.3א ו–ב; 5.2; 6.4; 6.8א ו–ב; 7.1א  3.3א; 3.4ב 
8.4א ו–ב; 8.5ב; 8.6ב עד ה; 8.7ב; 8.9א עד ד ו–ו; 8.10ב ו–ג; 9.1ב; 
10.1א; 10.5; 10.6ב; 10.7ב; 10.8ב ו–ג; 10.10ב ו–ג; 10.11ב; 10.14ג עד 

ה; 10.15ב; 10.16ב; 10.17ב.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה ברשות המקומית עפולה.

כ"ז בניסן התשע"ג )7 באפריל 2013(
)חמ 3-2495(

             עמיר פרץ
__________             השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276; התשנ"ח, עמ' 329.

2  ק"ת התשנ"ה, עמ' 1217; התשע"א, עמ' 180.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר עיריית מודיעין-מכבים-רעות, 
רם סידיס, לממונה על הגבייה, לצורך גבייתם של ארנונה כללית 
חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת 
להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים 
למועצה על פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, 
התשל"ז-41977, של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוקי העזר 
בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  של  עבירות  שהן  המועצה,  של 
התשמ"ב-51982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   228

המגיעים לעירייה על פי דין.

ל' בניסן התשע"ג )10 באפריל 2013(
)חמ 3-18(

         עמרם קלעג'י
__________         המנהל הכללי של משרד הפנים

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

5  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
כפר  המקומית  המועצה  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686.
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של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י' בניסן התשע"ג 
)21 במרס 2013(, בתיק בד"מ 074/2010, החליט להטיל על עורך 
הדין יוסף תשובה, רישיון מספר 11909, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של 3 שנים.

)28 במרס 2013 -  י"ז בניסן התשע"ג  תוקף ההשעיה מיום 
יום המצאת גזר הדין לנאשם( עד יום י"ז באדר ב' התשע"ו )27 

במרס 2016(.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בבאר שבע, בשבתו ביום ט"ו באדר התשע"ג 
להטיל  החליט   ,39/09  ,78/08 בד"מ  בתיק   ,)2013 בפברואר   25(
על עורך הדין משה כהן, רישיון מספר 31558, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 4 שנים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013( 
עד יום י"א בניסן התשע"ז )7 באפריל 2017(.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

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

 הודעה בדבר כתובת אתר המרשתת של 
לאומית שירותי בריאות

לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

המכרזים,  חובת  לתקנות  24א)ב(  לתקנה  בהתאם 
התשנ"ג-11993, אני מודיע כי כתובת אתר המרשתת של לאומית 

.http://www.leumit.co.il  :שירותי בריאות בנושאי רכש הוא

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(
)חמ 3-2385(

         ניסים אלון
__________           המנהל הכללי של לאומית שירותי בריאות

1  ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשס"ט, עמ' 442.

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על 
קבלת הודעות של לאומית שירותי בריאות

לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

המכרזים,  חובת  לתקנות  15)ו(  לתקנה  בהתאם 
לרשימת  ההצטרפות  אופן  כי  מודיע  אני  התשנ"ג-11993, 
הוא  רכש  בנושאי  בריאות  שירותי  לאומית  של  המנויים 
בכתובת:   לאומית,  של  המרשתת  באתר  המפורטת  בדרך 

.http://www.leumit.co.il

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצצבר 2012(
)חמ 3-2385(

     ניסים אלון
__________           המנהל הכללי של לאומית שירותי בריאות

1  ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשס"ט, עמ' 442.

אריחים:  בין  רגילים  למישקים  מילוי  חומרי   -  2 חלק   1661 ת"י 
קביעת העמידות בכימיקלים של חומרי מילוי ושל דבקי שרף 

בראקציה, ממרס 2013 בא במקום המהדורה ממאי 2004;

ת"י 1661 חלק 3 - חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: 
במקום  בא   2013 ממרס  בשחיקה,  העמידות  קביעת 

המהדורה ממאי 2004;

ת"י 1661 חלק 4 - חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: 
בא   2013 ממרס  הלחיצה,  וחוזק  הכפיפה  חוזק  קביעת 

במקום המהדורה ממאי 2004;

ת"י 1661 חלק 5 - חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: 
המהדורה  במקום  בא   2013 ממרס  ההתכווצות,  קביעת 

ממאי 2004;

ת"י 1661 חלק 6  - חומרי מילוי למישקים בין אריחים: קביעת 
הספיגות, ממרס 2013 בא במקום המהדורה ממאי 2004;

לבתי  תרמופלסטיות  כיסוי  יריעות  יריעות:   -  1 חלק   821 ת"י 
במקום  בא   2013 ממרס  ומנהרות,  חממות   - צמיחה 

המהדורה מפברואר 1996;

ת"י 5412 חלק 2 - מבנים יבילים ארעיים: בתי ספר וגני ילדים, 
ממרס 2013;

 - בהם  ולטיפול  ילדים  של  לשימוש  מוצרים   - ת"י 14036 
ושיטות  בטיחות  דרישות   - לתינוקות  הקפצה  נדנדות 

בדיקה, ממרס 2013;

ת"י 14122 חלק 4 - סולמות קבועים, ממרס 2013.

כ' בניסן התשע"ג )31 במרס 2013(
)חמ 96—3(  

               דני גולדשטיין
	             המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

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

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

לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 1001 חלק 6 - בטיחות אש בבניינים: אוורור והגנה מפני 
 2013 ממרס  טעות  תיקון  מסחריות,  בישול  במערכות  אש 

למהדורה מאוגוסט 2012;

נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ   - 2 ת"י 1918 חלק 
לבניין, תיקון טעות ממרס 2013 למהדורה מאוקטובר 2012;

ת"י 5103 חלק 3 - תקרות תותב פריקות: כללי התקנה ותחזוקה, 
גיליון תיקון מס' 1 ממרס 2013  למהדורה מאוקטובר 2005.

כ' בניסן התשע"ג )31 במרס 2013(
)חמ 96—3(  

         דני גולדשטיין
__________             המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

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

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

__________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4587, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,621 עמ'  התשנ"ח, 
ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושטח לבנייני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו -  .4

חלקהגוש
שטח רשום 

במ"ר

שטח 
ההפקעה 

במ"ר
בשלמות7088321,194

בשלמות34490

בשלמות35449

כ–6776687

כ–6867170

89 )בעבר 
חלק מחלקה 

בשלמות49250(

91 )בעבר 
חלק מחלקה 

כ–493,098713(

93 )בעבר 
חלק מחלקה 

בשלמות5063(

95 )בעבר 
חלק מחלקה 

בשלמות516(

97 )בעבר 
חלק מחלקה 

בשלמות52603(

בשלמות701771450

בשלמות70164054

כ"ג בניסן התשע"ג )3 באפריל 2013(

)חמ 3-2(
רון חולדאי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,2660 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5028, 
הוועדה המקומית לתכנון  בזה  294, מוסרת  התשס"ב, עמ' 
ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך, שצ"פ ושב"צ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, גוש 8992 )לשעבר גוש 7032   
שומה( -

חלקה
בשלמות

שטח רשום
במ"ר

7427

1455

1596

2998

3087

6068

כ"ג בניסן התשע"ג )3 באפריל 2013(

)חמ 3-2(
רון חולדאי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/2606, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ען/301,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6416, 
התשע"ב, עמ' 3988, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עירון  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי משולב )שטח 

ציבורי פתוח ושטח לבנייני ציבור(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באום אל–פחם, ששטחה 1,440 מ"ר, המזוהה   
כגוש 20343, חלק מחלקה 1; הייעוד: דרך.

כ"ז בניסן התשע"ג )7 באפריל 2013(

)חמ 3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/5/145, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2215, 
התשל"ו, עמ' 1673, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הוד השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  ח/499/א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
6346, התשע"ב,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1565 עמ' 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חולון 
- הפקודה(,  )להלן  ציבור(, 21943  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחולון המזוהה כ-  

חלקי חלקהגוש

6011136

67772

67784 ,3

67794 ,3

678036 ,5 ,4 ,3 ,2

678121 ,20 ,19 ,14 ,12

678241 ,34 ,25 ,21-16 ,5 ,4

678327

678442 ,37-34 ,31-29 ,25-19 ,14

678547 ,37-33 ,30-27 ,5

678637 ,31 ,29 ,24-21 ,4

678720 ,9-2

678920 ,12 ,11 ,5

678531
הייעוד: דרך.  

ח' באייר התשע"ג )18 באפריל 2013(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/14/1/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3217, 
התשמ"ה, עמ' 2770, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7595, חלקי חלקה 77, שטח   
החלקה: 1,493 מ"ר, שטח הפקעה: כ–89 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ג בניסן התשע"ג )24 במרס 2013(

)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/400,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2752, 
התשמ"א, עמ' 2992, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6574, חלק מחלקה 323   
)לשעבר חלקות 8, 10 בגוש 6574(; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

ו' בניסן התשע"ג )17 במרס 2013(

)חמ 3-2(
חי אדיב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  הר/52/א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשס"ו,   ,5559 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
עמ' 4444, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השרון 
- הפקודה(,  )להלן  ציבור(, 21943  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6443, ח"ח 266;   
הייעוד: שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך.

ו' בניסן התשע"ג )17 במרס 2013(

)חמ 3-2(
חי אדיב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
רח/550/א/31,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6052, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,1611 עמ'  התש"ע, 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה 559,   
בשטח 54 מ"ר.

ט' בניסן התשע"ג )20 במרס 2013(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/3658,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3575, 
התשמ"ח, עמ' 2988, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עכו  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך או טיילת.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3700, חלק מחלקה 176,   
בשטח 76 מ"ר.

ט' בניסן התשע"ג )20 במרס 2013(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/1/30,  ובהתאם לתכנית מס'  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1110, 
התשכ"ד, עמ' 2070, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3648, חלק מחלקה 72.  

ט' בניסן התשע"ג )20 במרס 2013(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
B)ב(,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,1945 רשמי  בעיתון  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
מס' 1389, התש"ה, תוס' 2, עמ' 84, ובהתאם לתכנית מס' 
646, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
1300, התשכ"ו, עמ' 2240, ובהתאם לתכנית מס' תא/1095, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1655, התש"ל, עמ' 2782, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6518, התשע"ג עמ' 1696, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו בגוש 6212 -  

חלקה 
שטח רשום במ"רבשלמות

105567

106567

1327,080

13319,137

1351,764

144756

1455,110

17445

1925,467

כ"ג בניסן התשע"ג )3 באפריל 2013(

)חמ 3-4(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעכו -  

המזוהה כגוש 18107, חלקי חלקה 42, ששטחה 10 מ"ר;  

מ"ר;   95 ששטחה   ,43 חלקה  חלקי   ,18107 כגוש  המזוהה   
הייעוד: דרך.

כ"ד בניסן התשע"ג )4 באפריל 2013(

)חמ 3-2(
שמעון לנקרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עכו  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
13/106/03/3 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
 ,2580 עמ'  התשמ"ג,   ,2948 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ולבנייה אשדוד  בזה הוועדה המקומית לתכנון  מוסרת 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הוועדה או לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשדוד, ששטחה 4,500 מ"ר, המזוהה כגוש   
אבות  בית   ,)84  ,72 ח"ח  )לשעבר   194 מחלקה  חלק   ,2068

ברובע ה'.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקריה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ב באדר התשע"ג )4 במרס 2013(

)חמ 3-2(
יחיאל לסרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אשדוד  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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1 
 

ה יה להאצת הבנייחוק הליכי תכנון ובניהודעות לפי 
 0211-התשע"א ,למגורים )הוראות שעה(

 1965 –ה, התשכ"ה יבניהחוק התכנון וולפי 
 

 דרום, מרחב תכנון מקומי:  ירוחםהמחוז: 
הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה 

 101/ 20/ 02 מס'מפורטת 
 שם התכנית: שכונה דרומית ירוחם

לחוק הליכי  42ת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסר
תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראות שעה( 

, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 4122 –התשע"א 
 101/ 20/ 02 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בניה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 ת לתכניות הבאות:המתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 244/ 14/ 42 שינוי וכפיפות
 2/ 24/ במ/ 42 שינוי

 4/ ב/ 42תמ"א/  כפיפות
 43תמ"א/  כפיפות
 44/ 22/ 2תמ"מ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי : ירוחם    

השטח הנמצא בשוליים הדרומיים של העיר ירוחם, 
 גובל בצידו הדרומי בנחל שועלים.וה

 X 204211קואורדינטה 
 Y 324411קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:

חלקות  ארעי גוש
 חלקות בחלקן בשלמותן

 חלק 2 40342
 חלק 2 40344
 חלק 2 40222
 חלק 2 40222

 

 מטרת התכנית:
ת להקמת אזורי מגורים יצירת והתאמת מסגרת תכנוני

ב', אזור למוסדות ציבור לחינוך, מסחר ושצ''פ תוך -א' ו
התווית מערכת כבישים מותאמת ובהתאם לתכנית 

 .244/14/42מתאר ירוחם 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 2121. קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת 2

יח"ד בבנייה  311יח"ד צמודי קרקע,  444יח"ד מתוכם: 
יח"ד המוגדרות "דירות קטנות" בשטח  411וויה מתוכם ר

 יחידות "מגורים מיוחד". 211 -מ"ר לדירה ו 211של עד 
. קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור לחינוך 4

 ולשטחי מסחר. 
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. הנחיות לשטחים פתוחים ציבוריים, דרכים ושטחי 4
 מתקנים הנדסיים. 

ם לבנייה, . קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדי2
קביעת שימושים מותרים, הנחיות, זכויות ומגבלות 
בנייה. לרבות קווי בניין, מספר קומות, התפלגות שטחי 

 הבנייה בין הקומות, גובה בניה מרבי וכיו''ב. 
 ת דרכים חדשות. י. התווי3
 . קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.2
 . קביעת הנחיות סביבתיות. 4
 ביוב, מים וחשמל.  . קביעת הוראות לתשתיות1
 . קביעת הוראות לפיתוח פארק/ גן ציבורי.0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 
, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 24/24/4124
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים  22/24/4124

 .12/22/4124בתאריך: 
 

 -מי התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה לדיור לאו
 טלפון: 12211באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה 

וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  11-2424111
טלפון:  11331ירוחם  2ולבניה ירוחם, בורנשטיין צבי 

, ובאתר באינטרנט של משרד הפנים: 11-2301441
www.pnim.gov.ilיין בה בימים . כל המעוניין רשאי לע

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי 
 האינטרנט.

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  קרית גת
הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה 

 4/ 142/ 20/ 9מפורטת מספר: 
  20מתחם  –שם התכנית: קרית גת צפון 

לחוק הליכי  42נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ן ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראות שעה( תכנו

, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 4122 –התשע"א 
 4/ 142/ 20/ 9 ברמה מפורטת מספר:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 242/ 14/ 2 שינוי

 221/ 14/ 0 פירוט
 21/ 22/ 2תמ"מ/  כפיפות
 43תמ"א/  כפיפות
 4תמ"א/  כפיפות
 2/ א/ 44תמ"א/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: קרית גת 

 21, מזרחית לדרך מס' 43צפונית לדרך מס' 
 X  241,431קואורדינטה 
 Y  223,111קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
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 גושים וחלקות:
 41, 24, 22, 4, 2-4, חלקי חלקות 4111דר מוסגוש 

 

 מטרת התכנית:
 14הקמת שכונת מגורים חדשה שהוגדרה כמתחם 

בתכנית המתאר החדשה של צפון קרית גת שאושרה 
 .221/14/0להפקדה מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
למגורים,  -וד מקרקע חקלאית, נחל ודרך עי. שינוי י2

מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים, 
 הכל עפ"י התשריט . –דרכים 

 ית דרכים חדשות.י. התוו4
 עודי הקרקע השונים.י. קביעת השימושים המותרים בי4
 . קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.2
 . קביעת הוראות לפיתוח השטחים הפתוחים.3
 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה.2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 
, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 24/21/4124
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים   22/21/4124

 .42/10/4124בתאריך: 
 

 -התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה לדיור לאומי 
 טלפון:, 12211באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה 

וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  11-2424111
ובאתר  11-2113201טלפון: , ולבניה קרית גת, קרית גת

כל ו. www.pnim.gov.ilבאינטרנט של משרד הפנים: 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 ים לקהל ובאתרי האינטרנט.האמורים פתוח
 

 אבי הלר                                                 

 יו"ר הועדה המחוזית                                          

 הדרוםחוז מבנייה לתכנון ול                                       
 

 
 1965 -חוק התכנון ובניה, התשכ"ה הודעות לפי 

 
 ירושליםחוז מ

 

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

   10111 מס' מפורטת
הרחבות דיור ותוספת קומות למגורים : שם התכנית

 , שכ' בית וגן11 ,12 ,14וחניה רח' שחראי 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית במשרדי , כי 2023-ההתשכ"והבניה, 
הועדה המקומית  ובמשרדי מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

תכנית מתאר מקומית מופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 24424 מס' ברמה מפורטת

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות
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 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 24 ביטול
 2124 ביטול

 / ב3222 כפיפות
 3144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .21, 22, 22 ירושלים רחוב: שחראייישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 217750קואורדינטה 
 Y: 630700קואורדינטה 

 

 קות:גושים וחל
 .23חלקות במלואן: מוסדר,  41222גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הרחבות דיור וכן תוספת קומות למטרה זו .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג'. 2ממגורים ייעוד . שינוי 2
 :כמפורט להלןבנייה . קביעת בינוי לתוספות 4

, -4.12מפלסים מפלס בנייה קביעת בינוי לתוספות  -
+, מפלס 2.24+, מפלס 4.12+, מפלס 1.11מפלס 

+, לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, 0.21
 בהתאם לנספח בינוי.

במפלס  22קומות מעל בנין  4קביעת בינוי לתוספת  -
לשם הרחבת יחידות הדיור + 24.42-+, ו0.21

 21-ו 22בו וכן תוספת קומה מעל בניינים הקיימות 
הקיימות  + לשם הרחבת יחידות 24.42במפלס 
 + .0.21במפלס 

 , כאמור .בנייה. קביעת קווי בנין ל4
 2211.22-בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה2

 422.34-מ"ר שטחים עיקריים ו 4204.12מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות(.

קומות  4 -מ - 22מס' בבניין . הגדלת מספר קומות 3
קומות מעל קומת המרתף .  3-מעל קומת המרתף ל

קומות  2 -מ 21 -ו 22דלת מס' קומות בבניינים מס' הג
 קומות מעל קומת המרתף. 3 -מעל קומת המרתף ל

. הנמכת מפלס הקרקע הצפוני עבור חניה למפלס 2
 ורמפת גישה לחניה זו . -4.12

 כאמור .בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה4
יה בני. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1

 בשטח .
 . קביעת הוראות בגין עץ לעקירה ועצים לנטיעה.0



ילקוט הפרסומים 6584, כ' באייר התשע"ג, 30.4.2013  4402

5 
 

ות רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

כל .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

, וכן כל הזכאי לכך על פי התכנית את עצמו נפגע על ידי
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

                 טלפון:  02121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
ועדה  משרדיהעתק ההתנגדות יומצא ל. 14-2401424

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-2402122טלפון: 

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי  תידון אלא אם כן
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
וסדרי עבודתו(,  סמכויות חוקרבהתנגדויות לתכנית 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

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

 / א  10910
  – 11-11ברח' הכפיר בנייה שם התכנית: תוספת 

 שכ' מלחה
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית  , כי2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / א24044 מס'

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחס סוג

 / ב2001במ/  שינוי
 24 ביטול

 / א3144מק/  כפיפות
 / ב3222 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  22-24ירושלים רחוב: הכפיר יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 217750קואורדינטה 
 Y: 628900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 ר:מוסד
 .21חלקי חלקות:  41232גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בקומת מרתף , בקומת קרקע וקומה א' בנייה תוספת 

 לשם הרחבת יחידות דיור קיימות .
 

6 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב' . 2מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
 כמפורט להלן:בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4
מ"ר מתוכם  144.23של בנייה כ שטח קביעת בינוי לסה" -

מ"ר שטח  שירות, לשם  44.00 -מ"ר שטח עיקרי ו 124.22
 הרחבת יחידות דיור קיימות בהתאם לנספח בינוי.

 ., כאמורבנייה. קביעת קווי בנין ל4
 , כאמור .בנייה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה2
ייה בנ. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 3

 בשטח .
 . קביעת הוראות בגין מבנים להריסה .2
 . קביעת הוראות בגין שמירה על עצים בוגרים .4
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
אחר הרואה או בכל פרט תכנוני בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

 טלפון:  02121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
עתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . ה14-2401424

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-2402122טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

ל )סדרי נוהבנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
 52041 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 ,2שם התכנית: הרחבות בכל המפלסים ברח' נהוראי 
 , שכ' גוננים12 ,1

ן לחוק התכנו 10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 22143 מס'

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 חסת לתכניות הבאות:המתיי
 מספר התכנית סוג היחס

 3/ 22/ 21תרשצ/  שינוי
 24 ביטול
 4412 ביטול

 / ב3222 כפיפות
 3144 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  2-1-21ירושלים רחוב: נהוראי יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
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 X: 219775קואורדינטה 
 Y: 629000נטה קואורדי

 

 גושים וחלקות:
 .21, 4חלקי חלקות:  41242גוש: 
 .201 - 204, 204חלקי חלקות:  41224גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספות בכל קומות הבנין  לשם הרחבת יחידות דיור 

 קיימות וכן , תוספת מחסנים בקומת מרתף.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ורים ג' .לאזור מג 4מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
בעמודות לשם הרחבת בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4

ין . קביעת בינוי לחפירת קומת מרתף ייח"ד קיימות בבנ
 ן.יין , למחסנים עבור כלל יח"ד בבניימתחת לבנ

מתוכם  4420.04. קביעת סה"כ היקף שטח של 4
 מ"ר שטח שרות. 222.40 -מ"ר שטח עיקרי ו  4213.21

 , כאמור .בנייהל . קביעת קווי בנין2
 , כאמור .בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה3
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 2

 בשטח.
 . קביעת תנאים בגין הריסה.4
 . קביעת הוראות בגין עצים .1
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

 טלפון:  02121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-2401424

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-2402122טלפון: 

ת ובלווי תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקו
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

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

14192   
 טור -חדשה שכונת איה בנישם התכנית: 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 22201 מס'

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4444 ביטול
 24 ביטול
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 מספר התכנית סוג היחס
 / ב3222 כפיפות
 / א3144מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כ' אבו טור ,, שרחוב: אל סהל ,ירושליםיישוב: 
 המסומנים בתשריט בקו כחולהכל על פי הגבולות  

 X: 632100קואורדינטה 
 Y: 223775קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.41102גושים בחלקיות: 

 

 מטרת התכנית:
 טור. -הקמת בנין למגורים בשכונת א

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ג'. 3שטח ממגורים ייעוד . שינוי 2
קומות  2ורים בן . קביעת בינוי להקמת בנין חדש למג4

 מעל קומת  חניה  ומחסנים.
מ"ר  2223.12בבניין  המרביים בנייה . הגדלת שטחי ה4

מ"ר שטחי  243 -מ"ר שטחים עיקריים ו  201.12מתוכם 
 שירות.

קומות מעל קומת  2 -ל המרביים . הגדלת מס' הקומות 2
 חניה ומחסנים תת קרקעית .

 .כאמורבנייה בנין חדשים לקווי . קביעת 3
 . קביעת הוראות בגין גדר להריסה .2
 . קביעת הוראות בינוי, פיתוח ותנאים למתן היתר בניה.4
 . קביעת הוראות בגין דרך .1
 .קביעת הוראות בגין זיקת הנאה .0

 יח"ד. 2 -ל 4 -.שינוי במס' יח"ד מ21
 

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

או בבניין בקרקע, מעוניין .כל www.pnim.gov.ilהפנים 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  011התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  01להגיש התנגדות תוך 

די הועדה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשר
ירושלים  0מחוז ירושלים, שלומציון בנייה המחוזית לתכנון ל

. העתק ההתנגדות יומצא 10-0001006טלפון:  00101
ירושלים, ככר ספרא בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא , 10-0000900ירושלים  טלפון:  0
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 

קות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא הנמ
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

 בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .0090 -תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
 52151 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 מת בנין מגורים בשכונת בית חנינהשם התכנית: הק
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 22424 מס'

 

 וקהללא איחוד וחל איחוד וחלוקה:
 

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

 2242 שינוי
 24 ביטול

 / ב3222 כפיפות
 3144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ירושלים    .יישוב: 
 כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו 

 X: 220775קואורדינטה 
 Y: 637975קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .212חלקות במלואן: מוסדר,  41222גוש: 

 מטרת התכנית:
קומות חניה  4קומות מעל  1הקמת בנין מגורים חדש בן 

 תת קרקעיות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 2לאזור מגורים ד'  2הקרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -

 וח ציבורי.ולשטח פת
 4111.11מ"ר )מתוכם  4022 -לבנייה קביעת שטחי  -

 מ"ר שרות . 2122 -מ"ר עיקרי ו
מרביים , מספר קומות, מספר יח"ד בנייה קביעת אחוזי  -

 מרביים וקווי בנין חדשים בשטח.
בנייה קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  -

 .בשטח
 להעתקה.קביעת הוראות בגין עצים לשימור ו -
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21גיש התנגדות תוך לחוק, רשאי לה 211סעיף 

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

 טלפון:  02121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-2401424

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-2402122לפון: ט

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

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

121-2251510   
יח"ד  10קומות לשם תוספת  0שם התכנית: תוספת 

 , שכונת סנהדריה 01ברחוב עזרת תורה 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
וז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית מחבנייה לתכנון ל

 מס'ירושלים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
212-1132344 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

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

 4421 ביטול
 24 ביטול

 / א3144מק/  כפיפות
 / ב3222 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כניסות א+ב, 41ירושלים רחוב: עזרת תורה יישוב: 

 X: 220408קואורדינטה 
 Y: 634025קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר. 414חלקי חלקות:  41111גוש: 

 כנית:מטרת הת
יח"ד, תוספת מרפסות  24קומות לשם תוספת  4תוספת 

 לדירות קיימות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאיזור מגורים ג'. 4מאיזור מגורים ייעוד . שינוי 2
 קומות על בניין קיים. 4. קביעת בינוי לתוספת 4
 . קביעת בינוי לתוספת מרפסות על פי נספח הבינוי.4
 +.1.11למחסן במפלס  . קביעת בינוי לתוספת שטח2
 . קביעת בינוי לתוספת מכפילי חניה בשטח התכנית.3
בהיקף של  2+4לבניינים  בנייה . קביעת שטחי ה2

 קרייםישטחים ע 4244.42מ"ר, מהם  2404.42
 שטחי שרות. 2222.31-ו

קומות מעל  3-קומות ל 4-. הגדלת מספר הקומות מ4
 קומת מסחר ומחסנים.

 41-יח"ד ל 21-מ 2+4בבניינים מרביים . הגדלת יח"ד 1
 יח"ד.

 .מרביים בניין קווי בניין וקביעת קווי . שינוי 0
בקומת  2+4. קביעת שימוש מסחרי בחזית הבניינים 21

 +(.1.11קרקע ) במפלס 
. קביעת הוראות בגין הריסת מבנים, סככות וסגירת 22

 מרפסות לפירוק.
ת . קביעת הוראות בגין הריסת המבנה לצורך השמש24

מקומות חניה בחזית דרומית והחזרת המצב לקדמותו 
 על פי המאושר בהיתר הבניה.

. קביעת הוראות בגין עקירה ושימור עצים בשטח 24
 התכנית.

 .בנייה . קביעת תנאים למתן היתרי 22
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.23

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר ם פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמורי
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל
 טלפון:  02121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-2401424
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-2402122טלפון: 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי  תידון אלא אם כן הוגשה

תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2010 -תשמ"ט 
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 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / א1421 מס'מפורטת 
שם התכנית: שימור מבנה קיים והוספת קומת משרדים, 

 , הבוכרים19מבנים למגורים, תלמודי  0הקמת 
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א1212 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:י בנייה היתר

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4442 שינוי
 4424 שינוי
 2431 שינוי

 24 ביטול
 / א3144מק/  כפיפות
 / ב3222 כפיפות
 3222 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת הבוכרים., 20ודי אברהם רחוב: תלמ ,ירושליםיישוב: 

 בין הרחובות אבינדב וגרשום 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 

 גושים וחלקות:
 .241חלקות במלואן: מוסדר,  41112גוש: 

 X: 220950קואורדינטה 
 Y: 633400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות והוספת קומת משרדים  4שימור מבנה קיים בן 

 עליו.מ
מבנים חדשים למגורים היוצרים חצר פנימית  4הקמת 

 המקשרת את כל המתחם .
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור מגורים,  4מאזור מגורים ייעוד שינוי  -

 תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור.
מ"ר )שמתוכם  4442ל בנייה קביעת סה"כ שטחי ה -

ני ילדים כ מ"ר, ג 422מ"ר, משרדים כ   2114מגורים כ 
 מ"ר(.  042מ"ר, וחניה כ  121מ"ר, שרות כ  210

 קביעת הוראות שימור לבניין הקיים לשימור. -
 עבור כל החלקה.בנייה קביעת זכויות  -
 קביעת קווי בניין.-
 קביעת זכות הנאה לציבור  -
 קביעת הוראות בגין הריסה  -
 .בנייה קביעת הוראות בינוי ומתן תנאים למתן היתר  -
 קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית . -
 קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת . -
לשימור בבניין קומות קיימות  4תוספת קומה מעל  -

 קומות וגג רעפים מובלע . 4סה"כ 
 .חדשים בני שלוש קומות וגג רעפים תוספת שני מבנים -
 קביעת הוראות בגין החצר הפנימית . -
 

רסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פו
ב, ", התשע2402ובילקוט הפרסומים  14/14/4124

 .43/14/4124, בתאריך 4444עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-2401424טלפון:  02121
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ירושלים   2כר ספרא ירושלים, כבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-2402122טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 

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

 10101 מס'מפורטת 
התכנית: מתחם פרוזינין, בינוי מתחם למגורים  שם

 , מרכז העיר0מסחר ותעסוקה, רח' עליאש 
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 24241 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

ית שמכוחה ניתן להוציא תכנ והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24 ביטול
 / ב3222 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מרכז העיר, מתחם , 4רחוב: עליאש  ,ירושליםיישוב: 
 פרוזינין, בפינת הרחובות עליאש ומזי"א.

 תשריט בקו כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים ב
 

 גושים וחלקות:
 .2חלקות במלואן: לא מוסדר,  41121גוש: 

 X: 220460קואורדינטה 
 Y: 632065קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות למגורים מסחר ותעסוקה מעל  1הקמת מבנה בן 

 קומה תת"ק לאחסנה .
 

 עיקרי הוראות התכנית:
וקה מאזור למסחר לאזור מגורים, תעסייעוד א. שינוי 

 ומסחר.
ב. קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח השטח עפ"י 

 נספחי הבינוי.
 ג. קביעת השימושים המותרים .

 ד. קביעת קווי בנין 
 בנייה ה. קביעת תנאים למתן היתרי 

מ"ר , מתוכם   4421.1 -ל מרביים בנייה ו. קביעת שטחי 
 מ"ר שטחי שירות . 434 -מ"ר שטחים עיקריים ו 4111.2

 מ"ר שטחי שירות תת"ק למחסנים . 241.2סף לכך בנו
קומות מעל קומה  1 -ז. קביעת מספר קומות מרבי ל

 תת"ק  למחסנים .
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, ", התשע2224ובילקוט הפרסומים  40/21/4121

 .43/22/4121, בתאריך 2424עמוד 
 

המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-2401424טלפון:  02121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-2402122טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשרד הפנים של מ האינטרנט ובאתר
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 10110 מס'מפורטת 
  - 1 קלעירח' חנוך בנייה שם התכנית: תוספת 

 שכ' מנחת
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כנית מתאר , בדבר אישור ת1965 –והבניה, התשכ"ה 
 24224 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4421 שינוי
 24 ביטול

 / ב3222 כפיפות
 / א3144מק/  כפיפות
 3144 כפיפות

 
 טחים הכלולים בתכנית ומקומם:הש

 שכונת: מנחת  2ירושלים רחוב: קלעי חנוך יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 

 גושים וחלקות:
 .44חלקות במלואן:  41233גוש: 

 X: 217425קואורדינטה 
 Y: 629050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ות בחלל יח"ד חדש 4יח"ד קיימות ותוספת  4הרחבת 

 ין .יתת קרקעי ללא חריגה מקווי הבנ
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -עודי הקרקע מאזור מגורים מיוחד י. שינוי במערך י2

הכפר, מעבר ציבורי להולכי רגל, דרך משולבת ושטח 
 ציבורי פתוח למגורים א' .

, 431.22במפלסים בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4
ידות הדיור הקיימות הרחבת יח לשם 432.44, 434.42

 , בהתאם לנספח הבינוי .בהם
 -ו 431.22במפלס בנייה . קביעת בינוי לתוספת 4

 יח"ד. 4לתוספת   434.42
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור .2
מ"ר מתוכם  222.23 -. קביעת סך השטחים בתכנית ל3

 מ"ר שרות  31.11 -מ"ר עיקרי ו 322.23
 יח"ד . 2 -ל 4 -.הגדלת מספר יח"ד מ2
 כאמור . בנייה .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה4
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1

 בשטח .
 . קביעת הוראות בגין גדר להריסה.0

. קביעת הוראות בגין דרך משולבת ומעבר ציבורי 21
 להולכי רגל  לביטול .

 

ריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתא
ג, עמוד ", התשע2202ובילקוט הפרסומים  20/21/4124

 .12/22/4124, בתאריך 234
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-2401424טלפון:  02121
 ירושלים  2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-2402122טלפון: 
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בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 

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

 / א10021 מס'מפורטת 
 יח"ד,  4 -קומה אחת ושם התכנית: תוספת 

 שכונת מקור ברוך
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א24411 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24 ביטול
 3144 כפיפות
 / ב3222 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת מקור ברוך,, 223ירושלים רחוב: רש"י יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .42חלקות במלואן: מוסדר,  41142גוש: 

 X: 632925קואורדינטה 
 Y: 219690קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מגורים מאושר והסבת מחסנים בבניין תוספת קומה 

 בקומת קרקע לצורך יח"ד אחת .
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב' . 4מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
קומות מעל קומות  3 -לבבניין . קביעת מספר הקומות 4

 ותת קרקעית .חניה עילית 
+ לשם 0.11. קביעת  בינוי לתוספת קומה במפלס 4

 יח"ד חדשות . 4תוספת 
. הסבת שטח שרות בקומת קרקע לשטח עיקרי לשם 2

 תוספת יח"ד  אחת .
 כאמור .בבניין . קביעת קווי בנין 3
 4113.42 -בשטח ל המרביים בנייה . קביעת שטחי ה2

 124.12 -מ"ר שטחים עיקריים ו 2442.14מ"ר, מהם 
 מ"ר שטחי שירות .

בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 4
 בשטח.

 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .1
 יח"ד סה"כ . 24 -. קביעת מס' יח"ד ל0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, ", התשע2214ובילקוט הפרסומים  24/14/4124

 .44/12/4124ריך , בתא4224עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-2401424טלפון:  02121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-2402122טלפון: 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,  בימים ובשעות

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
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 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 10521 מס'מפורטת 
 קטמון - 4שם התכנית: פינוי ובינוי רח' יצחק שדה 

חוק התכנון ל 224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 24321 מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24 ביטול
 / ב3222 כפיפות

 3144 יפותכפ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת: קטמון., 2ירושלים רחוב: שדה יצחק יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 

 גושים וחלקות:
 .34חלקות במלואן: מוסדר,  41220גוש: 

 X: 629200קואורדינטה 
 Y: 218825קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מים והקמת מבנה מגורים עם חזית הריסת מבנים קיי

 מסחרית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה ובמקומם קביעת 2

קומות מעל שתי קומות חנייה  4בינוי להקמת בניין בן 
 ומחסנים תת קרקעיים.

 .4-לאזור מגורים ג 3קרקע מאזור מגורים ייעוד . שינוי 4
 . קביעת חזית מסחרית.4
 ביעת קווי בניין חדשים.. ק2
מ"ר  4111.42. קביעת היקף שטחי הבנייה על סך 3

 222.21מ"ר שטח עיקרי למגורים,  2442.42מתוכם 
 מ"ר שטח  שרות. 2024.44מ"ר שטח מסחר ו 

 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.2
 . קביעת הוראות בגין עץ לשימור.4

 

ך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתארי
ב, ", התשע2421ובילקוט הפרסומים  41/12/4124

 .42/12/4124, בתאריך 4412עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-2401424טלפון:  02121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-2402122טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
 
 

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

 14212 מס'מפורטת 
 קיימות , תוספת קומה  שם התכנית: הרחבת יח"ד

 , שכ' תלפיות 2יח"ד חדשות רח' הירדן  0 -ו
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 22141 מס'מקומית ברמה מפורטת 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

וציא תכנית שמכוחה ניתן לה והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2442 שינוי
 24 ביטול

 3144 כפיפות
 / ב3222 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 תלפיות , 2ירושלים רחוב: הירדן יישוב: 
 X 221/250קואורדינטה 
 Y 628/925קואורדינטה 

 ם בתשריט בקו כחול .הכל על פי הגבולות המסומני
 

 גושים וחלקות:
 .44חלקות במלואן: מוסדר,  41222גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד חדשות  4 -מה והרחבת יח"ד קיימות, תוספת קו

 , תלפיות ירושלים .2ברח' הירדן 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב' . 2. שינוי מאזור מגורים 2
 . קביעת השימושים המותרים למגורים .4
 :בנייה . קביעת הוראות 4

א. הפיכת שטח שירות ושטח למילוי בקומת מרתף , 
( תוספת מחסנים 3לשטח עיקרי ליח"ד חדשה )יח"ד מס' 

 חדשים בקומת מרתף .
 ב. הרחבת יח"ד קיימות בקומות כניסה א, ב.

 ( .2ג. תוספת קומה חדשה עבור יח"ד חדשה )יח"ד מס' 
 . מרביים בנין  . שינוי קווי הבנין וקביעת קווי2
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 3

 בשטח.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .2
מ"ר סה"כ מתוכם  141.14 -. קביעת סך השטחים ל4

מ"ר שטח עיקרי  441.21מ"ר שטח עיקרי קיים,  244.21
 מ"ר שירות . 243.14מוצע 

 . . קביעת הוראות בגין הריסת מבנה1
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור .0
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, ", התשע2433ובילקוט הפרסומים  24/12/4122

 .42/12/4122, בתאריך 3112עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-2401424: טלפון 02121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-2402122טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
 

 דלית זילבר        

 יו"ר הועדה המחוזית                           

  חוז ירושליםמ לתכנון ולבניה                          
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 מחוז תל אביב
 

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

 1/ ב/ 0215תא/ 
 מתחם רח' יצחק אלחנן מזרח שם התכנית:

לחוק התכנון  10סעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

 2/ ב/ 4223תא/  מס'מתאר מקומית 
 

איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:
 תחום התכניתהבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מ

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22תא/  שינוי
 2411תא/  שינוי

 41תמא/  כפיפות
 2/ 24תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 3תממ/  כפיפות
 / ב4231תא/  כפיפות
 4/ 2 תמא/ כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יפו רחוב: גרוזנברג    .-תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: מוהליבר    .-תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: אלחנן יצחק    .-תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: השחר    .-תל אביביישוב: 

  44, 43, 44, 42, 20יצחק אלחנן 
 א'4, 4, 4, 2גרוזנברג 

 2, 2, 4השחר 
 2, 2, 4מוהליבר 

 

 גושים וחלקות:
 .24 - 30חלקות במלואן:  2041גוש: 
 .24, 24חלקי חלקות:  2041גוש: 
 .22חלקי חלקות:  2044גוש: 
 .22 - 42חלקות במלואן:  4441גוש: 
 .23חלקי חלקות:  4441גוש: 
 .214חלקי חלקות:  4241גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קביעת הוראות:

 תם מחדש לשלושה מגרשים.. איחוד מגרשים וחלוק2
 . זכויות בניה, קווי בניין, שימושים והוראות בינוי.4
 . קביעת הנחיות לעיצוב המרחב הציבורי.4
. קביעת "זיקת הנאה לציבור" למעבר ושימוש ציבור 2

 הולכי רגל ורוכבי אופניים.
 . קביעת הוראות למבנה לשימור.3

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ע:עודי קרקיא. שינוי י

"אזור מגורים, מסחר ותעסוקה"  -מ"אזור מגורים ב'" ל
 ו"דרך".

 "אזור מגורים, מסחר ותעסוקה". -מ"דרך" ל
ב. אחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים, בהתאם 

 .2023 -תשכ"ה בנייה לפרק ג', סימן ז' לחוק התכנון וה
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ג. קביעת תכליות, הכוללות קומות תחתונות מסחריות 
 ים והוראות בניה.מותרבנייה שטחי 

ד. הרחבת רחוב יצחק אלחנן בקטע בין הרחובות 
נתיבי בכל -מסלולי ודו-מוהליבר וגרוזנברג לרחוב דו

מסלול לפתרון תנועתי אל/מ המע"ר ושינוי הסדרי תנועה 
 כך שיכללו שביל אופניים ושדרת עצים.
לא יעלו על בנייה ה. קביעת זכויות בניה: סך זכויות ה

עיקרי למשרדים מגורים ומסחר  מ"ר שטח 42,211
. שטח עיקרי למשרדים ומסחר לא 2, 4בתאי שטח 

מ"ר, מתוכם שטח עיקרי למסחר לא  21,111-יפחת מ
מ"ר עבור  2,221מ"ר. בנוסף יותרו  2,411 -יפחת מ

 פתוחות בלבד.-מרפסות מקורות
הדופן שמלווה את הרחוב תהיה בעיקרה דופן מסחרית, 

 ביעות ייחודיות למבנה לשימור.בשלושת מגרשי התכנית. ק
 4 -ו 2ו. היקף שטחי השירות מעל פני הקרקע במגרשים 

בקומות המגורים והתעסוקה. בנוסף  23%לא יעלה על 
להם יותרו שטחי השירות בקולונדות כפי שיקבע בתכנית 
העיצוב האדריכלי, קומה טכנית אחת במגדל בשטח של 

 קומה טיפוסית ומתקנים טכניים על הגג. 
מ"ר שטחי שירות מתחת לפני  42,111כמו כן יותרו עד 

 הקרקע.
 1של עד  2מרבי במגרש מס' בנייה ז. קביעת גובה 

למגדל  4קומות, מעל קומת קרקע מסחרית. במגרש מס' 
קומות + קומה טכנית + מתקנים  44שלא יעלה על 

טכניים על הגג, מעל קומות הקרקע המסחריות; במגרש 
מעל המבנה הקיים לשימור תוספת קומה חלקית  4

קומות  4של עד בנייה והוראות מיוחדות נוספות. תותר 
 מרתף. 

ח. קביעת "זיקת הנאה" למעבר לשימוש הציבור בשטח 
 הפרוייקט.

ט. קביעת קולונדה לאורך רחוב יצחק אלחנן וקביעת 
 "זיקת הנאה" בה.

אשר הודעה על  22י. שינוי בהתאם לכך של תכנית מס' 
מיום  2224ניתנה בעיתון הרשמי מס'  מתן תוקף לה
הודעה על מתן  2411ושינוי של תכנית  41.22.2024

 .4.4.2043מיום  4244תוקף לה ניתנה בי.פ. 
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין ע, בקרקמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

טלפון:  24124יפו -ביבתל א 243תל אביב, דרך בגין 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-4244312

תל  21תל אביב, שד בן גוריון בנייה מקומית לתכנון ול
קבלת קהל בוועדה , 14-3424224יפו  טלפון: -אביב

, 22:11 – 22:11המחוזית בימים א', ג', ה, שעות 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

כתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה ב
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 יפו-תל אביב אביב, מרחב תכנון מקומי:-מחוז: תל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 1/ 0019תא/  מס'רטת מפו
 הארכת תוקף -מתחם יצחק שדה  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

 2/ 4420תא/  מס' מתאר מקומית ברמה מפורטת
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4420תא/  שינוי
 4112תא/ מק/  שינוי

 21תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפו רחוב: יצחק שדה    .-בתל אבייישוב: 
 יפו רחוב: דרך בגין    .-תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: המסגר    .-תל אביביישוב: 

-2 2213, רח' 42-44, רח' המסגר 4-1רח' יצחק שדה 
 .24-41, דרך מנחם בגין 0

 

 גבולות התכנית:
 רחוב יצחק שדה -מצפון

 רחוב המסגר -ממזרח
 דרך מנחם בגין -ממערב
 2213וב רח -מדרום

 

 גושים וחלקות:
 .23 - 24חלקות במלואן:  4144גוש: 
 .421חלקות במלואן:  4212גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הארכת המועדים למימוש התכנית כפי שנקבעו בסעיף 

בהוראות התכנית הראשית, בעשר שנים נוספות.  44
 ללא שינוי בהיקף זכויות הבניה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שנים מיום אישורה כחוק.  21תוך  . התכנית תבוצע2
. טרם פקיעת תוקפה של תכנית זו, תחליט הועדה 4

המקומית על הארכת תוקף של התכנית. ככל שלא 
תחליט הועדה המקומית על כך, יוחזר היקף זכויות 

מעל הקרקע במגרשים בהם לא הוצא כל היתר בנייה ה
 / א. 303להיקף הזכויות שהוקנה להם בתכנית בנייה 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין ל כ

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21ת תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדו 211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  24124יפו -ביבתל א 243תל אביב, דרך בגין 

קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', , 14-4244312
העתק ההתנגדות  .22:11 -22:11ג', ה' בין השעות 

תל אביב, בנייה רדי ועדה מקומית לתכנון וליומצא למש
 , 14-3424224יפו  טלפון: -תל אביב 21שד בן גוריון 

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

לתכנית סמכויות  )סדרי נוהל בהתנגדויותבנייה התכנון וה
 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 0901תא/  מס'
 4תוספת שימוש לגן ילדים רח' השח"ל  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

 4044תא/  מס'מפורטת ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 כניות הבאות:המתייחסת לת
 מספר התכנית סוג היחס

 2תא/ ג/  שינוי
 301תא/  שינוי
 4211תא/  שינוי

 423תא/  כפיפות
 2תא/ ע/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2יפו רחוב: שח"ל -תל אביביישוב: 
 

 גבולות התכנית:
כחול תכנית זו תחול על השטחים המתוחמים בקו 

חלק מחלקה  2042)גוש  2בתשריט הכולל את שח"ל 
 (. 4וחלק מחלקה  210

 210גבול התכנית מצפון רחוב שח"ל ממערב חלקה 
 .4מדרום וממזרח חלקה 

 

 גושים וחלקות:
 .210, 4חלקי חלקות:  2042גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הוספת שימוש לגן ילדים/ מעון לטבלת היעודים בנוסף 

 ותר.לשימוש למגורים המ
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת הוראות המאפשרות שימוש נוסף לגן ילדים / 2

מגורים, תוך בין היתר קיבוע קו הבניין ייעוד מעון ב
 .4211מ' בהתאם לתכנית  4 -הצפוני לחזית ל

( לצורך 4211. ניצול הזכויות שבתוקף )עפ"י תב"ע 4
 הרחבה / שיפוץ גם עבור שימוש לגן ילדים/ מעון.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21דות תוך לחוק, רשאי להגיש התנג 211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24124יפו -תל אביב 243תל אביב, דרך בגין 

קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .14-4244312
העתק ההתנגדות  .22:11-22:11ג', ה' בין השעות: 
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תל אביב, בנייה משרדי ועדה מקומית לתכנון וליומצא ל
 , 14-3424224יפו  טלפון: -תל אביב 21שד בן גוריון 

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

ות לתכנית סמכויות )סדרי נוהל בהתנגדויבנייה התכנון וה
 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 0900תא/  מס'מפורטת 
 תוספת זכויות -מלון גרשט  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

 4044תא/  מס'מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 001תא/  שינוי
 תא/ מ ביטול

 312תא/  כפיפות
 2/ 24תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 24תמא/  כפיפות
 2תא/ ע/  כפיפות
 21תא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2יפו רחוב: פרישמן -תל אביביישוב: 
 .  212רחוב: הירקון  יפו-תל אביביישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .41חלקות במלואן:  2013גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת מספר חדרי המלון ע"פ מדיניות העירייה להגדלת 

 .Cו   Bמצאי חדרי מלונות ברמה של 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 " ל"מלונאות".2מ"מגורים בייעוד . שינוי 2
 . תוספת זכויות בניה.4
 -ש קומות מלונאיות וקומת גג חלקית. תוספת שלו4

 מלונאית. 
. קביעת הנחיות לבינוי, חניה, בטיחות ותנאים למתן 2

 היתר.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
תכנוני אחר הרואה או בכל פרט בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

טלפון:  24124יפו -תל אביב 243תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .14-4244312

העתק ההתנגדות  .22:11 -22:11ג', ה' בין השעות 

22 
 

תל אביב, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 , 14-3424224יפו  טלפון: -תל אביב 21שד בן גוריון 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה

 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 0904תא/  מס'מפורטת 
 012מלון שלום רח' הירקון  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

 4042תא/  מס'מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4222תא/  שינוי
 001תא/  שינוי
 31תא/  שינוי

 תא/ מ ביטול
 2תא/ ע/  כפיפות
 24תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 2/ 24תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  422יפו רחוב: הירקון -תל אביביישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .2חלקות במלואן:  2012גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת מספר חדרי המלון עפ"י מדיניות העירייה 

 .C-ו Bלהגדלת מצאי חדרי מלונות ברמה של 
 עיקרי הוראות התכנית:

 מ"מגרש מיוחד" ל"מלונאות".ייעוד א. שינוי 
 ב. תוספת זכויות בניה.

 ג. תוספת קומה אחת וקומה חלקית. 
ד. קביעת הנחיות לבינוי, חניה, בטיחות ותנאים למתן 

 היתר.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

טלפון:  24124יפו -יבתל אב 243דרך בגין תל אביב, 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .14-4244312

העתק ההתנגדות  .22:11 -22:11ג', ה' בין השעות 
תל אביב, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 , 14-3424224יפו  טלפון: -תל אביב 21שד בן גוריון 
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ידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא ת
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 0905תא/  מס'מפורטת 
 020מלון רח' הירקון  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

 4043תא/  מס'ברמה מפורטת  מתאר מקומית
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 31תא/  שינוי
 001תא/  שינוי

 תא/ מ ביטול
 24תמא/  כפיפות
 2תא/ ע/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 2/ 24תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  414יפו רחוב: הירקון -תל אביביישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .21חלקות במלואן:  2012גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת מספר חדרי המלון עפ"י מדיניות העירייה 

 .C-ו Bלהגדלת מצאי חדרי מלונות ברמה של 
 

 ית:עיקרי הוראות התכנ
 מ"מגורים א" ל"מלונאות".ייעוד א. שינוי 

 ב. תוספת זכויות בניה.
 -ג. תוספת שלוש קומות מלונאיות וקומת גג חלקית

 מלונאית. 
ד. קביעת הנחיות לבינוי, חניה, בטיחות ותנאים למתן 

 היתר. 
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה עדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי הויבע

טלפון:  ,24124יפו -תל אביב 243תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .14-4244312

העתק ההתנגדות  .22:11 -22:11ג', ה' בין השעות 
תל אביב, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 14-3424224טלפון:  ,יפו-תל אביב 21שד בן גוריון 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
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הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 0902תא/  מס'מפורטת 
 22מלון אימפריאל הירקון  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
תל אביב מופקדת תכנית בנייה כנון ולהמקומית לת

 4042תא/  מס'מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 001תא/  שינוי
 מ תא/ ביטול
 313תא/  ביטול

 21תא/  כפיפות
 312תא/  כפיפות
 2/ 24תמא/  כפיפות
 24תמא/  כפיפות
 2תא/ ע/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  4יפו רחוב: טרומפלדור -תל אביביישוב: 
 .  22יפו רחוב: הירקון -תל אביביישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקות במלואן:  2014גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת מספר חדרי המלון ע"פ מדיניות העירייה להגדלת 

 . Cו  Bמצאי חדרי מלונות ברמה של 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 " ל"מלונאות".2מ"מגורים בייעוד א. שינוי 

 ב. תוספת זכויות בניה.
 -ג. תוספת שלוש קומות מלונאיות וקומת גג חלקית

 מלונאית.
קביעת הנחיות לבינוי, חניה, בטיחות ותנאים למתן  ד.

 היתר.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

טלפון:  24124 יפו-תל אביב 243תל אביב, דרך בגין 
 קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', .14-4244312

העתק ההתנגדות  .22:11 -22:11ג', ה' בין השעות 
תל אביב, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
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 , 14-3424224יפו  טלפון: -תל אביב 21שד בן גוריון 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

תמכת ובהתאם לתקנות העובדות שעליהן היא מס
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה

 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 יפו-תל אביב אביב, מרחב תכנון מקומי:-מחוז: תל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 / מח0119תא/  מס'מפורטת 

 2-1ויסוצקי  -מגורים  שם התכנית:
לחוק התכנון  224ה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בז

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / מח4110תא/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 ניתמספר התכ סוג היחס

 4301תא/  שינוי
 2תא/ ע/  שינוי
 401תא/  שינוי
 240תא/  שינוי
 141תא/  שינוי
 320תא/  שינוי
 132תא/  שינוי
 C/ Dתא/  שינוי
 תא/ ס שינוי
 תא/ מ שינוי
 תא/ ג שינוי

 4/ 2תמא/  כפיפות
 4תא/ ל/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2: ויסוצקי יפו רחוב-תל אביביישוב: 
 .  42,   20יפו רחוב: דרך נמיר מרדכי -תל אביביישוב: 
 .  1יפו רחוב: ויסוצקי -תל אביביישוב: 

 .2שכונת רובע 
 

 גבולות התכנית:
 ממערב דרך נמיר

 ממזרח רח' ויסוצקי
בגוש  322)חלקה  44/ דרך נמיר 21מצפון רח' ויסוצקי 

2211 ) 
בגוש  430)חלקה  24/ דרך נמיר 2מדרום רח' ויסוצקי 

2211) 
 

 גושים וחלקות:
 .444חלקות במלואן:  2211גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הריסת מבנה המשרדים הקיים והקמת שני מבנים בני 

 24,411קומות מעל קומת כניסה, בהיקף זכויות של  22
מ"ר עיקרי למגורים. כמו כן כוללת התכנית מגרש 

בין למוסדות ומבני ציבור, מעבר ציבורי המקשר 
 311הרחובות ויסוצקי לנמיר, וחזית מסחרית בשטח של 

 מ"ר עיקרי, לכיוון דרך נמיר. 
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 עיקרי הוראות התכנית:
ממגרש מיוחד לשימושי דיור מוגן ייעוד א. שינוי 

מבנים ייעוד מגורים ומגרש בייעוד ומשרדים למגרש ב
 ומוסדות ציבור. 

 24,411העיקריות בהיקף של בנייה ב. קביעת זכויות ה
מ"ר עיקרי עבור שטח  311מ"ר עיקרי; בנוסף יותרו 

מסחרי בחזית הפונה לדרך נמיר. במגרש הציבורי זכויות 
 על שינוייה.  4יהיו בהתאם לתכנית לבנייה ה

מגורים ומסחר, ובמגרש  -ג. שימושים: במגרש המגורים
הציבורי שימושים ציבוריים, למעט כאלו שאינם תואמים 

 לשכונת מגורים. 
קביעת הוראות בינוי ועיצוב שיאפשרו הקמת שני  ד.

קומות מעל קומת  22מבנים, כל אחד בגובה של עד 
קרקע ומתקנים טכניים על הגג, וקומות מרתפים עבור 
חניה ושירות, ובחזית בכיוון דרך נמיר שטח מסחרי. 

על  4במגרש הציבורי יהיו עפ"י תכנית לבנייה הוראות ה
 שינוייה.  

לת מעבר הולכי רגל שיחבר את רח' ה. התכנית כול
 ויסוצקי לדרך נמיר.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, ", התשע2411ובילקוט הפרסומים  14/14/4124

 .14/14/4124, בתאריך 4043עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-ביבתל א 243מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-4244311טלפון:  24124יפו 
תל  21תל אביב, שד בן גוריון בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה14-3424224יפו  טלפון: -אביב
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 / ב0215תא/  מס'מפורטת 
 שם התכנית: מתחם רח' יצחק אלחנן מזרח

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

/ ב שהודעה על 4223תא/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 42/22/4121דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 

, 2202א, עמוד ", התשע2244ובילקוט הפרסומים 
. והודעה על דבר אישורה 22/24/4121בתאריך 

בתאריך  2411פורסמה בילקוט פרסומים מס' 
14/14/4124 

 

איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:
 ית/בחלק מתחום התכניתהבעלים בכל תחום התכנ

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2411תא/  שינוי
 22תא/  שינוי

 41תמא/  כפיפות
 2/ 24תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 3תממ/  כפיפות
 4/ 2תמא/  כפיפות

 / ב4231תא/  ותכפיפ
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפו רחוב: אלחנן יצחק.-תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: מוהליבר    .-תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: השחר    .-תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: גרוזנברג    .-תל אביביישוב: 

, 2רח' גרוזנברג  44, 43, 44, 42, 20רחוב יצחק אלחנן 
 .2, 2, 4, רח' מוהליבר 2, 2, 4רח'  השחר א, 4, 4, 4

 

 גבולות התכנית:
 בין שכונת נווה צדק לשכונת כרם ישראל

 

 גושים וחלקות:
 .24 - 30חלקות במלואן:  2041גוש: 
 .24, 24חלקי חלקות:  2041גוש: 
 .22חלקי חלקות:  2044גוש: 
 .22 - 42חלקות במלואן:  4441גוש: 
 .23חלקי חלקות:  4441גוש: 

 .214חלקי חלקות:  4241וש: ג
 

 מטרת התכנית:
 קביעת הוראות:

 . איחוד מגרשים וחלוקתם מחדש לשלושה מגרשים.2
 . זכויות בניה, קווי בניין, שימושים והוראות בינוי.4
 . קביעת הנחיות לעיצוב המרחב הציבורי.4
. קביעת "זיקת הנאה לציבור" למעבר ושימוש ציבור 2

 ים.הולכי רגל ורוכבי אופני
 . קביעת הוראות למבנה לשימור.3

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי יעודי קרקע:

"אזור מגורים, מסחר ותעסוקה"  -מ"אזור מגורים ב'" ל
 ו"דרך".

 "אזור מגורים, מסחר ותעסוקה". -מ"דרך" ל
ב. אחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים, בהתאם 

 .2023 -כ"ה תשבנייה לפרק ג', סימן ז' לחוק התכנון וה
ג. קביעת תכליות, הכוללות קומות תחתונות מסחריות 

 מותרים והוראות בניה.בנייה שטחי 
ד. הרחבת רחוב יצחק אלחנן בקטע בין הרחובות 

נתיבי בכל -מסלולי ודו-מוהליבר וגרוזנברג לרחוב דו
מסלול לפתרון תנועתי אל/מ המע"ר ושינוי הסדרי תנועה 

 דרת עצים.כך שיכללו שביל אופניים וש
לא יעלו על בנייה ה. קביעת זכויות בניה: סך זכויות ה

מ"ר שטח עיקרי למשרדים מגורים ומסחר  42,211
. שטח עיקרי למשרדים ומסחר לא 2, 4בתאי שטח 

מ"ר, מתוכם שטח עיקרי למסחר לא  21,111-יפחת מ
מ"ר עבור  2,221מ"ר. בנוסף יותרו  2,411 -יפחת מ

 לבד.פתוחות ב-מרפסות מקורות
הדופן שמלווה את הרחוב תהיה בעיקרה דופן מסחרית, 

 בשלושת מגרשי התכנית. קביעות ייחודיות למבנה לשימור.
 4 -ו 2ו. היקף שטחי השירות מעל פני הקרקע במגרשים 

בקומות המגורים והתעסוקה. בנוסף  23%לא יעלה על 
להם יותרו שטחי השירות בקולונדות כפי שיקבע בתכנית 

דריכלי, קומה טכנית אחת במגדל בשטח של העיצוב הא
 קומה טיפוסית ומתקנים טכניים על הגג. 

מ"ר שטחי שירות מתחת לפני  42,111כמו כן יותרו עד 
 הקרקע.

 1של עד  2מרבי במגרש מס' בנייה ז. קביעת גובה 
למגדל  4קומות, מעל קומת קרקע מסחרית. במגרש מס' 

מתקנים  קומות + קומה טכנית + 44שלא יעלה על 
טכניים על הגג, מעל קומות הקרקע המסחריות; במגרש 

תוספת קומה חלקית מעל המבנה הקיים לשימור  4
קומות  4של עד בנייה והוראות מיוחדות נוספות. תותר 

 מרתף. 
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ח. קביעת "זיקת הנאה" למעבר לשימוש הציבור בשטח 
 הפרוייקט.

ט. קביעת קולונדה לאורך רחוב יצחק אלחנן וקביעת 
 זיקת הנאה" בה."

אשר הודעה על  22י. שינוי בהתאם לכך של תכנית מס' 
מיום  2224מתן תוקף לה ניתנה בעיתון הרשמי מס' 

הודעה על מתן  2411ושינוי של תכנית  41.22.2024
 .4.4.2043מיום  4244תוקף לה ניתנה בי.פ. 

 
הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

-תל אביב 243תל אביב, דרך בגין מחוז בנייה לתכנון ול
וכן במשרדי: ועדה , 14-4244311טלפון:  24124יפו 

תל  21תל אביב, שד בן גוריון בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין מעוניין כל , 14-3424224יפו  טלפון: -אביב

בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
נים הפשל משרד  האינטרנט באתר לקהל, וכן

www.pnim.gov.il. 
 
 

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

 0000הר/  מס'מפורטת 
הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר  שם התכנית:

 שמריהו
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית במשרדי הועדה , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול

הרצליה מופקדת תכנית מתאר בנייה המקומית לתכנון ול
 4444הר/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית יחססוג ה
 2022הר/  שינוי
 / א221הר/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כפר שמריהו    .יישוב: 
 מלוא תחום השיפוט כפר שמריהו

 

 מטרת התכנית:
לאפשר שימושים עיקריים במרתפים באזורי מגורים, 

 לקבוע הוראות בינוי לגביהם. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עיקרי לשימושי שירות המותרים  . תוספת שימוש2

במרתפים באזורי מגורים, ללא אפשרות לנייד שטחים 
 עיקריים מקומת מרתף.  

 למרתפים. מרבי . קביעת גובה מינימלי ו4
. לאפשר הקמת מרתף לפי מלוא הקונטור של קומת 4

הקרקע בבית מגורים, גם כאשר מדובר בבית בן קומה 
 אחת.

 
נית, בימים ובשעות רשאי לעיין בתכמעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
מה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסו
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מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24124יפו -תל אביב 243תל אביב, דרך בגין 

קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .14-4244312
העתק ההתנגדות  .22:11 -22:11ג', ה' בין השעות 

הרצליה, בנייה ליומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ו
התנגדות , 10-0302323הרצליה  טלפון:  44סוקולוב 

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

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .2010 -תשמ"ט עבודתו(, 
 
 

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

 1500רג/  מס'
 02הרצל -שרותי בריאות כללי  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 

ז תל אביב ובמשרדי הועדה מחובנייה לתכנון ול
רמת גן מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

 2344רג/  מס'מפורטת ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 ג /421רג/  שינוי
 24/ ג/ 421רג/ מק/  כפיפות
 21/ ג/ 421רג/ מק/  כפיפות
 421רג/  כפיפות
 4/ ג/ 421רג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  42רמת גן רחוב: הרצל יישוב: 
 .42בניין ציבורי ברחוב הרצל מס' 

 

 גושים וחלקות:
 .234חלקות במלואן:  2242גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בקו בניין הקבוע בתכנית. . שינוי2
 . קביעת הוראות בינוי למדרגות חירום.4
 . קביעת מבנה לשימור.4
כזכות  -. הוספת שימוש מדרגות חרום וכן תנאים להן2

 אוויר מעל מדרכה בזכות דרך מאושרת. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי בקו בניין:2

ום לרחוב הרצל עבור מדרגות חיר 1א. שינוי לקו בניין 
 בלבד.

ס"מ )לתוך  13תותר חריגה עד  1ב. מעבר לקו בניין 
מ' בלבד, עבור מדרגות  2.11זכות הדרך( מעל גובה של 

 החירום בלבד.
 . קביעת הוראות בינוי למדרגות חירום.4
 . קביעת מבנה לשימור.4
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה עדה המחוזית לתכנון וללמשרדי הו בעיתונים,

טלפון:  24124יפו -תל אביב 243תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .14-4244312

העתק ההתנגדות  .22:11 -22:11ג', ה', בין השעות 
רמת גן, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

תנגדות ה, 14-2434323רמת גן  טלפון:  42המעגל 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .2010 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 ןרמת ג אביב, מרחב תכנון מקומי:-מחוז: תל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 1002רג/  מס'מפורטת 

 מגורים תל השומר-שיכון הרופאים שם התכנית:
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 2441רג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

 

אות לעריכת איחוד תכנית הקובעת הור איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

 

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

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 123רג/  שינוי
 103רג/  שינוי
 / א434רג/  שינוי
 212רג/  שינוי

 
 מקומם:השטחים הכלולים בתכנית ו

 קריית קריניצי., רמת גןיישוב: 
 שיכון הרופאים, בית החולים שיבא, תל השומר.

 

 גבולות התכנית:
 רחוב עמק האלה, מבוא מנדס, רח' מנדס.  -בצפון 

 שדרות אהרון קציר. -במזרח 
ברג/  4מס'  -בית חולים תה"ש  -דרך פנימית  -בדרום 

אוזן ובהמשך הדרך המקשרת בין בנין מחלקת אף  123
 גרון למרכז האלצהיימר.

 

 גושים וחלקות:
, 320, 334 - 334, 444, 3חלקי חלקות:  2443גוש: 
424 ,422 ,410. 

 - 234, 222 - 241, 241חלקות במלואן:  2443גוש: 
231 ,221 - 242 ,201 - 202 ,424 - 441 ,441 - 442 ,
431 ,432 ,434 ,322 - 341 ,344 - 322 ,331 - 332 ,
220 - 232, 234 - 223 ,214 - 211 ,444 ,422 ,424 ,
423 ,424 ,401. 

, 441, 442, 442, 424, 40חלקי חלקות:  2443גוש: 
444 ,440 ,424 - 420 ,433 - 432 ,441 ,434 ,432 - 
432 ,232 ,204 - 202 ,342 ,442 - 444 ,432 ,430 ,
414 ,402 - 402. 
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 מטרת התכנית:
יח"ד, על  2211 -הקמת שכונת מגורים משולבת בת כ

קרקע שיכון הרופאים ומתקני שרות ותחזוקה של המרכז 
 הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר. 

מערב, בין מפגש  -יצירת ציר תנועה מרכזי, מזרח 
הרחובות דרך שיב"א ורח' מנדס, לבין בנין האלצהיימר, 
שישמש כציר חליפי להורדת עומס תנועה ברחובות עמק 

ולניתוק רחוב מנדס מדרך בן האלה, גילדסגיים ומנדס 
גוריון במזרח ומדרך שיבא במערב, לפי התניה בתכנית 

 .212רג/ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח מיוחד בית חולים, מסוף ייעוד שינוי  -

אוטובוסים ומגרש לבניני ציבור, לשטחי מגורים ד', 
מגורים מיוחד, מבנים ומוסדות ציבור, שפ"פ, שצ"פ 

 ודרכים.
 טול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.בי -
 קרקע.ייעוד קביעת השימושים המותרים לכל  -
 קביעת הוראות בניה:  -

 ומרווחי בניה.בנייה * קביעת צפיפות, זכויות 
 * הנחיות בינוי ועיצוב.

 * קביעת תכסית הקרקע.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים  -

 יוב, חשמל, תקשורת וכו'.כגון דרכים, ניקוז, ב
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע. -
 קביעת הנחיות סביבתיות. -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, ", התשע2431ובילקוט הפרסומים  41/13/4122

 .22/12/4122, בתאריך 2442עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 243מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-4244311טלפון:  24124יפו 
רמת גן   42רמת גן, המעגל בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-2434323טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט ובאתר
 

 גילה אורון                                            

 יו"ר הועדה המחוזית                                      

  תל אביבחוז מ לתכנון ולבניה                               
 
 

 מחוז חיפה
 

 מחוז חיפה -מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: גלילית 
  מס'ר תכנית מפורטת הודעה בדבר אישו

 1091חפאג/ 
שם התכנית: "מחצבת ג'למי אתר זמני להטמנת 

 פסולת יבשה לשיקום המחצבה"
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 2402חפאג/  מס'

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  :והרשאותהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2242ג/  שינוי
 234ג/  שינוי

 4/ א/ 42תמא/  כפיפות
 322ג/  כפיפות
 4/ 22תמא/  כפיפות
 24/ 2/ 4תתל/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מחצבת ג'למי
 

 גושים וחלקות:
 .24, 41חלקי חלקות:  24244גוש: 
 .2 - 4חלקות במלואן:  24244גוש: 
 .4, 4 - 2חלקי חלקות:  24244גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שיקום מחצבה נטושה באמצעות הטמנת פסולת  -

 "יבשה" כאתר זמני, ובהמשך, שיקום נופי של  האתר.
ממחצבה לשטח פתוח/חקלאי מוגן והשבת ייעוד שינוי  -

 "גן לאומי".וד ייעשימוש ל
 הסדרת דרכי גישה אל האתר ובתחום האתר. -
מתן הוראות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות  -

 העבודה והפעילויות.
 קביעת התכליות המותרות. -
 הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה. -

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת התכליות המותרות בתחום התכנית. -
 שיטות עבודה בקרקע והוראות בניה.קביעת הוראות ו -
 קביעת הנחיות לתשתיות. -
 קביעת הנחיות סביבתיות. -
קביעת הנחיות לשיקום נופי של האתר )טופוגרפיה  -

 וצומח(.
 קביעת שלביות העבודה ההנדסית והשיקום. -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
שעא, עמוד , הת2422ובילקוט הפרסומים  12/14/4122

 .24/14/4122בתאריך  ,4214
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  23ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-1244233טלפון: , 44103
מחוז חיפה, שד מקומית מחוזית בנייה מקומית לתכנון ול

בימים  רשאי לעיין בהמעוניין וכל ה, חיפה 23הפלי"ם 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
 

 
 חיפה מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:
 0151חפ/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 שם התכנית: מגורים ומסחר בכיכר ספר
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'חיפה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 4231חפ/ 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 440חפ/  שינוי
 / תט2211חפ/ מק/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 242חפ/  שינוי
 / ד2חפ/  שינוי

 2301חפ/  ינויש
 / גב2211חפ/ מק/  שינוי
 2/ ה/ 440חפ/  שינוי
 242חפ/  שינוי
 / יב2211חפ/  שינוי
 / א421חפ/  שינוי
 2/ יב/ 2211חפ/ מק/  שינוי
 121חפ/  שינוי

 3/ י/ 440חפ/  כפיפות
 / ד440חפ/  כפיפות
 / פמ2211חפ/ מק/  כפיפות
 / שש2211חפ/  כפיפות

 
 ם בתכנית ומקומם:השטחים הכלולי

 .  214חיפה רחוב: שד מוריה יישוב: 
 .  4חיפה רחוב: אילון יישוב: 
 .  2חיפה רחוב: קרית ספר יישוב: 

שדרות מוריה בפינה הדרום מזרחית של כיכר קרית 
 ספר )דוד הכהן(. בין רח' קריית ספר ורח' איילון.

 

 גושים וחלקות:
 .241חלקי חלקות:  21442גוש: 
 .43 - 44חלקות במלואן:  21411גוש: 
 .42חלקי חלקות:  21411גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנית לפינוי מבני מגורים קיימים והקמת מגדל 
למגורים, מסחר תעסוקה וחנייה, תוך תגבור זכויות 

 בהתאם למדיניות רכס הכרמל למוקד.בנייה ה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
אושרת קרקע ממגורים א' לפי תכנית מייעוד שינוי  -

 למגורים מסחר ותעסוקה.
קביעת הוראות בניה: שטחי בנייה, מספר יח"ד, קווי  -

בניין, מספר קומות, הוראות גישה וחניה, הסדרת כניסות 
 ויציאות לחניון

 תת"ק, הנחיות פיתוח, וקביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.  
קביעת הנחיות לפיתוח הכיכר העירונית בשטח  -

 הפרויקט.
מ' על חשבון החלקות  2.3 -' איילון בהרחבת רח -

 הכלולות בתכנית.
מקומות  211 -תוספת חניון ציבורי תת קרקעי של כ -

 חניה.
ביטול קטע דרך ברחוב מוריה וקריית ספר תוך שינוי  -
 למגורים מסחר ותעסוקה.ייעוד ה
 מתן זיקת הנאה להולכי רגל. -
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

 טלפון:  44103חיפה  23חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1244233

חיפה  טלפון:  4חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-1432114
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שה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כן הוג
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז:  חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 / א194חפ/  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 

 "השמורה" -התכנית: בית קפה ומסעדה  שם
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
/ א שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה 402חפ/  מס'

ובילקוט הפרסומים  11/12/4113בעיתונים בתאריך 
 .11/12/4113, בתאריך 4042עמוד  , התשסה,3214

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 402חפ/  שינוי
 / ד2חפ/  שינוי
 2112חפ/  שינוי
 2/ יב/ 2211חפ/  שינוי
 2422חפ/  שינוי
 2211חפ/  שינוי
 / יב2211חפ/  שינוי
 / א2112חפ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 חיפה.יישוב: 
 בפינת פיק"א ורח' אורן באחוזה מזרחית לדרך פיק"א

 

 גושים וחלקות:
 .214, 34, 22, 22, 24 - 21חלקות במלואן:  21414גוש: 
, 20 - 24, 23, 24, 40 - 44חלקי חלקות:  21414גוש: 

01 - 214. 
 

 מטרת התכנית:
שינוי סיווג משטח המיועד לבתי מלאכה ומשמורת טבע   -

לשטח מסחרי בו יותר השימוש למטרת בית קפה 
 ה.מסעד

 עיקרי וקביעת הוראות בניה.בנייה תוספת שטח  -
שינוי סיווג משמורת טבע לשטח פרטי פתוח בו יותר  -

 מסעדה הניידים. -השימוש למתקני בית הקפה 
מתן אפשרות חניה תוך קביעת הוראות פיתוח בשטח  -

 המסווג כחניה בשטח פרטי פתוח.
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
חיפה  23מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה נון וללתכ

וכן במשרדי: ועדה , 12-1244233טלפון:  44103
חיפה  טלפון:  4חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, בימים מעוניין כל , 12-1432114
 באתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
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 אלונה-מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / א021מ/ 
מחניון ציבורי לאזור מגורים ייעוד שם התכנית: שינוי 

 .1 -ב 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת במשרדי הועדה המחוזי, כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מופקדת  44123ד.נ חפר -שה אלונהבנייה לתכנון ול

 / א424מ/  מס'תכנית מתאר מקומית 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 41מ/  שינוי
 / א204מ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 . מיסריישוב: 
 מרכז שטח בנוי כפר מייסר

 

 גושים וחלקות:
 .211חלקות במלואן:  31214גוש: 

 

 מטרת התכנית:
חניון ציבורי ייעוד א. הקטנת הפגיעה במגרש ע"י שינוי 

 למגורים.
 הבניין הקיים במגרש. ב. יצירת בסיס חוקי לרישוי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .2-חניון ציבורי למגורים בייעוד שינוי  -
 לרישוי הבניין הקיים.בנייה קביעת הוראות  -
 בניין.קווי שינוי  -
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

 טלפון:  44103חיפה  23חיפה, שד הפלי"ם 
עדה . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ו12-1244233

,     44123ד.נ חפר -מנשה אלונהבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2244414טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
הן היא מסתמכת תצהיר המאמת את העובדות שעלי

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
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 אלונה-מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה
 410מ/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

, א' 44במגרש בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 
 יקםבמושב עמ

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 224מ/  מס'
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 442מ/  שינוי
 411מ/  שינוי

 223/ מ/ 044ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עמיקם    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .40חלקי חלקות:  22014גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 במגרש.בנייה א. תוספת זכויות 

 קדמי וצדדי לחניה מקורה. 1ב. קו בנין 
 .מתוך השטחים הנוספיםשירות שירות ג. הגדרת 

 .044א לתכנית ג/  22במגרש בנייה ד. התאמת זכויות ה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .23% 044קומות עפ"י ג/  4 -סה"כ ב
מ"ר לחניה מקורה בקו בנין קדמי  43 - 23% -מתוך ה

 .1וצידי 
 מ"ר לממ"ד. 24                     
 מ"ר למחסן. 21                     

 
ורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פ

ב, ", התשע2222ובילקוט הפרסומים  23/12/4124
 .22/14/4124, בתאריך 3422עמוד 

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

חיפה  23ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ו.מקומית 12-1244233טלפון: , 44103

, טלפון: 44123חפר  ד.נ-מנשה אלונהבנייה לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-2244414

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון
 / א1015ענ/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 שוקפאן ב' "  שם התכנית: שכונת מגורים "
 באקה אל גרבייה

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'עירון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 / א2423ענ/ 
 

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

 

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

 243ענ/  שינוי
 211ג/  שינוי

 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת שוקפאן, צפון מזרח לכפר, באקה אל גרבייהיישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .24, 21חלקי חלקות:  1434גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 א. הקמת שכונת מגורים חדשה.

 ב. תכנון מתחם לצורכי ציבור.
 ג. פיתוח והקמת אזור מסחר ומגורים.

 דרכים ושבילים.ד. התווית מערכת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור חקלאי לאזור מגורים.ייעוד שינוי  -
מאזור חקלאי לאזור מבנים ומוסדות לצורכי ייעוד שינוי  -

 שצ"פ. -ציבור ול
 והנחיות בינוי.בנייה קביעת הוראות  -
 התווית דרכים. -
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ם ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומי
מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,

 טלפון:  44103חיפה  23חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1244233

 41143עירון, עארה  ערערה בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2432410טלפון: 

בפירוט הנמקות ובלווי תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

 1001ענ/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 -קרקע מחקלאי למגורים ייעוד נוי שם התכנית: שי

 מעאוויה
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'עירון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 2444ענ/ 
 

 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:
 

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

 032ג/  שינוי
 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בסמ"ה רחוב: מועאוויה    .יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .24חלקי חלקות:  41434גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קרקע מחקלאי למגורים.ייעוד שינוי  -

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור חקלאי לאזור מגורים.ייעוד שינוי  -
מאזור חקלאי לאזור מבנים ומוסדות לצורכי ייעוד שינוי  -

 שצ"פ. -ציבור ול
 והנחיות בינוי.בנייה קביעת הוראות  -
 ם.התווית דרכי -
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21תנגדות תוך לחוק, רשאי להגיש ה 211סעיף 

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

 טלפון:  44103חיפה  23חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1244233

 41143עירון, עארה  ערערה בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2432410טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 
 ירוןמחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: ע

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
054-2221205   

 שם התכנית: דרך בין אל דורב "כפר קרע"
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'דת תכנית מתאר מקומית עירון מופקבנייה לתכנון ול

432-1121243 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א320ג/  שינוי
 43תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
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 נית ומקומם:השטחים הכלולים בתכ
 כפר קרע רחוב: בין אלדרב    .יישוב: 

הדרך המוצעת נמצאת מצדו המערבי של גרעין הכפר 
 באמצע הישוב

 X: 204714קואורדינטה 
 Y: 712282קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .31, 34חלקי חלקות: מוסדר,  24244גוש: 
 .01, 10, 42, 43חלקי חלקות: מוסדר,  24241גוש: 
 .40, 41, 4, 2חלקי חלקות: מוסדר,  24241גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יצירת חיבור בין שתי דרכים עורקיות בכפר קרע

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע משטח מגורים א ושטח חקלאי לדרך.ייעוד שינוי  -א
 ית דרך חדשה.והתו -ב
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון וללמש בעיתונים,

 טלפון:  44103חיפה  23חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1244233

 41143עירון, עארה  ערערה בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2432410טלפון: 

בלווי תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

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

054-2294111 
 באקה 1שם התכנית: משאבה 

לחוק התכנון  10מסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נ
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'עירון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

432-1102244 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

חה ניתן להוציא תכנית שמכו והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 214ג/  שינוי
 42משח/  שינוי
 243ענ/  שינוי

 4תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גרביה    .-באקה אל גרבייה רחוב: באקה אליישוב: 

 יה.המקום נמצא בכניסה הצפונית של באקה אלגרבי
 X: 203096קואורדינטה 
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 Y: 704124קואורדינטה 
 אלונה.-מרחבי תכנון גובלים: מנשה

 

 גושים וחלקות:
 .24חלקי חלקות: מוסדר,  1424גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה בצפון באקה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע חקלאית למתקנים הנדסיים ולדרך.ייעוד א. שינוי 

 בניה.ב. קביעת הוראות 
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21ש התנגדות תוך לחוק, רשאי להגי 211סעיף 

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

 טלפון:  44103חיפה  23חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1244233

 41143עירון, עארה  ערערה בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2432410טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

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

050-2292150 
 , בקרית ים19שם התכנית: מגורים בשד' ביאליק 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'פקדת תכנית מפורטת קריות מובנייה לתכנון ול

434-1101134 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

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

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 411ק/  שינוי
 / ג422מק/ ק/  כפיפות
 / ב422ק/  כפיפות
 401ק/  כפיפות
 422ק/  כפיפות
 221ק/  כפיפות
 30/ 401שד/ מק/  כפיפות
 / א422ק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  20קרית ים רחוב: שד ביאליק יישוב: 
 X: 206278קואורדינטה 
 Y: 749266קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .23, 2חלקות במלואן: מוסדר,  21222גוש: 
 .222, 22קות: חלקי חלמוסדר,  21222גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 20יח"ד בשד' ביאליק  22הקמת מבנה מגורים בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע ממרכז אזרחי לאזור למגורים ד' .ייעוד שינוי  4.4.2
 למבנה המגורים . בנייה קביעת הוראות וזכויות  4.4.4
 קביעת פתרונות לחניה. 4.4.4
 20"ד בשד' ביאליק יח 22הקמת מבנה מגורים בן   4.4.2

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21ק, רשאי להגיש התנגדות תוך לחו 211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
 טלפון:  44103חיפה  23חיפה, שד הפלי"ם 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1244233
ית קר 2קריות, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 12-1423402טלפון:  42222מוצקין 
לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 
 וז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרוןמח

 / ב190ש/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 זכרון יעקב -שם התכנית: רחוב המייסדים ומגינים 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
ומית מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקבנייה לתכנון ול
  מס'שומרון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 / ב404ש/ 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22ש/  שינוי
 / א2424ש/ מק/  שינוי
 414ש/  שינוי

 / ד021ש/ מק/  יפותכפ
 031ש/ מק/  כפיפות
 / א031ש/ מק/  כפיפות
 / א022ש/ מק/  כפיפות
 / א2242ש/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 זכרון יעקב. שכונת "מתחם המגינים"יישוב: 
 בין רחוב המייסדים לרחוב המגינים, סמוך למרכז העיר.
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 גושים וחלקות:
 - 42, 43 - 44, 41, 24, 2ת במלואן: חלקו 22414גוש: 

43 ,14 ,13 ,14 - 11 ,04 ,02 - 02 ,01 - 00 ,212 - 
213 ,224 - 222 .241 - 242. 
 .211, 44, 42, 24, 22, 24חלקי חלקות:  22414גוש: 
 . 24חלקי חלקות:  22412גוש: 
 .42, 2, 2חלקי חלקות:  22442גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מגורים הצרות והארוכות תכנון מפורט של חלקות ה

במתחם, במטרה לקבוע הוראות בינוי, עיצוב ושימור 
 מבנים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל  -
 קביעת הוראות בינוי ועיצוב. -
 קביעת מבנים לשימור וקביעת הוראות לשימור. -
)תוך שמירה על סך בנייה קביעת הוראות וזכויות ה -

 ויח"ד המאושרים קודם   לתכנית זו(.בנייה שטחי ה
 קביעת תנאים להיתר, לחלוקה ולפיתוח. -
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
ה או בכל פרט תכנוני אחר הרואבבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

 טלפון:  44103חיפה  23חיפה, שד הפלי"ם 
ת יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדו12-1244233

זכרון  ,32סדים ישומרון, המיבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 12-2413344טלפון:  41031יעקב 

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 יוסף משלב                                                  

 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  חיפהחוז מ לתכנון ולבניה                                        
 

 
 מרכזהמחוז 

 
 הוד השרון מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 50/ 19/ 1222הר/ 

 הבנים פינת רמתיים הוד השרון שם התכנית:
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
ז ובמשרדי הועדה המקומית מחוז המרכבנייה לתכנון ול

הוד השרון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 .34/ 20/ 2111הר/  מס'מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 211במ/  שינוי
 22/ 11הר/  שינוי

 2114הר/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פינת הבנים.  11הוד השרון רחוב: דרך רמתים יישוב: 
 פינת הבנים.  14הוד השרון רחוב: דרך רמתים יישוב: 
 . 20מתחם 

 

 גושים וחלקות:
 .213, 242, 242חלקות במלואן:  2233גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקרקע, הגדלת הצפיפות וקביעת הוראות ייעוד שינוי 

 למגרשים שבתכנית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מעורב ייעוד ם מיוחד להקרקע ממגוריייעוד . שינוי 2

 מגורים, מסחר ותעסוקה וקביעת זכויות והוראות בניה.
 . קביעת הוראות עיצוב ובינוי.4
 . קביעת קווי בניין.4
 . קביעת הוראות תנועה וחניה.2
 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.3
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה י הועדה המחוזית לתכנון וללמשרד בעיתונים,

 טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-0411210

 41הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 10-4430222טלפון:  23213הוד השרון 

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

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .2010 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 הוד השרון מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:

  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 1020הר/ 

ית: תכנית מתאר הכוללת הוראות של שם התכנ
 1020תכנית מפורטת הר/ 

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2414הר/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 422הר/  שינוי
 R/ 6 שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 הוד השרון                                   יישוב: 

 21כביש  -ממערב לדרך רמתיים 
 

 גושים וחלקות:
 .12חלקות במלואן:  2222גוש: 
 .444, 14, 11חלקי חלקות:  2222גוש: 
 .440 - 441, 13 - 12חלקות במלואן:  2224גוש: 
 .212, 14חלקי חלקות:  2224גוש: 
 .44, 42חלקות: חלקי  2222גוש: 
 .241, 241, 242, 242חלקות במלואן:  2232גוש: 
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 מטרת התכנית:
 שינוי יעודה של הקרקע כמצוין להלן:                 

 א. קביעת אזור מגורים "ג".
 ב. קביעת אזור למסחר.

 ג. קביעת שטח פרטי פתוח.
 ד. קביעת שטחים לבניני ציבור.

 ה. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.
 חדשות. . הרחבת דרכים קיימות ופתיחת דרכיםו

 ז. קביעת זכויות והוראות בניה.
     ח. הסטת רח' הפרדס וניתוק רח' הפרדס הקיים

 מהמשכו מערבה.
ט. קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד וחלוקה לפי 

 פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
מטר  211-מ 214בקו בניין לכביש  4י. הקלה מתמ"א/ 

 מ' מציר הדרך. 21 -מציר הדרך ל
 

 התכנית פורסמה להפקדה בעיתונים להלן:
 22.3.14בתאריך  -הארץ 

 22.3.14בתאריך  -הצופה 
 22.3.14בתאריך  -עיתון מקומי 

 0.2.14בתאריך  4222עמ'  3114ובילקוט פרסומים 
              

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, ", התשס3213ובילקוט הפרסומים  42/14/4114

 .44/11/4114, בתאריך 4422עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
 41הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

מעוניין , וכל ה10-4430222טלפון:  23213הוד השרון 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 
 

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

 0421טב/  
 סלאם -"ס אלשם התכנית: בית מגורים מזרחית לבי

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
טייבה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 4222טב/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4313טב/  ינויש
 42/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונה מזרחית., טייבהיישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .22חלקי חלקות:  4132גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 המגרש משטח ציבורי פתוח )ש.צ.פ( למגורים ב'.ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 גורים ב'.משטח ציבורי פתוח למייעוד שינוי 

 קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי ופיתוח.
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

 טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-0411210

טלפון:  21211טייבה,   טייבה בנייה ולמקומית לתכנון 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 10-4004111

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 - סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט

 
 

 טירה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 0010טר/ 
שם התכנית:ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', 

 ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מתאר  , בדבר אישור תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה 
 4414טר/  מס'מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4112טר/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טירה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .21 - 40, 22, 41חלקי חלקות:  4421גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מ'. 0 -מ' ל 24 -. הצרת דרך ודרך משולבת מ2
 הוראות וזכויות בניה.. קביעת 4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, ", התשע2224ובילקוט הפרסומים  44/14/4124

 .44/11/4124, בתאריך 2144עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

רדי: ועדה . וכן במש11-0411210טלפון:  44241
טלפון:  22023טירה,   טירה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה10-4041022
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: יבנה
  מס'ת הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומי

 022יב/ 
 022שם התכנית: יב/ 

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 421יב/  מס'מקומית 
 

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

 

 ת הבאות:המתייחסת לתכניו
 מספר התכנית סוג היחס

 211זמ/  שינוי
 4/ 24/ 2תרשצ/  שינוי

 / ג211יב/ מק/  כפיפות
 / א211יב/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .24יבנה רחוב: הרב אבוחצירא יישוב: 
 יבנה רחוב: נאות אשכול.יישוב: 

 24רחוב אבו חצירא 
 

 גושים וחלקות:
 .21קות: חלקי חל 2024גוש: 

 

 X: 176400קואורדינטה 
 Y: 642375קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
לשני מגרשים,  21פיצול המחצית המערבית של חלקה 

 ותוספת יחידת מגורים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 : 3על פי טבלת זכויות בסעיף  -קביעת זכויות וקווי בניין 

 .4 -ל  3שינוי מקו בניין קדמי  2114מגרש 
 .4 -ל 2שינוי מקו בניין אחורי  2114מגרש 

 מתן זיקת הנאה למעבר ברכב למגרש העורפי.
 הריסת המסומן להריסה על פי התשריט.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

ב, ", התשע2224ובילקוט הפרסומים  14/11/4124
 .44/11/4124, בתאריך 2144עמוד 

 
ה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועד

רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241

 41211יבנה  4יבנה, שד דואני בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 11-0244411טלפון: 

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

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: כפר סבא
  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 / ט02/ 0כס/ 
 52שם התכנית: בן גוריון 
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / ט42/ 4כס/  מס'מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / מ/ ב2/ 2כס/  שינוי
 / ב42/ 4כס/  שינוי
 / דג2/ 2כס/  שינוי
 / מ2/ 2כס/  שינוי
 2/ 2כס/  שינוי
 / גג/ ג2/ 2כס/ מק/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  32כפר סבא רחוב: בן גוריון יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .43חלקי חלקות:  2240ש: גו

 

 מטרת התכנית:
 22יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת מבנה בן 

קומות +  3דירות בגובה קומת מרתף + קומת מסד+ 
 חדרים על הגג. מתחת לכניסה הקובעת קומה אחת.

 שינויים בקווי הבניין
 ממגורים ג' למגורים ד'.ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יח"ד. 22יח"ד על המאושר וקביעת סה"כ  2תוספת של 

 מ"ר עיקרי. 221קביעת שטח ממוצע לדירה של 
 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .

תוספת של קומה אחת על המאושר וקביעת סה"כ קומת 
קומות + חדרים על הגג מתחת  3מרתף + קומת מסד + 

 לכניסה הקובעת קומה אחת
 -מ'.ק.דרומי מ 4 -ל מ' 2 -ק.ב מערבי מ -שינוי בקו בניין 

 מ' 4 -מ' ל 2
 מ"ר. 2,234 -מ"ר ל  041 -תוספת זכויות מ

קרקע של חלק משטח ציבורי פתוח למגורים ייעוד שינוי 
 ממגורים ג' למגורים ד'.ייעוד ד' ושינוי 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

א, ", התשע2431ובילקוט הפרסומים  23/13/4122
 .22/12/4122, בתאריך 2414עמוד 

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241

כפר סבא  243כפר סבא, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין 10-4220243טלפון:  22211

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

 
 

 כפר סבא מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 0/ 050כס/ 
 כפר סבא 1בית נחל הדס  שם התכנית:

לחוק התכנון  224ודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה ה
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0/ 050כס/  מס'מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / גג/ ג2/ 2כס/ מק/  שינוי
 / ד2/ 2כס/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .1כפר סבא רחוב: נחל הדס יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .222חלקות במלואן:  2244גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בחלל הגג למבנה מגורים והגבהת בנייה תוספת זכויות 

 .0.31 -הגג ל
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בחלל הגג למבנה מגורים והגבהת בנייה תוספת זכויות 

 .0.31 -הגג ל
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, ", התשע2441ובילקוט הפרסומים  40/14/4122

 .21/11/4122, בתאריך 3040עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
כפר סבא  243כפר סבא, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה10-4220243טלפון:  22211
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 רעות-מכבים-מודיעין מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:

 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 11/ 0מד/ 

' תרשיש פינת רח -שם התכנית:תוספת זכויות בניה
 יהלום, מודיעין

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 24/ 4מד/  מס'מקומית 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4מד/ במ/  שינוי
 

 ת ומקומם:השטחים הכלולים בתכני
 .  42רעות רחוב: תרשיש -מכבים-מודיעיןיישוב: 
 .  44רעות רחוב: יהלום -מכבים-מודיעיןיישוב: 
 .  42רעות רחוב: תרשיש -מכבים-מודיעיןיישוב: 

יחידות דיור  21, 4בתכנית מד/ במ/  430מגרש 
יח"ד.  21רוויה הכולל בנייה בקומפלקס של בניין פינתי ב

ת מקומיים ומעבר ציבורי בלב הקומפלקס גובל ברחובו
 רוויה.בנייה אזור מגורים ב

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקות במלואן:  3142גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת יחידות דיור קיימות ע"י סגירת מרפסת עורפית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  24.3 -בשטח עקרי, כבנייה א. תוספת זכויות 

 243.3ורפית )סה"כ ליחידת דיור, עבור סגירת מרפסת ע
 יחידות דיור(. 21מ"ר עבור 

 ב. הוראות לעיצוב אדירכלי עבור תוספת הבניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, ", התשע2224ובילקוט הפרסומים  14/11/4124

 .44/11/4124, בתאריך 2143עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
רעות, דם -מכבים-מודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול

, 11-0442123רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 2המכבים 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה

משרד  של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.ilהפנים 
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 נתניה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 12/ א/ 11/ 421נת/ 
 רחוב הרדוף -מגורים  שם התכנית:

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 11/ א/ 22/ 212נת/  ס'ממקומית 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א22/ 212נת/  שינוי
 4/ 211נת/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  0הרדוף נתניה רחוב: היישוב: 
 החלקה מצויה ברחוב הרדוף שכונת רמת פולג

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  1442גוש: 
 .04חלקי חלקות:  1442גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת שטחים ושינוי לבינוי לבית מגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 441 -( ל43%מ"ר ) 204.3 -. תוספת שטח עיקרי מ2

 (.24%מ"ר )
 מ"ר. 244.1 -מ"ר, ל 24.3 -פת שטחי שירות מ. תוס4
 קומות. 4 -קומה ע"ע, ל 2 -. תוספת קומות, מ4
 -מ -מ', אחורי 2.1 -מ' ל 3.1 -. שינוי קווי בניין: קדמי מ2

 מ'. 2.3 -מ' ל 3.1
 . הגדלת התכסית.3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, "התשע, 2224ובילקוט הפרסומים  21/11/4124

 .44/11/4124, בתאריך 2142עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
 24240נתניה  2נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

בה  רשאי לעייןמעוניין , וכל ה10-1214241טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט ובאתר
 
 

 נתניה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 / א09/ 252נת/ 
 00בין רח' נווה שלום  10שם התכנית:חלוקת חלקה 

 לבין רח' הגדוד.
לחוק התכנון  224הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א40/ 231נת/  מס'מקומית 

 

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

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות
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 תייחסת לתכניות הבאות:המ
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ 211נת/  שינוי
 2/ 21נת/  שינוי
 3/ 21נת/  שינוי
 21נת/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  44נתניה רחוב: נווה שלום יישוב: 
 צפון נתניה

 

 גושים וחלקות:
 .24חלקות במלואן:  1442גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 -הגדלת מספר יח"ד מ -לשני מגרשים  24חלוקת חלקה 

 וקביעת זכויות בניה. 2 -ל 2
 עיקרי הוראות התכנית:

מגרשים בהתאם לפרק ג' סימן ז'  4 -א. חלוקת חלקה ל
 לחוק.

 לאזור מגורים א'. Aמאזור מגורים ייעוד ב. שינוי 
 יח"ד. 2 -ג. הגדלת  מס' יח"ד מיחידה אחת ל

ת( סה"כ תוספת של )עיקרי+ שרובנייה ד. קביעת שטחי 
 מ"ר שטח עיקרי בתחום התכנית. 341

 קווי בניין. תה. קביע
 ו. קביעת מבנים להריסה.

 ז. קביעת הוראות בינוי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, ", התשע2242ובילקוט הפרסומים  21/13/4124

 .22/12/4124, בתאריך 2212עמוד 
 

משרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
 24240נתניה  2נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה10-1214241טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים טהאינטרנ ובאתר
 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 10/ 122נת/ 
שטח לדרכים והרחבתן לשטח ייעוד שם התכנית: 

 ציבוריבבניין ציבורי פתוח ולמגרש 
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –"ה והבניה, התשכ
שהודעה על דבר הפקדתה   24/ 222נת/  מס'מקומית 

, 244, התשלו, עמוד 4232פורסמה בילקוט הפרסומים 
 .13/21/2043בתאריך 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 24/ 222שינוי לתכנית מפורטת נת/ 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתניה.יישוב: 

 0' שאול המלך , שד' ניצה חלקה שד 1444גוש  
 

 גושים וחלקות:
 .0חלקות במלואן:  1444גוש: 
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 מטרת התכנית:
שטח לדרכים והרחבתן לשטח ציבורי פתוח ייעוד 

 ולמגרש לבניין ציבורי.
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 11-0411210טלפון:  44241
 24240נתניה  2נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 10-1214241טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט באתר
 

 
 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה

  מס'דעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית הו
 0/ 024נת/ 

 חלקה לבנית בית ספר ייעוד שם התכנית: 
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה   4/ 422נת/  מס'מקומית 

עמוד ט, ", התשל4324פורסמה בילקוט הפרסומים 
 .11/14/2040, בתאריך 021

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 4/ 211בהתאם לתכנית המתאר נת/ 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .אב"י -רח' איתמר בן, נתניהיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .32חלקות במלואן:  1432גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בבניין למטרת דרך ושטח  32מחלקה  21%להפקיע 

 ליעדו לפיתוח בי"ס.ציבורי ו
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 11-0411210טלפון:  44241
 24240נתניה  2נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 10-1214241טלפון: 
 ת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכןבימים ובשעו

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט באתר
 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 502נת/ 
שם התכנית: התלית תכניות מפורטות הכלולות 

 בשטח התכנית
וק התכנון לח 224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה   341נת/  מס'מקומית 

ח, עמוד ", התשל4214פורדמה בילקוט הפרסומים 
 .24/12/2041, בתאריך 141

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתניה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .21חלקות במלואן:  4042גוש: 
 .4, 2חלקי חלקות:  4042גוש: 
 .421, 202 - 23חלקות במלואן:  4044גוש: 
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 - 424, 422 - 410, 201, 203חלקי חלקות:  4044גוש: 
424 ,442. 

 .4022גושים בחלקיות: 
 

 מטרת התכנית:
להתלות את התכניות המפורטות הכלולות בשטח 

 התכנית.
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל ייה בנלתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 11-0411210טלפון:  44241
 24240נתניה  2נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 10-1214241טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט באתר
 

 
 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 501נת/ 
 כניותת תישם התכנית: קביעת תוקף להתלי

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

פקדתה  שהודעה על דבר ה 341נת/  מס'מקומית 
ז, עמוד ", התשל4421פורסמה בילקוט הפרסומים 

 .41/11/2044, בתאריך 4421
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתניה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .1432, 1421 - 1423גושים בשלמות: 

 - 1420, 1422, 1424, 1422, 1441גושים בחלקיות: 
1431. 

 

 מטרת התכנית:
פקדת תכנית מפורטת קביעת תוקף ההתליה עד לה

 2.2.2011חלופה, ולא יאוחר מאשר 
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 11-0411210טלפון:  44241
 24240נתניה  2נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 10-1214241טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט באתר
 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
 מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 12/ 541נת/  
 שם התכנית: בעלות מעורבת

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר הפקדתה   21/ 324נת/  מס'מקומית 
ג, עמוד ", התשנ2222פורסמה בילקוט הפרסומים 

 .14/10/2004, בתאריך 2242
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
  12/ 4/ 211שינוי לתכניו ת מתאר: נת/ 

 (2013/ ש )211נת/ 
 324נת/ 
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתניה.יישוב: 

 חלק מדרך גובלת
 רח' בן ציון.

 

 גושים וחלקות:
 .42חלקות במלואן:  1434גוש: 

 

 מטרת התכנית:
החלקה הכלולה בתכנית מאזור "מגורים ב" ייעוד שינוי 

                         ל"אזור מגורים מיוחד" ע"י קביעת הוראות מיוחדות לבניה:                    
לדירות בקומות ובקומת בנייה א. תוספת שטחים ואחוזי  

 הגג, ולמחסנים בקומת הקרקע.                    
כולל  4ב. קביעת קווי בנין כמסומן בתשריט ובנספח  

 קומת גג.
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  02 מחוז המרכז, שד הרצלבנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 11-0411210טלפון:  44241
 24240נתניה  2נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 10-1214241טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט באתר
 
 

 פתח תקוה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 51/ 1000פת/ 
 סיב פ"ת-רמת -'' ECI TELECOMשם התכנית:''

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית נייה בלתכנון ול

פתח תקוה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 32/ 2444פת/  מס'מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4111פת/  שינוי
 24/ 2444פת/  שינוי
 4/ 2232פת/  שינוי
 21/ 4111פת/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  41פתח תקוה רחוב: הסיבים יישוב: 
 .  2,   4פתח תקוה רחוב: הבטחון יישוב: 
 פתח תקוה רחוב: מבטחים    .יישוב: 

סיב, גובל ברחובות  -מגרש בדרום אזור התעסוקה רמת 
 הסיבים, מבטחים והביטחון.

 

 גושים וחלקות:
 .222חלקות במלואן:  2421גוש: 
 .202חלקי חלקות:  2421גוש: 

 

 רת התכנית:מט
מאזור תעשיה לאזור תעשיה עתירת ידע , ייעוד שינוי 

 C -ו A, Bכולל הרחבת השימושים המותרים לבנינים 
)כמסומן בתשריט ובנספח הבינוי(, הגדלת שטחי בנייה 
עיקריים ושירות , תוספת קומות מעל ומתחת למפלס 

 הקרקע, ביטול שצ"פ ושינוי במערכת הדרכים ההיקפית.
 

 אות התכנית:עיקרי הור
מאזור תעשיה לאזור תעשיה עתירת ידע ייעוד . שינוי 2

 C -ו A, Bוהרחבת השימושים המותרים בבנינים 
)כמסומן בתשריט ובנספח הבינוי( ל: משרדים, מסחר 
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הקרקע(, בנוסף  מהשטח העיקרי בק. 21%)עד 
לשימושים המותרים באזורי התעשייה עפ"י תכניות 

 .21/4111פת/–ו  4111פת/
הקיים במגרש, המסומן באות א' )כמפורט בבניין .  4

בתשריט ובנספח הבינוי(, לא יורחבו השימושים ולא 
ישונו שטחי הבנייה ומספר הקומות הקיימים. השימושים 

הקיים יהיו לפי המותר באזורי התעשייה בבניין המותרים 
 .21/ 4111פת/  -)על תיקוניה( ו 4111עפ"י תכניות פת/ 

 מ"ר. 24,443 -הבנייה העיקריים ב . הגדלת שטחי4
מסה"כ  41% -. הגדלת שטחי השרות העיליים מ2

 מסה"כ השטחים העיקריים. 43% -השטחים העיקריים ל
קומות עפ"י  24 -קומות עד ל 2 -. תוספת קומות מ3

 תכנית הבינוי.
קומות המרתף  4-קומות מרתף מעבר ל 4.   תוספת 2

ך חנייה ושטחי קומות מרתף, לצור 3המותרות, סה"כ 
 שירות.

מ'  24.1 -מ' ל 24.1 -.   הרחבת הרחובות: הבטחון מ4
 מ'. 23.1 -מ' ל 21.1 -והמבטחים מ

 -.   שינוי קווי הבנין: לרח' הביטחון ולרח' המבטחים מ1
 מ'. 2 -מ' ל 2
 .   הוראות בדבר השלבים להריסת מבנים.0

 חלק מהשצ"פ לדרך .ייעוד . שינוי 21
 בר לכלי רכב בחלק מהשצ"פ.. מתן זכות מע22

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
 טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-0411210
 2יה יהשניה יה, העלפתח תקובנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 20211פתח תקוה 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 
 פתח תקוה מרחב תכנון מקומי: מחוז: מרכז,

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 100/ 1041פת/ 
 "המשך רחוב החרש" שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

פתח תקוה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 244/ 2422פת/  מס'מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א2422פת/  שינוי
 2/ 2234פת/  שינוי
 4111פת/  שינוי
 2/ 2234פת/  שינוי

 42/ 4תממ/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 / ח4111פת/  כפיפות
 24/ 2422פת/  כפיפות

 
 כנית ומקומם:השטחים הכלולים בת

 חוב: החרש    , רפתח תקוהיישוב: 
ה קריית אריה, מדרום לרח' החרש לכוון יאזור התעשי

 רח' ז'בוטינסקי.
 

 גושים וחלקות:
 .242חלקות במלואן:  2202גוש: 
 .421, 214, 40, 41, 42, 41חלקי חלקות:  2202גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תיות של חלק מרצועת השצ"פ, המשמש לתשייעוד שינוי 

צנרת וניקוז, לדרך שרות מקומית, שתיתן מענה של 
נגישות נוספת וציר גישה נוסף לחלקות הקיימות ממזרח 
לדרך המתוכננת לשרות וחרום עבור מתחם בינוי רחב 
הניזון כיום רק מכוון רח' היצירה. הדרך תשרת ממערב 

 לה מגרשי תעסוקה גדולים. 
 הדרך תסתיים ברחבת חזרה ולא תתחבר לרח'

 ז'בוטינסקי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
של חלק מרצועת השצ"פ לדרך ייעוד . שינוי 2

 המסתיימת ברחבת חזרה, ללא חיבור לרח' זבוטינסקי.
. קביעה של הוראות תנועה ע"י יצירת דרך חדשה 4

שתהווה המשך לרח' החרש תוך התחברות לרחוב 
 . 421העמל ולדרך קיימת בחלקה 

אל הדרך  244מחלקה  . תכנון כניסה ויציאה4
המתוכננת, וחלקות גובלות ממזרח וממערב לדרך 

 המתוכננת.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

גע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפ
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

-11טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 
ועדה  . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי0411210

 2פתח תקוה, העליה השניה בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 20211תח תקוה פ

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 ראשון לציון מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 12/ 55/ 1רצ/ 
רח' ישראל גלילי, רח'  -סגירת מרפסות  שם התכנית:

 התקומה, ראשל"צ
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית  , כי2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

ראשון לציון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 22/ 33/ 2רצ/  מס'מקומית 
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / י33/ 2רצ/  שינוי
 4/ ז/ 2/ 2רצ/ מק/  כפיפות
 2 / ז/2/ 2רצ/ מק/  כפיפות
 4/ ז/ 2/ 2רצ/ מק/  כפיפות
 33/ 2רצ/ במ/  כפיפות
 / ב33/ 2רצ/ במ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ראשון לציון רחוב: גלילי ישראל.יישוב: 
 ראשון לציון רחוב: שד התקומה.יישוב: 

שדרות התקומה ורח'  -מתחם מגורים בפינת הרחובות 
 גלילי ישראל.

 

 גושים וחלקות:
 .20חלקות במלואן:  3140גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ו' בכל -א. סגירת מרפסות במבנים קיימים, בקומות ה' ו

 המבנן.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר שטחי בנייה עיקריים לסגירת  341א. תוספת 

 מרפסות קיימות.
 ב. קביעת הוראות בנייה.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים 
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט 

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
פרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ה

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
 טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-0411210
ראשון  41ראשון לציון, הכרמל בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 14-0324344טלפון:  43422לציון 
לא אם כן הוגשה בכתב בפירוט לא תתקבל ולא תידון א

הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2010 -תשמ"ט 

 
 

 ראשון לציון מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס'ומית הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מק

 0/ 14/ 111רצ/ 
 ראשל"צ לציון - 11שם התכנית:רח' דרור 

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 4/ 22/ 214רצ/  מס'מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ 2רצ/  שינוי
 22/ 214רצ/  שינוי
 / ג2/ 2רצ/  שינוי

 / יג2/ 2רצ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  24ראשון לציון רחוב: דרור יישוב: 
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 גושים וחלקות:
 .242חלקות במלואן:  4044גוש: 

 

 מטרת התכנית:
  קביעת הוראות לשימור לחלק ממבנה קיים ועפ"י

 התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה.
  מדרך מאושרת למגורים ד'. ייעודשינוי 
 יח"ד. 41 -ל 21-הגדלת מספר יח"ד מ 
  421% -ל 204% -מבנייה הגדלת זכויות . 
 .שינוי קווי בניין לצורך מרפסות פתוחות 
  

 עיקרי הוראות התכנית:
   מדרך מאושרת למגורים ד'.ייעוד שינוי 
 יח"ד. 41 -ל 21 -הגדלת מספר יח"ד מ 
 .קביעת זכויות בניה 
  בניין לצורך מרפסות פתוחות.שינוי קווי 
  קביעת הוראות לשימור לחלק ממבנה קיים עפ"י

התוספת הרביעית לחוק תו"ב ועפ"י המסומן 
 בתשריט.

 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ג, עמוד ", התשע2200ובילקוט הפרסומים  44/11/4124

 .20/22/4124, בתאריך 013
 

רדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במש
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
ראשון  41ראשון לציון, הכרמל בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה14-0324344טלפון:  43422לציון 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים של משרד  האינטרנט אתרלקהל, וב
www.pnim.gov.il. 

 
 

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

 0/ 19/ ב/ 552רח/ 
 רחובות 5רח' אהרוני  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
חוזית במשרדי הועדה המ, כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 4/ 20/ ב/ 331רח/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ ב/ 4111רח/  שינוי
 4/ 2תמא/  כפיפות

 20/ ב/ 331רח/  שינוי
 42/ ב/ 331רח/  כפיפות

 4/ ב/ 4111רח/ מק/  פיפותכ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  3רחובות רחוב: אהרוני ישראל יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .222, 243חלקות במלואן:  4414גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 חניות לא מקורות. 4שינוי מיקום 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
חניות והעברתם למקום אחר כמסומן  4ביטול מיקום 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21יש התנגדות תוך לחוק, רשאי להג 211סעיף 

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

 טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-0411210

  42224רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
דות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנג 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות
  מס'ה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית הודע

 / ד1/ 90רח/ 
שם התכנית: הגדלת זכויות בניה, שטח עיקרי, מס' 

 קומות.
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / ד4/ 04רח/  מס'מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 כניתמספר הת סוג היחס

 4/ 04רח/  שינוי
 / א4/ 04רח/ מק/  כפיפות
 4/ 2תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 4111רח/ מק/  כפיפות
 4/ 04רח/  כפיפות
 2/ ב/ 4111רח/  כפיפות
 / ג4/ 04רח/  כפיפות
 / ב4/ 04רח/ מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .41רחובות רחוב: אוסישקין יישוב: 
 

 ת:גושים וחלקו
 .442 - 444חלקות במלואן:  4412גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 . הגדלת שטח עיקרי.2
 . הגדלת מס' קומות.4
. התאמת קווי בניין עפ"י קיים בשטח וכפי שמסומן 4

 בתשריט.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר למצב  04.13תוספת  -.הגדלת שטח עיקרי2

 בלבד. 4המאושר לדירה 
 . תוספת קומה.4
 

פקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על ה
, התשע, עמוד 2111ובילקוט הפרסומים  42/10/4110

 .42/10/4110, בתאריך 44
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
רחובות  4ות, ביל"ו רחובבנייה מקומית לתכנון ול
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, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 42224
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד 
 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות
  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 41/ ד/ 552רח/ 
 11שם התכנית: נורדאו 
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 24/ ד/ 331רח/  מס'מקומית 

 

 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
 

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

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 כניתמספר הת סוג היחס

 / ד331רח/  שינוי
 4/ 2תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 4111רח/ מק/  כפיפות
 4/ ג/ 4111רח/  כפיפות
 2/ ב/ 4111רח/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .22רחובות רחוב: נורדאו יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .214חלקות במלואן:  4412גוש: 

 X: 182650קואורדינטה 
 Y: 644675קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מגרש מאזור מגורים א' מיוחד לאזור מגורים ייעוד שינוי 

 מיוחד: מגורים או מעונות סטודנטים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגרש מאזור מגורים א' מיוחד לאזור ייעוד . שינוי 2

 מגורים ודיור מיוחד: מגורים או מעונות סטודנטים.
בתחום התכנית  . הגדלת השטחים העיקריים המותרים4
 מ"ר. 2441 -מ"ר ל 224 -מ
  2. קביעת הוראה בדבר הקמת מבנה מגורים, קרקע+4

 221יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  24קומות, המכיל 
מ"ר ושטחים נוספים לשימוש המבנה, כמפורט להלן, או 

קומות,  2לחילופין, מבנה למגורי סטודנטים, קרקע+ 
מ"ר  42.2ל יח"ד בשטח עיקרי ממוצע ש 42המכיל 

 ושטחים נוספים לשימוש המבנה, כמפורט להלן.
 קומות מעל קומת עמודים 2 -. שינוי במספר הקומות מ2

 קומות מעל קומת עמודים. 2 -+ קומה חמישית חלקית ל
 . קביעת זכויות והוראות בניה.3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, ", התשע2224ובילקוט הפרסומים  14/11/4124

 .44/11/4124, בתאריך 2141עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול

עות , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובש42224
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד 
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 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
 

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

 / טז0222/ מקומית מספר רח
שם התכנית: הוראות בדבר חיזוק מבנים קיימים בפני 

 רעידות אדמה.
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 

שפורסמה בעיתונים  ,/ טז4111רח/  מס'מתאר מקומית 
, התשע, 2144ובילקוט הפרסומים  21/14/4121בתאריך 

 10. וכי בהתאם לסעיף 42/14/4121, בתאריך 4400עמוד 
)להלן: "החוק"(,  2023 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 

מחוז בנייה מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
רחובות בנייה המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ול

 / טז4111תכנית מתאר מקומית מספר רח/ 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ ג/ 4111רח/ מק/  ביטול
 4/ ג/ 4111רח/  ביטול

 4תמא/  כפיפות
 4/ 2תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 44תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 / א44תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 רחובות.יישוב: 
 כל מרחב תכנון מקומי רחובות

 

 גושים וחלקות:
, 4220, 4221, 4224, 4222, 4223גושים בשלמות: 

4231 ,4232 ,4234 ,4234 ,4232 ,4233 ,4232 ,
4241 ,4214 ,4212 ,4213 ,4212 ,4214 ,4211 ,
4201 ,4202 ,4203 ,4202 ,4204 ,4201 ,4200 ,
4411 ,4412 ,4414 ,4412 ,4413 ,4444 ,4442 ,
4443 ,4420 ,4440 ,4401 ,4122 ,2342 ,2323 ,
2441 ,2421 ,3424 ,3422 ,3122 ,3022. 

, 4424, 4240, 4230, 4231, 4232ם בחלקיות: גושי
4441 ,4401 ,3011. 

 

 מטרת התכנית:
מכוח תכנית זו בנייה . קביעת הוראות להוצאת היתרי 2

 לעיבוי ולחיזוק מבנים בפני רעידת אדמה.
. קביעת הנחיות והוראות לצורך שיפור עמידות מבנים 4

 בפני רעידות אדמה.
בניה, מס' קומות ומס' .קביעת הוראות לתוספת זכויות 4

 יח"ד שיותרו בגין חיזוק מכוח תכנית זו.
לתמ"א  44. תכנית זו נערכת בהתאם להוראות סעיף 2

41. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 במבני מגורים.בנייה . תוספת 2
. דרישות עיצוביות להסדרת קומת עמודים עם חיזוק 4

 על הגג.בנייה המבנים ולתוספת 
 שיפוץ המבנים וגימור החזיתות.. דרישות עיצוביות ל4
. הוראות בדבר חיזוק מבנים במסגרת ניצול זכויות 2

 מאושרות.
 

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

  .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
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או בכל פרט תכנוני אחר בבניין בקרקע, ין מעוניכל 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 

 21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 

למשרדי הועדה המחוזית לתכנון  בעיתונים,הפרסומים 
 44241מלה ר 02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

 העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 11-0411210טלפון: 
רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 42224
אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יה בנילתקנות התכנון וה
 .2010 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 

 מקומית והודעה מתוקנת בדבר
 / א24הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר גז/ 

 תל גזר -שם התכנית: גן לאומי 
הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית  נמסרת בזאת

/ א שפורסמה בעיתונים 22גז/  מס'מתאר מקומית 
, 2441ובילקוט הפרסומים  40/14/4122בתאריך 

. וכי 42/14/4122, בתאריך 3231א, עמוד "התשע
–לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 10בהתאם לסעיף 

, מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 2023
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון , מרכזמחוז הבנייה ול
 / א22גזר תכנית מתאר מקומית מספר גז/  בנייה ול

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 234גז/  שינוי
 / גז14משמ/  שינוי

 22גז/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תל גזר -גן לאומי 

 

 גושים וחלקות:
 .42במלואן:  חלקות 2114גוש: 
 .42, 44חלקי חלקות:  2114גוש: 
 .41חלקי חלקות:  2100גוש: 
 .04, 02, 33 - 32חלקות במלואן:  2212גוש: 
 .10חלקי חלקות:  2212גוש: 
 .22 - 21, 31-22, 24-23, 0, 2חלקות במלואן:  2214גוש: 
, 30, 23, 22, 22 - 24, 21, 4חלקי חלקות:  2214גוש: 

24 ,43. 
 .2חלקות במלואן:  2212גוש: 
 .3חלקות במלואן:  2244גוש: 
 .2חלקי חלקות:  2244גוש: 
 .43 - 42חלקי חלקות:  2242גוש: 
 .24חלקי חלקות:  2144גוש: 
 .2חלקי חלקות:  2124גוש: 
 .3 - 2, 4חלקי חלקות:  2112גוש: 
 .24 - 24, 2חלקות במלואן:  2114גוש: 
 .22 - 1, 3חלקי חלקות:  2114גוש: 
 .0, 4, 3חלקי חלקות:  2112: גוש

 .243חלקי חלקות:  2102גוש: 
 .222חלקות במלואן:  2104גוש: 
 .243, 220 - 221, 224, 222חלקי חלקות:  2104גוש: 
 .2, 3, 4 - 4חלקי חלקות:  2101גוש: 
 .34 - 44, 24 - 22חלקות במלואן:  2100גוש: 
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 .23 - 22חלקי חלקות:  2100גוש: 
 .24, 23 - 2במלואן: חלקות  2211גוש: 
 .22חלקי חלקות:  2211גוש: 
 .211, 212, 12, 14, 44-21, 34חלקות במלואן:  2212גוש: 
 .213 - 214, 41, 31חלקי חלקות:  2212גוש: 
 .42, 22חלקות במלואן:  2214גוש: 
 .1 - 4, 3חלקי חלקות:  2214גוש: 
 .2, 4חלקי חלקות:  2244גוש: 
 .44, 21 - 1חלקות במלואן:  2242גוש: 
 .22 - 22, 4, 3חלקי חלקות:  2242גוש: 
 .1, 4חלקות במלואן:  2420גוש: 
 .22, 0, 2, 2חלקי חלקות:  2420גוש: 
 .22, 0חלקי חלקות:  2441גוש: 
 .21חלקות במלואן:  2144גוש: 
 .4, 3חלקי חלקות:  2144גוש: 
 .44, 20חלקי חלקות:  2140גוש: 
 .4חלקי חלקות:  2124גוש: 

 

 טרת התכנית:מ
א. הרחבת שטח "גן לאומי תל גזר" לצורך הכרזתו 
בגבולותיו החדשים עפ"י חוק גנים לאומיים, שמורות 

 . 2001טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 
 ב. קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.

ג. קביעת מסגרת תכנונית להכנת תכניות מפורטות 
 מי.בתחום הגן הלאו

 בתחום הגן הלאומי. בנייה ד. קביעת תנאים לקבלת היתרי 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
אזור חקלאי בתכנית תקפה לגן ייעוד א. הסבת שטח ב

 לאומי ויער.
ב. מתן הוראות מיוחדות לשימוש בשטחי קרקע חקלאית 

 בתוך תחום הגן הלאומי.
בתחום בנייה ג. קביעת השימושים, ההוראות וזכויות ה

 נית.התכ
 

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

כל  .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

זכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל ה
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

 טלפון:  ,44241רמלה  ,02הרצל  'המרכז, שד
ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 11-0411210

 00410גזר, בית חשמונאי בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 11-0442121טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 – תשמ"ט
 

 זמורהמרחב תכנון מקומי:, מרכזמחוז: 
 מס'  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 4/ 524זמ/ 
הסדרה של מאפייה קיימת ברח' בעלי  שם התכנית:

 בגדרה 4מלאכה 
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 2/ 322זמ/ מספר:  מקומית
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 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 322זמ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  2ישוב: גדרה רחוב: בעלי מלאכה 

 

 גושים וחלקות:
 .24חלקות במלואן:  2343גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
. שינוי יעוד מאושר ממרכז אזרחי למעורב עירוני בשל 2

 ליעודי קרקע. הגדרות מבא"ת
 . שינוי קווי בניין קידמי וצדדיים.4
 . הוספת תכלית למאפיה הקיימת בפועל בהיתר.4
. קביעת זכויות והוראות בניה לתוספת בניה מבוקשת 2

 של שטחי שרות.
שנים  3. קביעת הוראות לפקיעת תוקף התכנית בתום 3

 מיום אישורה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 י לפי מיקום המבנה הקיים.. שינוי קו בניין קדמ2
. שינוי קווי בניין צדדיים בקומת קרקע לתוספת בניה 4

 מבוקשת של שטחי שרות.
. פרוק הסככות הקיימות ובניה מחדש בחומרי בניה 4

 קשיחים במסגרת הוראות התכנית.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
א, ", התשע2441ובילקוט הפרסומים  42/11/4122

 .21/11/4122, בתאריך 3013עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 44241רמלה  02לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה מקומית  :וכן במשרדי. 11-0411210טלפון: 
 41311לתכנון ובניה זמורה, ביל"ו סנטר  קרית עקרון 

בה בימים  וכל המעונין רשאי לעיין, 11-0222122טלפון: 
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 עמק חפר מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 02/ 11עח/ 
 פנינת העמק -אזוה"ת, אולם אירועים  שם התכנית:

לחוק התכנון  10 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עמק חפר מופקדת תכנית מתאר מקומית                 בנייה לתכנון ול

 41/ 12עח/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 23/ 12עח/ מק/  שינוי
 / א4/ 12עח/ מק/  שינוי
 4/ 12עח/  שינוי
 411עח/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אזור התעשייה עמק חפר.
 

 גושים וחלקות:
 .242חלקי חלקות:  1410גוש: 
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 מטרת התכנית:
לתעשייה ייעוד תוספת שימוש, לאולם אירועים, ב .2

 2114במגרש:  4/ 12ואחסנה, לפי תכנית עח/ מק/ 
 . 23/ 12הכלול בתכנית עח/ מק/ 

מ"ר )כולל מרחב מוגן  211 -. קביעת שטחי שירות ל4
 מוסדי(.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
תעשייה ייעוד . תוספת שימוש, לאולם אירועים, ב2

 ואחסנה.
מ"ר )כולל מרחב מוגן  211 -לשירות שירות . קביעת 4

 מוסדי(.
 

שעות רשאי לעיין בתכנית, בימים ובמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

-11טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 0411210

 21431עמק חפר, מדרשת רופין בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 10-1012332טלפון: 

א אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תידון אל
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

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

 0521ק/ 
 שם התכנית: תוספת יחידת דיור ושינוי קווי בניין. 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'קסם מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 4322ק/ 
 

 חסת לתכניות הבאות:המתיי
 מספר התכנית סוג היחס

 / א2113ק/ מק/  שינוי
 2113אפ/  שינוי

 4/ 2תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר ברא.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .20, 22 - 23חלקי חלקות:  1104גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת שטחי בנייה ויחידת דיור ושינוי קווי בנין.

 

 יקרי הוראות התכנית:ע
 שינוי בקווי בנייה.

מ"ר שטח  211 -מ"ר שטח עיקרי ו 421תוספת של 
 שירות.

 תוספת יחידת דיור אחת.
 משטח המגרש. 23% -הגדלת תכסית הבנייה ל

 שינוי זכויות והוראות בנייה.
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין ל כ
 רבאת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ה המחוזית לתכנון ולבעיתונים, למשרדי הועד
 טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-0411210
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו

התנגדות לתכנית לא , 14-0441204טלפון:  20021
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 

תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא  הנמקות ובלווי
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2010 -תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרונים

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 450/ 1/ 1הצ/ 

 .100Aבתא שטח בנייה יות שם התכנית: תוספת זכו
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 .234/ 2/ 2הצ/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 244הצ/  שינוי
 2/ 244הצ/  שינוי
 / ב2/ 244הצ/  שינוי
 / ח412/ 2/ 2הצ/ מק/  שינוי
 412/ 2/ 2הצ/ במ/  שינוי
 / ג412/ 2/ 2הצ/  שינוי
 / א211/ 2/ 2הצ/  שינוי

 411/ 2/ 2הצ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .21אבן יהודה רחוב: אלמוגן יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .244חלקות במלואן:  1124גוש: 
 .41חלקי חלקות:  1124גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לשטח עיקרי, הגדלת שטחי בנייה הגדלת זכויות ה

שירות שירות השרות מעל פני הקרקע, שינוי בקווי בניין ל
בתא  1124בגוש  244וביטול הזכויות למרתף בחלקה 

 בלבד. A 244שטח
 

 התכנית: עיקרי הוראות
 בלבד.  A 244השינויים מתייחסים לתא שטח 

לשטח עיקרי מעל הכניסה בנייה . הגדלת זכויות ה2
 מ"ר. 411 -מ"ר ל 221 -מ A132הקובעת בתא שטח  

. קביעת זכויות לשטחי השרות מעל הכניסה הקובעת  4
 3מ"ר עבור סככת חניה +  20מ"ר )  22 -מ"ר ל  41 -מ

מ"ר עבור מחסן כתוספת  2 מ"ר חדר מערכות טכניות +
מ"ר ממ"ד  21 -מ"ר למזווה הבנוי בהתאם להיתר ו 2 -ל

 הבנוי בהתאם להיתר
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 . ביטול הזכויות למרתף.4
מ' למבנה שרות )מחסן(  2. קביעת קו בניין אחורי 2

 כמסומן בנספח הבינוי.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתונים, למש

-11טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 0411210

 , 24312נתניה  2שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

ת את הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמ
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 451/ 1/ 1הצ/ 
 45בחלקה ייה בנשם התכנית: הגדלת יח"ד וזכויות 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 .231/ 2/ 2הצ/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 תכניתמספר ה סוג היחס

 244הצ/  שינוי
 2/ 244הצ/  שינוי
 231הצ/  שינוי
 / א2/ 244הצ/  שינוי
 / ב2/ 244הצ/  שינוי
 4/ 231/ 2/ 2הצ/  שינוי
 / א211/ 2/ 2הצ/  שינוי

 / ג2/ 244הצ/  כפיפות
 411/ 2/ 2הצ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אבן יהודה רחוב: הזית.יישוב: 
 אבן יהודה רחוב: תל צור.יישוב: 

 צפון אבן יהודה תל צור בדרום הזית בצפון.
 

 גושים וחלקות:
 .23חלקות במלואן:  1122גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יחידות והגדלת זכויות  2 -יחדות ל 4 -הגדלת מס' יח"ד מ

 בניה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
) מספרי  4121ומגרש  4124. שינוי שטח מגרש 2

( סה"כ שטח שני 4223 -ו 4222ם הם המגרשים החדשי
 ללא שינוי. -המגרשים יחד 

. הגדלת מספר יח"ד בכל מגרש מיחידה אחת לשתי 4
 יח"ד.

 יח"ד בתחום התכנית. 2סה"כ 
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 למטרות עיקריות.בנייה . הגדלת זכויות 4

 441 -)מ 21% -ל 21% -מ 4223+  4222א. במגרשים 
 מ"ר בכל מגרש(. 434 -מ"ר ל

 -מ"ר ל 440.2 -.) מ 24% -ל 21% -מ 4222ב. במגרש 
 מ"ר(. 433.11

 לשטחי שרות:בנייה . הגדלת זכויות ה2
מ"ר ) חניה(  22 -ל 3% -מ 4223+ 4222א. במגרשים 

מ"ר במרתף, לכל יח"ד בכל  44מעל פני הקרקע + 
 מגרש.

מ"ר )  22 -מ"ר לכל יח"ד ל 41 -מ 4222ב. במגרש 
 ר במרתף לכל יח"ד.מ" 44חניה( מעל פני הקרקע + 

 בתחום התכנית. 40% -ל 41% -. הגדלת התכסית מ3
 מ' בתחום התכנית. 3 -מ' ל 2 -. שינוי קו בניין אחורי מ2
 . קביעת מבנים וגדרות להריסה, ותנאים להריסתם.4
 . קביעת בינוי מנחה עקרוני בתחום התכנית.1
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

פרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ה
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 טלפון:  44241רמלה  02המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-0411210

 24312נתניה  2נים, הצורן שרובנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

ות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנמק
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 שרונים מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 151/ 1/ 1הצ/ 
הדרכים והשטח  נוי האזור החקלאי,שי שם התכנית:
 הקיימים בתחום התכנית לאזור מגורים לבניני ציבור,

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 232/ 2/ 2הצ/  מס'מקומית 
 

איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:
 תכנית/בחלק מתחום התכניתהבעלים בכל תחום ה

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22/ 2/ 2הצ/  שינוי
 244הצ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אבן יהודה.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
, 433, 241, 02, 12 - 14חלקות במלואן:  1122גוש: 
434 ,422. 

, 231, 244, 224, 01 - 12חלקי חלקות:  1122גוש: 
241 ,420 ,432 ,434. 
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 מטרת התכנית:
שטח החקלאי, דרכים והשטח לבניני ציבור ייעוד . שינוי 2
מגורים א' מגורים א' מיוחד, למגורים ב', לשטח ייעוד ל

פרטי פתוח, לשטח למבני ציבור, לשטח ציבורי פתוח, 
 לשבילים ולדרכים.    

ות פרק ג' סימן . איחוד וחלוקה מחדש בהתאם להורא4
ז' לחוק, בחלק מתחום התכנית, ללא הסכמת הבעלים, 

, ובחלק 422-, ו434, 433, 241, 02, 12, 14בחלקות 
 .                        434 -ו 432, 420, 244, 224, 01-12מחלקות 

. חלוקת אזורי המגורים למגרשים וקביעת מגרשים 4
למבני  לשטח פרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח, לשטח

 ציבור, לדרכים וביטול דרך מאושרת.    
. לבטל שטח ציבורי פתוח ולחבר את רחוב חן לרחוב 2

האלה, לבטל חלק מרחבת סיבוב ברחוב חן ולשנות 
מדרך מאושרת לאזור מגורים א' להשלמת ייעוד ה

 כחוק.  241 -ו 231חלקות 
 וקווי בנין בתחום התכנית.בנייה . קביעת הוראות, תנאי 3
 קביעת מבנים להריסה ותנאים להריסתם.. 2
 יח"ד בתחום התכנית. 214. סה"כ 4
    

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ה, ", התשס3440ובילקוט הפרסומים  14/12/4113

 .23/14/4113, בתאריך 4144עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  02שד הרצל מחוז המרכז, בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
,  24312נתניה  2שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.ilהפנים 
 

 
 : שרוניםמחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי

  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 011/ 1/ 0הצ/ 

בבית דונוצוב בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 
 פאינה בכפר יונה.
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 424/ 2/ 4הצ/  מס'מקומית 

 

 איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה:
 

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

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א211/ 2/ 4הצ/  שינוי
 4/ 13/ 2/ 4הצ/ במ/  שינוי

 SR/ 15 כפיפות
 1/ 242הצ/  כפיפות
 2/ 242הצ/  כפיפות
 242הצ/  כפיפות
 231 הצ/ כפיפות
 4/ 231/ 2/ 4הצ/  כפיפות
 41/ 242הצ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .2כפר יונה רחוב: הנגב יישוב: 
 שכונת בתים צמודי קרקע בכפר יונה.
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 גושים וחלקות:
 .44חלקי חלקות:  1242גוש: 

 מגרשים:
 4/ 13/ 2/ 4בהתאם לתכנית הצ/ במ/  22

 

 מטרת התכנית:
קיימת של היחידה הצפונית בנייה עבד לא. אישור בדי

 משפחתי.-במבנה דו
 בהתאם לקיים בשטח התכנית.בנייה ב. תוספת זכויות 

 ג. קביעת הוראות בניה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
( 22)א'  A101. הגדלת זכויות והוראות בניה. מגרש 2
מ"ר עיקרי, תוספת שטח  201 -מ"ר עיקרי ל 241 -מ

מ"ר  43 -מ"ר ו 41 -מ"ר ל 44 -עיקרי בקומת הגג מ
מ"ר עיקרי, מתוכם  234 -ב'B101 (22 )לפרגולה. מגרש 

 מ"ר. 41מ"ר בקומת הגג. פרגולה בשטח  44
א( שינוי בקו בניין קידמי צפוני  22. ביח"ד צפונית )4

מ' , וקו  4.13 -מ' ל 3.1 -נקודתי, עפ"י קיים בפועל,  מ
ל פי הקיים מ' ע 1.1-מ' ל 22.13 -בניין צדדי מערבי מ

ב( שינוי קו בניין צדדי דרומי  22בפועל. ביח"ד דרומית )
 -מ' ל 2.13 -מ' ואחורי מערבי מ 4.21 -מ' ל 4.11 -מ

 מ' על פי הקיים בפועל.  1.1
בין תאי השטח,  1.1חדשה תעמוד בקווי בניין: בנייה . 4

מ' קדמי מזרחי לרחוב השרון, B101 : 3.5  בתא שטח
אחורי מערבי, בתא שטח  2.13/1.1מ' צידי דרומי,  4.2
212A  :4.3  ,מ' קדמי  4.13/3.1מי קדמי לרחוב השרון

 צידי מערבי. 2.13/1.1לרחוב הנגב, 
 . קביעת תנאים והוראות למתן היתר.2
 . שינוי בהוראות הבינוי והפיתוח.3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, ", התשע2220ובילקוט הפרסומים  12/13/4124

 .42/13/4124, בתאריך 2221עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  02מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-0411210טלפון:  44241
,  24312נתניה  2שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

עות שהמשרדים וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובש
של משרד  האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים 
 

  רות יוסף                                                   
 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  מרכזחוז מ לתכנון ולבניה                                          
 
 

 צפוןהמחוז 
 

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

 02022ג/  מס'מפורטת 
 המוסד לביטוח לאומי, טבריה שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-כ"ההתשוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
טבריה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 41412ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

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

 

 סת לתכניות הבאות:המתייח
 מספר התכנית סוג היחס

 414ג/  שינוי
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 / ג22/ 4תמא/  כפיפות
 4תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 טבריה    .יישוב: 
 X: 250700קואורדינטה 
 Y: 744150קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .23 - 22חלקות במלואן:  23111גוש: 
 .40חלקי חלקות:  23111: גוש

 

 מטרת התכנית:
הרחבת בניין הקיים של המוסד לביטוח לאומי ותוספת 

 מתקניים טכניים, וח. תוספת מרחבים מוגנים, קומה,
 שנאים וכן חיזוקים נגד רעידות אדמה עפ"י הצורך.

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. הוספת קומת משרדים וקומה טכנית מעל קומת 

מרתף הקיימים )המשמשת לחניון  המשרדים וקומת
 ולאחסון( תוספת ח. שנאים ואוורור לחדר. 

הקומה השלישית המוצעת)קומת משרדים(תיבנה ככל 
למעט  שניתן ללא חריגה מקונטור הקומה השנייה,

 אלמנטים הנדרשים לחיזוק המבנה ולצורכי חירום.
 ב.  קביעת הוראות בנייה ופיתוח. 
בניין מדרך ראשית מס'  ג. הקלה מהמועצה הארצית בקו

מטר מהציר  41 -מ' מהציר ל  211 -)רח' אלחדיף( מ 44
מטר מציר הדרך  23 -לצורך הרחבת המבנה הקיים ו

)שטח הצוכנית נשען על  עבור חדר שנאים תת קרקעי
דרך פנימית המתחברת לדרך הראשית, כאשר כל 
המבנים הקיימים לאורך הדרך הראשית בנויים בקו בניין 

 המבוקש בתוכנית(.הקטן מ
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21, רשאי להגיש התנגדות תוך לחוק 211סעיף 

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

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

רץ  טבריה  טבריה, טבור האבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2440342טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
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 טבריה ז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מחו
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 12912ג/  
,  10שינוי לתמ"א /  - 12912תכנית מס'  שם התכנית:

 צפון טבריה -ואדי רקת 
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
במגרש  –תיקון טעות סופר  21021ג/  מס'מקומית 

  ,%2ולא כפי שפורסם    %145צ"ל בנייה אחוזי ה 115
וןבילקוט   41.4.4112התכנית פורסמה בעיתונות ביום  

בתאריך   ,2334עמ'  ,התשס"ו ,3324הפרסומים 
0.1.4112. 

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 יות הבאות:המתייחסת לתכנ
 מספר התכנית סוג היחס

 414ג/  שינוי
 2043ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 טבריה.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .41, 2חלקי חלקות:  23122גוש: 
 .42 - 44, 20, 24, 23 - 22חלקות במלואן:  23142גוש: 
 .40 - 44, 41, 22, 24חלקי חלקות:  23142גוש: 
 .4, 2חלקות במלואן:  23114גוש: 
 .44, 21, 2חלקי חלקות:  23114גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 לחופי כנרת בנושאים הבאים:         24. הקלה מתמ"א 2

 א. התווית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות.        
 משטח חקלאי לשטח ישוב עירוני ולשטח  ייעוד ב. שינוי 

                  ציבורי פתוח.                     
 . קביעת מסגרת תיכנונית ליצירת מתחם שמרביתו מיועד 4
 הממוקם בסמוך לחוף הים לשכונת מגורים  רגילה וחלקו   
 מיועד לאזור מגורים משולב מסחר.                   
לאזור מגורים א',   בנייה ליעד שטחים ולקבוע זכויות   4

שירותי חר, בנייני ציבור ג', לאזורי מגורים מיוחד ומס-ב' ו
 חנויות ותקני תשתיות.                                         דרך, שטחים פתוחים, דרכים

 יעודי הקרקע.             י. קביעת תכליות המותרות ב2
 . קביעת הוראות בניה.                             3
        .  קביעת הוראות למתן היתרי בניה.          2
 . איחוד וחלוקה מחדש 4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ג, עמוד ", התשס3424ובילקוט הפרסומים  41/14/4114

 .42/14/4114, בתאריך 4212
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333: טלפון 24322עילית 
טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-2440342טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים האינטרנט ובאתר
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 טבריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
דעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת הו

 02209ג/  מס'
 טבריה -מתחם בזלת  -ת בניהושינוי זכוי שם התכנית:

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 41140ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה  היתרי
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24113ג/  שינוי
 2/ 24141טה/ מק/  שינוי
 24141ג/  שינוי

 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
 24תמא/  כפיפות
 22422ג/  כפיפות

 
 ם הכלולים בתכנית ומקומם:השטחי
 טבריה    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .33 - 34חלקות במלואן:  23144גוש: 
 - 23, 40, 44, 43, 24, 4חלקי חלקות:  23144גוש: 

22 ,21 ,32. 
 .24חלקי חלקות:  23244גוש: 

 X: 250325קואורדינטה 
 Y: 744050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
למטרת שרות במתחם בזלת בנייה . תוספת זכויות 2

 טבריה.
. הסדרת גישה למתחם ולחניון וכיכר קיימת בין דרך 4

 .41לדרך  442
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 441%-למטרת שרות בלבד, מבנייה . תוספת זכויות 2
 .401% -ל
 . 01%-ל 21%-. הגדלת התכסית המותרת, מ4
 . הקטנת קווי בנין.4
 ת והסדרת כיכר קיימת.משצ"פ לדרך מוצעייעוד . שינוי 2
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ג, עמוד ", התשע2311ובילקוט הפרסומים  21/22/4124

 .12/24/4124, בתאריך 2232
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 
טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-2440342טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים האינטרנט ובאתר
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 יקנעם עילית מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה  הודעה

 19944ג/  מס'מפורטת 
וקווי בנין ברח' בנייה הסדרת זכויות  שם התכנית:

 יוקנעם עילית 0,4,2צאלים 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מקומית מחוז הצפון ובמשרדי הועדה הבנייה לתכנון ול
יקנעם עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 20022ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 404ג/  שינוי
 4/ 22 /21תרשצ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יקנעם עילית    .יישוב: 
 X: 210050קואורדינטה 
 Y: 729125קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22 - 0חלקות במלואן:  22221גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 0,21,22והוראות הבינוי בחלקות בנייה הגדרת זכויות ה

 ברחוב צאלים ביקנעם. 22221בגוש 
 

 וראות התכנית:עיקרי ה
הקיים כולל ייעוד והוראות בינוי בבנייה קביעת זכויות 

אחוזי בניה, מרווחי בניה, גובה מבנים, תכסית והנחיות 
 בינוי.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24322נצרת עילית   הצפון, דרך קרית הממשלה

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
יקנעם  2יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 12-0302103טלפון:  41204עילית 
לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 

היא הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2010 -תשמ"ט 

 
 

 יקנעם עילית מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 02241ג/ 
בבית בנייה קביעת הוראות וזכויות  שם התכנית:

 עיליתיקנעם  -העלמין 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
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מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יקנעם עילית מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 41121ג/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 404/ ג/ 2 שינוי
 20תמא/  כפיפות
 44/ 404מע/ מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יקנעם עילית    .יישוב: 
 X: 209950קואורדינטה 
 Y: 730450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .40, 41, 2חלקי חלקות:  22101גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ציבור למבני דת ושירותים לרווחת הבנייה הגדרת זכויות 

 הנדרשים בבית עלמין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לבית עלמין.בנייה קביעת זכויות והוראות 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

הרואה או בכל פרט תכנוני אחר בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
יקנעם  2יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 12-0302103טלפון:  41204עילית 
לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל ייה בנמסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 יקנעם עילית מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02195ג/  מס'מפורטת 
, 05רח' הערבה בנייה הגדלת אחוזי  שם התכנית:

 קנעם עיליתי
לחוק התכנון  10לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יקנעם עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41203ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

ה ניתן להוציא תכנית שמכוח והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2344ג/  שינוי
 21444ג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יקנעם עילית    .יישוב: 

 X: 209100קואורדינטה 
 Y: 728350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקות במלואן:  22122גוש: 

 

 התכנית: מטרת
 שינוי בהוראות וזכויות בניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי בנין לפי תשריט

 הגדלת אחוזי בניה
 הגדלת כיסוי קרקע

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין ע, בקרקמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24322רת עילית הצפון, דרך קרית הממשלה  נצ

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
יקנעם  2יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 12-0302103טלפון:  41204עילית 
לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 יקנעם עילית מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02192ג/  מס'מפורטת 
ומס' יח"ד רחוב בנייה הגדלת אחוזי  שם התכנית:

 , יוקנעם עלית0כזיב א
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יקנעם עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41202ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 וד וחלוקהללא איח איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24244גנ/  שינוי
 33ג/ במ/  שינוי

 4/ 22/ 44תרשצ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יקנעם עילית    .יישוב: 

 X: 208425קואורדינטה 
 Y: 727000ואורדינטה ק

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקות במלואן:  24320גוש: 
 .242 - 243חלקי חלקות:  24320גוש: 
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 מטרת התכנית:
 22קרקע אחיד למגורים בחלקה ייעוד הסדרת 

 הוספת זכויות בקרקע
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד קרקע אחיד למגורים ע"י שינוי ייעוד הסדרת 

למגורים א'  33ים ב' בתכנית ג/במ/ ומגור 2ממגורים א' 
 בתכנית זו.

 תוספת זכויות בנייה ויחידת דיור.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
מו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצ
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
גדות יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנ12-2311333

יקנעם  2יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 12-0302103טלפון:  41204עילית 

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

והל )סדרי נבנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 
 כרמיאל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 19522ג/  מס'מפורטת 

, 12סמטת פשוש בנייה תוספת זכויות  שם התכנית:
 מכוש כרמיאל

התכנון לחוק  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
כרמיאל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 20321ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 ם או הרשאותהיתרי

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22134ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמיאל    .יישוב: 

 X: 228025קואורדינטה 
 Y: 756025קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .31, 23חלקי חלקות:  20020גוש: 

 

 מטרת התכנית:
אפשר לגליזציה של במטרה לבנייה תוספת של זכויות 

 קומת מרתף + גגון כניסה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 21תוספת שטח עיקרי של 

 מ'. 2מ' במקום  4.21 -שינוי קו בנין צידי ל 
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קביעת קווי בנין קדמי ואחורי לפי קונטור בניין קיים 
 כמסומן בתשריט.

מ', והוספת קומת  0.2 -מ' ל 1.1 -הגדלת גובה מבנה מ
 מרתף.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
 כרמיאל,   כרמיאל  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-0113242
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 העמקמחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מגדל 
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 02150ג/  מס'
 מגדל העמק -ותכסית בנייה שם התכנית: הגדלת שטחי 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מגדל העמק מופקדת תכנית מפורטת יה בנילתכנון ול

 41234ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0410ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גדל העמק    .מיישוב: 

 X: 223375קואורדינטה 
 Y: 730750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .24חלקות במלואן:  24444גוש: 
 .44חלקי חלקות:  24444גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לרבות תכסית הקרקע ושינוי בקווי בנייה הגדלת שטחי 

 ין.יבנ
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ר.מ" 441 -מ"ר ל 43 -הגדלת שטחי  השירות מ

 מ"ר. 441 -מ"ר ל 443-הגדלת תכסית מ
 מ'. 22 -מ' ל 3 -הגדלת גובה מותר למבנה מ
מ',  211מ',  4.24 -מ' ל 4 -שינוי קו בנין קדמי מערבי מ

 מ'. 4.22
 .2.23 -מ' ל 3 -שינוי קו בנין קדמי מזרחי מ
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר כןשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה י הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתונים, למשרד

טלפון:  24322הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת עילית 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה , 12-2311333

מגדל העמק, מגדל העמק  בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2314423טלפון: 

מקות ובלווי תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנ
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 
 מגדל העמק מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 02045ג/ 

 ארק הראשונים מגדל העמק.פ שם התכנית:
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מגדל העמק מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41423ג/  מס'מקומית 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24320ג/  שינוי
 0412ג/  שינוי
 4442ג/  שינוי
 221ג/ במ/  שינוי
 23243ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מגדל העמק    .יישוב: 
 X: 222800קואורדינטה 
 Y: 731500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקי חלקות:  24223גוש: 
 .222, 212, 214חלקי חלקות:  24233גוש: 
 .1חלקות במלואן:  24111גוש: 
 .20, 22 - 24, 21, 0, 4, 3חלקי חלקות:  24111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מתן אפשרות לבנייה בתוך שטח ציבורי פתוח המיועד 

 זי בעיר.לפארק מרכ
 

  עיקרי הוראות התכנית:
סככות  הסעדה, א. מתן זכויות לבנייה עבור: בתי קפה,

 שירותים ומתקנים הנדסיים. צל,
 של שצ"פ.ייעוד משביל להולכי רגל לייעוד שינוי  ב.

 ממרכז תחבורה לשצ"פ. ייעוד ג. שינויי 
 -מטר ל  21 -מ  23ד. שינוי של קו בניין מדרך מספר 

 מטר. 4.1
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

מגדל העמק,   מגדל העמק  בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2314423טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 מגדל העמק מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 02410ג/  מס'
קביעת זכות מעבר ושטח פרטי פתוח  שם התכנית:

 מגדל העמק -במגרשי תעשייה  ברחוב הגביש 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית מחוז בנייה לתכנון ול
מגדל העמק מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 41244ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ 23 /21תרשצ/  שינוי
 424ג/ בת/  שינוי

 43תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל העמק    .יישוב: 

 X: 223150קואורדינטה 
 Y: 730170קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .42חלקות במלואן:  24240גוש: 
 .44חלקי חלקות:  24240גוש: 

 

 מטרת התכנית:
עם מנהל  לאזור תעשיה בתיאוםהסדרת שטח המיועד 

 מקרקעי ישראל וקביעת זכות מעבר לרכב.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יה, לעומת תכהית יא. הקטנה של השטח המיועד לתעש

חלק מהשטח ייעוד , וזאת על ידי שינוי 424ג/ בת/ 
יה לשטח פרטי פתוח, מבלי לשנות את יהמיועד מתעש
 .424/ במ/ המאושרים התכנית גבנייה סה"כ אחוזי ה

לכלי  24240בגוש  42ב. קביעת זכות מעבר על פני חלקה 
 .24240בגוש :  44רכב, לצורך נגישות למבנה קיים בחלקה 

 ג. הקטנת קווי בנין.
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

ל .כwww.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

טלפון:  24322רית הממשלה  נצרת עילית הצפון, דרך ק
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

מגדל העמק,   מגדל העמק  בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2314423טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
סתמכת תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מ

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 
 נהריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 19440ג/  מס'מפורטת 

למסחר ברח' בנייה הגדלת זכויות  שם התכנית:
 ה, נהריההשקד עין שר

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 20224ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22ג/ במ/  שינוי
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות

 24תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נהריה    .יישוב: 
 X: 766050נטה קואורדי

 Y: 208175קואורדינטה 
 

 גושים וחלקות:
 .14חלקות במלואן:  21243גוש: 
 .44חלקי חלקות:  21243גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ומספר קומותבנייה הגדלת אחוזי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות, הקטנת קווי בניין 

 צידיים וקו בניין אחורי.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ים ימ 21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול
כנית לא תתקבל ולא תידון התנגדות לת, 12-0140144

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נהריה
פקדת תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר ה

 19912ג/  מס'מפורטת 
 , נהריה12ברח' ויצמן בנייה הגדלת אחוזי  שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית נהריה בנייה לתכנון ול

 20041ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 21423ג/  שינוי
 214ג/ במ/  שינוי
 132ג/  שינוי

 43תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נהריה    .יישוב: 
 X: 209158קואורדינטה 
 Y: 768810קואורדינטה 

 
 

 גושים וחלקות:
 .222חלקות במלואן:  21223גוש: 
 .24חלקי חלקות:  21222גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ם יוקרתי עם דירות מרווחות הקמת בנין מגורי

התכנית מציעה הגדלת אחוזי בניה, גדלת צפיפות 
 והגדלת מספר הקומות

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לשטחים עיקריים בנייה הגדלת אחוזי ה

 הגדלת הצפיפות 
 הגדלת הגובה 

 הגדלת מספר קומות 
 הגדלת מספר יח"ד

 הקטנת קווי בנין צפוני צידי עבור גזוזטראות בלבד
 קטנת קוו בנין צידי דרומי צידי עבור גזוזטראות בלבדה

 הקטנת קווי בנין מערבי אחורי עבור גזוזטראות בלבד
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
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תכנוני אחר הרואה או בכל פרט בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
 טלפון: 24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
 נהריה,   נהריה  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-0140144
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

הל בהתנגדויות לתכנית )סדרי נובנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 15101ג/  מס'
 עין שרה-ג9הגדלת אחוזי בנייה במבנן  שם התכנית:

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –תשכ"ה והבניה, ה

 23142ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2040ג/  שינוי
 2244ג/  שינוי

 21תמא/  כפיפות
 24תמא/  ותכפיפ

 44תמא/  כפיפות
 2041ג/  כפיפות
 23401ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נהריה.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .30, 32חלקות במלואן:  21244גוש: 
 .24, 31, 32חלקי חלקות:  21244גוש: 
 .31חלקות במלואן:  21244גוש: 

 X: 209250קואורדינטה 
 Y: 766350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
כנית ילות (לפי ת)ו 2-מאזור מגורים א' ייעוד שינוי  א.

 מיוחד .  A+b, לאזור מגורים 2040מפורטת ג/ 
בנייה ב. התוכנית קובעת מחדש זכויות מגבלות והוראות 

 בתחומה.
 ג. התכנית תסדיר פתרון תנועה וחניה בתחומה.

 
ך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתארי

, התשע"ב, 2232ובילקוט הפרסומים  44/14/4124
 .12/11/4124, בתאריך 3214עמוד 

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 

 טלפון:, נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-0140144 
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 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

 
 

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

 19291ג/  מס'
דלת הג -נהריה  110רחוב הרצל  שם התכנית:
 ומספר קומותבנייה אחוזי   צפיפות,

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 20204ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

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

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ת:והרשאוהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 132ג/  שינוי
 2141ג/  שינוי
 214ג/ במ/  שינוי

 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 רחוב הרצל, נהריהיישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .223 - 224, 222, 33חלקי חלקות:  21243גוש: 

 X: 209262קואורדינטה 
 Y: 767238קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד על  34הקמת מתחם מגורים יוקרתי ומודרני בן 

 דונם. 2 -שטח כ
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בניה.

 הגדלת צפיפות.
 הגדל מספר יח"ד.

 הגדלת מספר הקומות.
 הגדלת גובה.

 
עה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הוד

ג, עמוד ", התשע2202ובילקוט הפרסומים  42/21/4124
 .12/22/4124, בתאריך 412

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 
 נהריה,   נהריה  טלפון:בנייה ית לתכנון ולמקומ

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-0140144 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02021ג/  מס'ת מפורט
ושינוי בקווי בנין בנייה הגדלת זכויות  שם התכנית:

 , שכונת הורדים, נצרת29למגרש 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
תכנית מתאר מקומית נצרת מופקדת בנייה לתכנון ול

 41412ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22121ג/  שינוי
 4224ג/  שינוי
 4242ג/  שינוי
 21032ג/  שינוי

 
 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 

 נצרת    יישוב: 
 X: 227750קואורדינטה 
 Y: 735975קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות:  22344גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 נצרת. -שכ' הורדים  20במגרש בנייה שינוי בזכויות והוראות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .213% -ל 211% -מבנייה הגדלת אחוזי ה

 .2-ל 4-מס' הקומות מהגדלת 
 מ'. 23-מ' ל 0-הגדלת גובה הבניין מ

 .2-ל 4-הגדלת מס' יח"ד מ
 .33% -ל 44% -הגדלת תכסית הקרקע מ

שינוי קווי הבניין בהתאם לקונטור מבנה קיים: הקטנת קו 
בניין באופן נקודתי לאפס עבור קירוי מדרגות צדי ימני, 

ללא גג  והקטנת קו בניין אחורי בטופן נקודתי למרפסת
 בקומה ב', הכל כמסומן בתשריט.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
 טלפון:  22111נצרת, נצרת בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-2230411
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02512ג/  מס'מפורטת 
 שם התכנית: שינוי למבנים ומוסדות ציבור חינוך. נצרת

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 41321ג/  מס'ורטת מקומית ברמה מפ

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2141ג/  שינוי
 22232ג/  שינוי

 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 44תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 42מא/ ת כפיפות
 3202ג/  כפיפות
 22121ג/  כפיפות
 21032ג/  כפיפות

 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 43תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נצרת.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  22323גוש: 

 X: 227900קואורדינטה 
 Y: 731950קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מבנים ומוסדות ציבור לחינוךייעוד י שצ"פ לשינו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בנייה קביעת זכויות והוראות  -2
 שינוי מרווחי בניה -4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע, עמוד 2242ובילקוט הפרסומים  20/10/4121

 .14/10/4121, בתאריך 2201
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 
טלפון:  22111נצרת,   נצרת בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-2230411
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  נטהאינטר
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית, הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 19991ג/  מס'
 שם התכנית: שכונת מגורים מערבית בדבוריה

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
רדי הועדה המחוזית במש, כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נצרת עילית, הגליל המזרחי מופקדת בנייה לתכנון ול

 20001ג/  מס'תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
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איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  :והרשאותהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22224ג/  שינוי
 4112ג/  שינוי
 442/ 2321גמ/ מק/  שינוי

 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות
 420/ 4112גמ/ מק/  כפיפות
 414/ 3421מג/ מק/  כפיפות
 22/ 4תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
 3421ג/  כפיפות
 44תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נצרת עילית.יישוב: 
 דבוריה.יישוב: 

ממערב להר תבור, בחלקו הצפון מערבי של הישוב 
 דבוריה, ליער קק"ל ולדרך המובילה אל הישוב אכסאל.

 X: 233500קואורדינטה 
 Y: 234750נטה קואורדי

 

 גושים וחלקות:
 .03, 14, 42 - 44, 23, 2חלקי חלקות:  22022גוש: 
 .23, 21חלקות במלואן:  22023גוש: 
 .24 - 22, 0 - 1, 4חלקי חלקות:  22023גוש: 
 .40 - 42, 41 - 20, 21 - 0, 4חלקי חלקות:  22022גוש: 
 .20, 23, 42, 42חלקי חלקות:  22044גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד בישוב   322הקמת שכונת מגורים חדשה בת 

 דבוריה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע חקלאית, אזור מגורים א' ושטח ליער ייעוד שינוי 

 נטע אדם ליעודים:
 מגורים א'.

 מגורים ומסחר.
 מבנים ומוסדות ציבור.

 שטח ציבורי פתוח.
 דרך מוצעת.

 יער.
 מתקנים הנדסיים.

 קרקע חקלאית.
 ת.דרך מאושר

 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל 
 קביעת צפיפות.

 קביעת מרווחי בניה.

 קביעת גובה בנינים.
 הנחיות בינוי.

 הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 התווית דרכים.

ולל תשתיות ומערכות קביעת הוראות לפיתוח השטח כ
 , ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, וכ"ו.כגון : דרכים
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עיין בתכנית, בימים ובשעות רשאי למעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממ
מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

נצרת  22נצרת עילית, גלבוע בנייה מקומית לתכנון ול
ועדה מקומית לתכנון , 12-2241141עילית  טלפון: 

 טלפון: 23422הגליל המזרחי,   כפר תבור בנייה ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-2444444

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -מכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט ס
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 19941ג/  מס'

 עפולה -פרויקט מגורים הצפצפות  שם התכנית:
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ית מפורטת , בדבר אישור תכנ1965 –והבניה, התשכ"ה 
 20024ג/  מס'ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 414ג/  שינוי
 24324ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .עפולה    יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .23חלקות במלואן:  22414גוש: 

 X: 227225קואורדינטה 
 Y: 724400קואורדינטה 

 
 מטרת התכנית:

בשטח בנייה שינוי בזכויות הכוללים תוספת באחוזי 
בנייה עיקרי ובשטח שירות, תוספת קומות שינוי בקווי 

 צידי, שינוי בגובה הבניה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .2מקרקע  מגורים ג' למגורים ג'וד ייע. שינוי 2
בשטח עיקרי ושירות בנייה . תוספת ושינוי בזכויות ה4

 לפי המפורט בטבלת הזכויות.
 צידי.בנייה . שינוי בקו 4
 . שינוי בגובה מבנה.2
 .2במקום   1 -. שינוי במספר הקומות המותר עד ל3
 . קביעת תנאים למתן היתר.2
 

בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה 
ג, עמוד ", התשע2202ובילקוט הפרסומים  20/21/4124

 .12/22/4124, בתאריך 411
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 
עפולה  24נקין יהושע עפולה, חבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה12-2341422טלפון:  21211
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט ובאתר
 
 

 אצבע הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02110 ג/מס'מפורטת 
, 109 - 101למגורים בחלקות ייעוד שינוי  שם התכנית:

 יסוד המעלה
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
אצבע הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 41214ג/  מס'רמה מפורטת מקומית ב

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4212ג/  כפיפות
 1134ג/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות

 123/ 4212אג/ מק/  פיפותכ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יסוד המעלה    .יישוב: 

 X: 257425קואורדינטה 
 Y: 773975קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .240 - 244, 224חלקות במלואן:  24002גוש: 
 .4חלקי חלקות:  24002גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ומתן פתרון מקרקע חקלאית לאיזור מגורים ייעוד שינוי 

 גישה וחניה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הוראות וזכויות בניה
 הקרקעייעוד קביעת תכליות המותרות ל

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
 קביעת הנחוית סביבתיות והנחיות לכריתת עצים בוגרים

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

של משרד  האינטרנט באתר לקהל, וכןהאמורים פתוחים 
או בכל בבניין בקרקע, מעוניין .כל www.pnim.gov.ilהפנים 

פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  21תוך 
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון  ,בעיתוניםהפרסומים 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית בנייה ול
. העתק ההתנגדות יומצא 12-2311333טלפון:  24322

אצבע הגליל, חצור בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-2111144הגלילית  טלפון: 
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בפירוט הנמקות  תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בהתנגדויות בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
 .2010 -לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 בקעת בית הכרם מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 19212ג/ מס'מפורטת 
 מרכז קניות ושרותים, בענה שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 20221/ ג מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2442ג/  שינוי
 22442ג/  שינוי

 43תמא/  כפיפות
 20/ 4תממ/  ותכפיפ

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ביענה    .יישוב: 
 X: 758875קואורדינטה 
 Y: 226250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .44 - 42, 42 - 21חלקות במלואן:  21042גוש: 
 .211, 01חלקי חלקות:  21042גוש: 

 

 מטרת התכנית:
משטח משולב עם תעסוקה מקומית בהיקף ייעוד שינוי 
 מ"ר בכנסיה לישוב בענה. 22224בנייה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יעודי הקרקע השונים.יקביעת התכליות ב

 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
 קביעת הוראות נוספות.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24322ון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית הצפ

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
בקעת בית הכרם, כרמיאל  בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-0311204טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 

הן היא מסתמכת תצהיר המאמת את העובדות שעלי
)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2010 -תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 19204ג/  מס'
 תוואי דרך, שפרעםשינוי  שם התכנית:

לחוק התכנון  224ודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה ה
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 20142ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22414/ ג שינוי
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שפרעם    .יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .44 - 44חלקות במלואן:  21444גוש: 
 41, 42, 21 - 22, 22, 21, 4חלקי חלקות:  21444גוש: 

- 42 ,44. 
 .22 - 23, 44, 20 - 22 ,2 - 2חלקי חלקות:  21442גוש: 

 X: 216250קואורדינטה 
 Y: 746000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת תוואי דרך בהתאם למצב קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת תוואי דרך. 

 מדרך לאזור מגורים ב'.ייעוד שינוי 
 מאזור מגורים ב' לדרך.ייעוד שינוי 

 תוספת חזית.
 

ורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פ
ב, ", התשע2422ובילקוט הפרסומים  43/22/4122

 .44/24/4122, בתאריך 2340עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 
בעות אלונים,   שפרעם  טלפון: גבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-0314124
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
 
 

 גבעות אלונים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 19111ג/  מס'מפורטת 
 שינוי סעיפי תקנון תכנית מתאר  שם התכנית:

 שפרעם - 11010ג/ 
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 20111ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

ן להוציא תכנית שמכוחה נית והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22414ג/  כפיפות
 24444ג/  כפיפות
 22441גנ/  כפיפות
 12/ 14גא/ מק/  כפיפות
 31/ 14גא/ מק/  כפיפות
 24421ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שפרעם    .יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
, 21412, 21414, 21414, 21412בשלמות:  גושים

21413 ,21412 ,21414 ,21411 ,21410 ,21421 ,
21422 ,21424 ,21424 ,21422. 

 X: 216300קואורדינטה 
 Y: 745700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 .22414שינוי סעיף "מבנים קימים" המאושר בתוכנית ג/ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ים בתוכנית המאושרת כך שינוי סעיף מבניים קימ

 שיתאפשר הוצאות היתרים למבנים קיימים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ג, עמוד ", התשע2311ובילקוט הפרסומים  14/22/4124

 .12/24/4124, בתאריך 2231
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ממשלה  נצרת מחוז הצפון, דרך קרית הבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-0314124
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
 
 

 חב תכנון מקומי: גולןמחוז: צפון, מר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 19211ג/  מס'מפורטת 
  -בהוראות זכויות הבניהייעוד שם התכנית: שינוי 

 נווה אטיב
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
רדי הועדה המקומית מחוז הצפון ובמשבנייה לתכנון ול
גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 20114ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0142ג/  שינוי
 2/ ב/ 42/ תמא כפיפות
 4/ 4תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נווה  אטי"ב.יישוב: 

 X: 269500קואורדינטה 
 Y: 796350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22, 2, 4חלקי חלקות:  414111גוש: 
 .2חלקי חלקות:  414124גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ובשטח  2בשטח מגורים ב' מתן זכויות והוראות בנייה 

 מבני ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע.ייעוד א. שינוי 

 קרע.ייעוד ב. קביעת שימושים מותרים בכל 
 ג. קביעת זכויות והוראות בנייה ותוספת יחידות מגורים.

 ד. הרחבת, ביטול והתווית דרכים ושטחי חניה.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחר
מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

 טלפון: 24011גולן,   קצרין בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-2020424 

א אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אל
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 הגלבוע מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

ברמה הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 10140ג/  מס'מפורטת 
 הרחבת מושב ברק שם התכנית:

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 24124ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 ים או הרשאותהיתר

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22412ג/  שינוי
 43תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ברק.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .42חלקי חלקות:  41441גוש: 
 .43, 34 - 34חלקות במלואן:  41441גוש: 
 .20, 24, 32 - 31, 22 - 21חלקי חלקות:  41441גוש: 
 .24 - 21, 4 - 2חלקי חלקות:  41442גוש: 
 .2 - 3חלקי חלקות:  41442גוש: 
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 X: 224801קואורדינטה 
 Y: 716222קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד תוך שמירה על  241 -. ביצוע הרחבת המושב ב2

 הצביון בכפרי.
. פיתוח שכונת הרחבה אשר תשתלב באופן מלא 4

 הארגוני , החברתי הפיזי של הישוב. במערך
יה יה חדשה ושילובה עם האוכלוסי. קליטת אוכלוסי4

 הקיימת.
 . הקצאת קרקע לצורכי ציבור.2

 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי הקרקע 

 בתכנית.
ב. קביעת הוראות ברמה מתארית ומפורטות לגבי 

יכות הסביבה ותשתיות והוראות צפיפות בנייה, הוראות א
 נוספות.

 ג. קביעת הוראות ברמה של תכנית מפורטת.
 ד. קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי.

 ה. קביעת הוראות ליישום התכנית.
 ו. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

ע, עמוד "התש, 2222ובילקוט הפרסומים  43/12/4121
 .13/11/4121, בתאריך 2443

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 

הגלבוע,   עין חרוד )מאוחד(  בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה ן מעוניי, וכל ה12-2344444טלפון: 

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

 
 

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

 10144ג/  מס'מפורטת 
 הרחבת מושב אדירים שם התכנית:

לחוק התכנון  224סעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 24122ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22412ג/  שינוי
 43תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אדירים.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .244, 42, 24 - 22חלקי חלקות:  41421גוש: 
 .4 - 2חלקות במלואן:  41420גוש: 
 .1, 3, 4חלקי חלקות:  41420גוש: 

 X: 225994קואורדינטה 
 Y: 716641קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
יח"ד תוך שמירה על  241 -. ביצוע הרחבת המושב ב2

 הצביון הכפרי.
. פיתוח שכונת הרחבה אשר תשתלב באופן מלא 4

 במערך הארגוני, החברתי והפיזי של היישוב.
יה ייה חדשה ושילובה עם האוכלוסי. קליטת אוכלוס4

 הקיימת.
 . הקצאת קרקע לצורכי ציבור.2

 

 עיקרי הוראות התכנית:
כליות ושימושים מותרים לייעודי הקרקע א. קביעת ת

 בתכנית.
ב. קביעת הוראות ברמה מתארית ומפורטת לגבי צפיפות 

 בנייה, הוראות איכות הסביבה ותשתיות והוראות נוספות.
 ג. קביעת הוראות ברמה של תכנית מפורטת.

 ד. קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי.
 ה. קביעת הוראות ליישום התכנית.

 קביעת תנאים לביצוע התכנית.ו. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ע, עמוד ", התש2222ובילקוט הפרסומים  43/12/4121

 .13/11/4121, בתאריך 2442
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 
הגלבוע,   עין חרוד )מאוחד(  בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-2344444טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט ובאתר
 
 

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

 10145ג/ מס'מפורטת 
 הרחבת מרכז חבר שם התכנית:

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 24123ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22412ג/  שינוי
 43תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 חבר.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .20חלקות במלואן:  41424גוש: 
 .43, 42, 2חלקי חלקות:  41424גוש: 

 X: 224519קואורדינטה 
 Y: 716848קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד תוך שמירה על  02-. ביצוע הרחבת הישוב ב2

 הצביון הכפרי של הגוש.
. פיתוח שכונת הרחבה אשר תשתלב באופן מלא 4

 החברתי והפיזי של גוש חבר. במערך הארגוני,
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יה ייה חדשה ושילובה עם האוכלוסי. קליטת אוכלוס4
 ימת בגוש חבר.הקי

 . הקצאת קרקע לצורכי ציבור.2
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי קרקע  א.

 בתכנית.
ב. קביעת הוראות ברמה מתארית ומפורטת לגבי 
צפיפות בנייה, הוראות איכות הסביבה ותשתיות והוראות 

 נוספות.
 ג. קביעת הוראות ברמה של תכנית מפורטת.

 קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי. ד.
 שום התכנית.יה. קביעת הוראות לי

 ו. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע, עמוד 22212ובילקוט הפרסומים  43/12/4121

 .13/11/4121, בתאריך 2442
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 
הגלבוע,   עין חרוד )מאוחד(  בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-2344444טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים משרד  של האינטרנט ובאתר
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

 19412ג/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 בועינה -משב"צ למגורים ייעוד שם התכנית: שינוי 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה ון וללתכנ
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 20212ג/  מס'
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24442 ג/ שינוי
 0/ 4תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות

 / ג4/ 22תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נוג'יידאת    .-בועיינהיישוב: 

 X: 234025קואורדינטה 
 Y: 745825קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12, 44 - 41, 4 - 2חלקי חלקות:  24324גוש: 

 

 מטרת התכנית:
משטח למבני ציבור לשטח למגורים והסדרת ייעוד שינוי 

 דרכים פנימיות בשטח התוכנית ,
 התוכנית מגדילה את שטח המגורים ומוסיפה יח"ד.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 משב"צ למגורים.ייעוד . שינוי 2
 משב"צ לדרך משולבת.ייעוד . שינוי 4
 ך משולבת.מדרך הולכי רגל לדרייעוד . שינוי 4
 מדרך להולכי רגל למגורים.ייעוד . שינוי 2
 . שינוי קווי בנין.3
 מ'. 22 -מ' ל 11 -מ 413. הקלה בקו בנין מדרך מס' 2
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין ע, בקרקמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

טלפון:  24322צרת עילית הצפון, דרך קריית הממשלה  נ
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-2444444טלפון:  23422

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה התאם לתקנות התכנון והמסתמכת וב
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 
 הגליל המזרחי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 19220ג/  מס'

 מלון סוויטות ומסחר, מגדל שם התכנית:
לחוק התכנון  10לסעיף  נמסרת בזה הודעה, בהתאם

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 20224ג/  מס'ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

יתן להוציא תכנית שמכוחה נ והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3422ג/  שינוי
 440/ 3422מק/ מג/  כפיפות
 22404ג/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 22042ג/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות

 24תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 ומם:השטחים הכלולים בתכנית ומק
 מגדל    .יישוב: 

 בסמוך לכניסה המזרחית למושבה מגדל
 X: 749200קואורדינטה 
 Y: 248000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .222, 224 - 222חלקות במלואן:  23324גוש: 
 .414, 234, 220 - 221, 223חלקי חלקות:  23324גוש: 
 .243חלקי חלקות:  23324גוש: 
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 מטרת התכנית:
סויטות,  24הכולל  aלון סויטות לאפשר הקמת מ

ושטחים נלווים נדרשים, חצר פנימית ובריכה, וחניה תת 
קרקעית  ללא שינוי באופי הבינוי המותר ובגובה המבנים 

 מפני קרקע הטבעיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .42%תוספת  -הגדלת שטחים עיקרים מותרים -
יה בחנ 32%מהם  - 44% -הגדרת שטחי שירות מותרים -

 .2מקטע  24הקלה שאושרה מתמא  -תת קרקעית 
שינוי בקו בנין לקומת הקרקע בלבד מצד מזרח )קומות -

 .3422ללא שינוי מתכנית ג/  - 1קו בניין  -עליונות 
 במפלסים שמתחת לפני הקרקע הטבעית והסופית.בנייה -
 הגדרות המותר בקו הבניין ממזרח מדרום וממערב.-
 מ'. 22-מ' ל 211-מ 01ן דרך מס' הקלה שאושרה בקו בניי -
הקלה שאושרה בהצרת גבול מערבי של רצועה לתכנון  -

 מ' מציר הרצועה לתכנון. 223-מ' ל 231-מ'  011דרך מס' 
הגדלת מס'  - 24הקלה שאושרה מהגדרות תמא -

 .232-ל 211-המיטות מ
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה מקומית לתכנון ול
תנגדות לתכנית לא , ה12-2444444טלפון:  23422

בכתב בפירוט  תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 הגליל המזרחי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02225ג/  מס'רטת מפו
משמורת טבע למגורים, ייעוד שינוי  שם התכנית:

 מערב טורעאן
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41113ג/  מס'קומית ברמה מפורטת מ
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה תרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2411ג/  שינוי
 24033ג/  שינוי
 1312ג/  שינוי

 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טורעאן    .יישוב: 

 X: 234600קואורדינטה 
 Y: 742350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22, 2חלקי חלקות:  22304גוש: 
 .22, 42 - 41חלקי חלקות:  22242גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מגורים וחקלאי.ייעוד שמורת טבע לייעוד שינוי 

 

 וראות התכנית:עיקרי ה
 מגורים וחקלאי.ייעוד שמורת טבע לייעוד שינוי 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
נית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכ

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 12-2311333
פר תבור כהגליל המזרחי, בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא , 12-2444444טלפון:  23422
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
ת חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכויו

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 הגליל העליון מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02211ג/  מס'מפורטת 
 הרחבה ב'. משגב עם שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ית במשרדי הועדה המחוז, כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל העליון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41144ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

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

 

יא תכנית שמכוחה ניתן להוצ והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2224ג/  שינוי
 22041ג/  שינוי
 24114ג/  שינוי

 0/ 4תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות

 4תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ב עם    .משגיישוב: 

 X: 251700קואורדינטה 
 Y: 794400קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .40, 42, 41 - 40, 44 - 43חלקי חלקות:  22112גוש: 
 .22, 22, 0חלקי חלקות:  22114גוש: 

 

 מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש של מגרשי המגורים, הדרכים 

 ג' של הישוב. -בשטחי הרחבות ב' ו והשטחים הפתוחים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לשטח עבור שטח ציבורי פתוח,  -מדרך  -ייעוד . שינוי 2

 ומגורים א'.
ממגורים קהילתים למגורים א', דרך,  -ייעוד . שינוי 4

 שטח ציבורי פתוח ופארק.
 לשטח מגורים א' ודרך. -משטח ציבורי פתוח  -ייעוד . שינוי 4
 קרקע.ייעוד . קביעה ופירוט התכליות המותרות בכל 2
. קביעת הוראות לפיתוח השטח, לבינוי ועיצוב 3

 אדריכלי, לשמירת הסביבה ולמתן היתרי בנייה.
 . קביעת שלבי ביצוע.2
מ'  11 -מ  112.הקלה בקו בנין מערבי של דרך אזורית 4
 מ'. 23 -ל -
מ"ר, הגדלת  200 -. הקטנת גודל מגרש מינמלי ל1

בה , הגדלת גו31% -ל 43% -תכסית מקסימלית מ
 מ'. 0 -מ' ל 1 -מקסימלי מ

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211יף סע
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
 ראש פינה יל העליון,הגלבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 24211
אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

, מרחב תכנון מקומי: , מבוא העמקים, נצרת מחוז: צפון
 עילית, יזרעאלים

 12511ג/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר 
 שם התכנית: תכנית מתאר ליישוב איכסאל

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 22341ג/  מס'
 

כנית הקובעת הוראות לעריכת ת סוג איחוד וחלוקה:
 איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

 

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

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22442ג/  שינוי
 24440ג/  שינוי
 4221ג/  שינוי
 24401ג/  שינוי
 0/ 4/ תממ שינוי

 2412ג/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 1234ג/  כפיפות
 1223ג/  כפיפות
 112/ 4221/ ג/ מק/ 3 כפיפות
 21144ג/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
 22112ג/  כפיפות
 22242ג/  כפיפות
 1224ג/  כפיפות
 22420ג/  כפיפות
 21232ג/  כפיפות
 22404ג/  כפיפות
 22201ג/  כפיפות
 24122ג/  כפיפות

 21224גנ/  ותכפיפ
 4/ 4221/ מע/ מק/ 3 כפיפות
 22143ג/  כפיפות
 22414ג/  כפיפות
 24420ג/  כפיפות
 2/ 241/ 2 כפיפות
 2/ 241/ 4 כפיפות
 21/ 4221/ מע/ מק/ 3 כפיפות
 22/ 4221/ מע/ מק/ 3 כפיפות
 23210ג/  כפיפות
 23041גנ/  כפיפות
 23014גנ/  כפיפות
 24/ 4221/ מע/ מק/ 3 כפיפות
 24/ 4221/ מע/ מק/ 3 כפיפות
 24000ג/  כפיפות
 24344גנ/  כפיפות
 21244גנ/  כפיפות
 21120גנ/  כפיפות
 21/ 4221/ מע/ מק/ 3 כפיפות
 21431גנ/  כפיפות
 21124גנ/  כפיפות
 21121ג/  כפיפות
 30/ 4תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 44תמא/  כפיפות
 1/ תמא כפיפות
 24442ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אכסאל.יישוב: 
 נצרת עילית.יישוב: 
 עמק יזרעאליישוב: 

מו"מ אכסאל ושטחים של עירית נצרת עלית ומועצה 
 אזורית עמק יזרעאל.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 22101, 22104, 22134, 22132גושים בשלמות: 
22100 ,22014 ,22012 ,22044 ,22003. 

 .22 - 22חלקי חלקות:  22142גוש: 
 .24, 4 - 4חלקי חלקות:  22011גוש: 
 .0 - 2חלקות במלואן:  22012גוש: 
 .22, 4חלקי חלקות:  22012גוש: 
, 44 - 44, 41 - 21, 22 - 2חלקות במלואן:  22014גוש: 

41 ,41 - 42. 
 .40, 44, 43 - 42, 42חלקי חלקות:  22014גוש: 
 .24 - 22, 30 - 42, 20 - 4, 2חלקות במלואן:  22012גוש: 
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 .21, 41, 4חלקי חלקות:  22012גוש: 
, 21 - 22, 22 - 0, 4, 3 - 4חלקות במלואן:  22013גוש: 

44 ,42 - 43. 
 .44, 42 - 20, 24 - 24, 4 - 2חלקי חלקות:  22013גוש: 
 .4 - 2חלקות במלואן:  22014גוש: 
 .2 - 2חלקי חלקות:  22014גוש: 
 .22, 2חלקות במלואן:  22011גוש: 
 .23, 0, 2 - 4חלקי חלקות:  22011גוש: 
 .3, 4 - 4חלקות במלואן:  22010גוש: 
 .2, 2חלקי חלקות:  22010גוש: 
 .0חלקות במלואן:  22021גוש: 
 .21, 1, 2, 4 - 2חלקי חלקות:  22021גוש: 
 .23חלקי חלקות:  22024גוש: 
 .2 - 2חלקי חלקות:  22024גוש: 
 .2חלקות במלואן:  22042גוש: 
 .3 - 2חלקי חלקות:  22042גוש: 
 .4חלקי חלקות:  22042גוש: 

 X: 231000קואורדינטה 
 Y: 732000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הכנת תכנית מתאר כוללת ליישוב אשר תציג את השטח 
בהתאם לתכניות קיימות)בכפוף להתאמות נקודתיות( 

ם לפרוגרמה שנערכה תוך ותוסיף שטחי הרחבה בהתא
 טיפול בנושאים הבאים:

א. מגורים: הקצת שטחים למגורים שיספקו את צרכי 
 תושבים. 41111 -עבור כ 4141היישוב עד לשנת 

ב. דרכים: יצירת מערכת דרכים ברורה, והתווית כביש 
 טבעת למען שיפור וחיזוק הקשר בין חלקי הישוב.

ם למבני ציבור ג. חינוך, תרבות וספורט: תוספת שטחי
,שיפור תפרושת הפעילות החינוכית והקהילתית במידת 

 האפשר , הרחבת שטח ספורט.
ד. שטחים פתוחים ונוף: תוספת שטחים פתוחים ומתקני 
משחק ופיתוחם, יצירת מערכת שצ"פים ושבילים בכמות 

 ובפרישה המתאימים לצרכי הישוב לשנת היעד.
 טופוגרפיה.שמירה על חזות הכפר , התאמת הפיתוח ל

ה. תשתיות: פיתוח תשתיות )ביוב, מים, ניקוז, כבישים, 
פסולת( והקצאת שטחים למתקנים הנדסיים ומערכות 

 חיוניות, תוך שמירה על איכות הסביבה.
ו. שלביות: אפשרות לפיתוח התכנית בשלבים עפ"י 

 זמינות הקרקעות וצרכי התושבים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ים מחקלאות למגורים משולבים שטחייעוד א. שינוי 

מבנים ומוסדות ציבור וכן אזור למתקנים הנדסיים, 
 44דרכים לסוגיהן, חקלאי מיוחד ומיער ע"פ תמ"א 

למגורים. שינוי מגורים למגורים מיוחד בתחום רדיוס 
המגן של קידוח קיים, וקביעת תכליות ושימושים מותרים 

 לייעודי הקרקע בתכנית.
טחים ליעודים נוספים במסגרת ב. הנחיות להקצאת ש
 הכנת תכניות מפורטות.

ג. תיחום שטחים שיש להכין עבורם תכנית מפורטת 
 הכוללת איחוד וחלוקה.

ד. קביעת הוראות בניה: שטח מבנים וגובהם, מרווחי 
 בניה, צפיפות וכדומה.

 ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 ו. קביעת הנחיות סביבתיות.

 נאים לביצוע התכנית.ז. קביעת ת
 ח. קביעת הנחיות ניקוז.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 2242ובילקוט הפרסומים  44/12/4124

 .22/12/4124, בתאריך 2204
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322 עילית
נצרת  3מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, ועדה מקומית 12-2221313טלפון:  24111עילית 
נצרת עילית   22נצרת עילית, גלבוע בנייה לתכנון ול

בנייה , ועדה מקומית לתכנון ול12-2241141טלפון: 
, וכל 12-2240221ון: טלפ 21241יזרעאלים,   עפולה 

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

 .www.pnim.gov.ilהפנים 
 

 
 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 19121ג/ מס'מפורטת 

 אי דרך, עילוטשינוי בתוו שם התכנית:
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 20124ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4423ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עילוט    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .3חלקי חלקות:  24214גוש: 
 .21 - 40, 44 - 42חלקי חלקות:  24312גוש: 

 X: 224775קואורדינטה 
 Y: 736050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קיימת בשטחבנייה ם לשינוי תוואי דרך להולכי רגל בהתא

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הזזת שביל הולכי רגל

 משביל למגורים ב'ייעוד שינוי 
 ממגורים א' לשבילייעוד שינוי 

 הסדרת קווי בנין למבנים קיימים
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ג, עמוד ", התשע2202ובילקוט הפרסומים  10/22/4124

 .12/22/4124, בתאריך 422
 

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

. וכן במשרדי: ועדה מקומית 12-2311333טלפון:  24322
 24111נצרת עילית  3מבוא העמקים, ציפורן בנייה לתכנון ול
בימים  רשאי לעיין בהמעוניין , וכל ה12-2221313טלפון: 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
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ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-0040230מעונה  טלפון: 

בפירוט תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 11120ג/  מס'מפורטת 

 שם התכנית: תכנית מתאר מסעדה
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה החרמון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 21424ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה ד וחלוקה:איחו
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3124ג/  שינוי
 22413ג/  שינוי
 24412ג/  שינוי
 23220ג/  שינוי
 23032ג/  שינוי
 24440ג/  שינוי
 23221ג/  שינוי

 4/ 4תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 / ב4/ 22תמא/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מסעדה רחוב: מסעדה.יישוב: 
 X: 793000קואורדינטה 
 Y: 271000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מסעדה.תכנון מחדש של תחום מתאר כפר 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע.ייעוד . שינוי 2
 קרקע.ייעוד . קביעת תכליות המותרות לכל 4
 . התאמת דרכים ויעודים למצב הקיים בשטח.4
דונם  422 -. הרחבה של שטח מגורים ,תוספת של כ2

 מגורים למתאר הקיים.
 . הקצאת שטחים למבני ציבור.3
 .  קביעת הוראות בניה.2
 וראות לפיתוח השטח ושירותים.. קביעת ה4
עבור דרך הגישה של   010-ו 014, 02. הקלה מדרך 1

 הישוב.
 . הנחיות להכנת תכנית פיתוח לנחלים.0

 בתחום התכנית.בנייה . קביעת הוראות למתן היתרי 21
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  נטהאינטר
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ת לתכנון וללמשרדי הועדה המחוזי בעיתונים,

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

 24240מעלה החרמון,   מסעדה בנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-2012244טלפון: 

 תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 19201ג/ 
 -יח"ד  51בת  שם התכנית: הקמת שכונת מגורים

 דרומית לפקיעין
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 20242ג/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית חססוג הי

 22011ג/  שינוי
 צפון - 211ג/  שינוי

 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 43תמא/  אישור ע"פ תמ"מ
 0/ 4תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פקיעין )בוקייעה(    .יישוב: 
 X: 764070קואורדינטה 
 Y: 231800קואורדינטה 

 

 וחלקות: גושים
 .213, 42, 42 - 44חלקי חלקות:  20100גוש: 
 .40חלקי חלקות:  20211גוש: 
 .20 - 21, 24 - 21חלקות במלואן:  20214גוש: 
 .20, 24, 23, 41, 24, 0חלקי חלקות:  20214גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד דרומית לישוב  32 -הקמת שכונת מגורים בת כ

 פקיעין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
, מגורים 2קרקע חקלאית לאזור מגורים ב ייעוד ינוי ש

 ומסחר, שצ"פ והתווית דרכים.
 קרקע.ייעוד קביעת השימושים המותרים לכל 

 : צפיפות, מרוחי בניה, גובה מבנים.בנייהקביעת הוראות 
 הנחיות בינוי.

 הנחיות לעיצוב אדריכלי.
קביעת הוראות פיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים 

 כים, בינוי , ניקוז, תקשורת, חשמל, גז, וכ"ו,כגון דר
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 קביעת השלבים והתניות לביצוע.
 קביעת הנחיות סביבתיות.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

נוני אחר הרואה או בכל פרט תכבבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  24322עילית  הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת

עתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה , ה12-2311333
-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות  12-0041141טלפון:  42034תרשיחא 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה התכנון והשעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .2010 -עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי
 02249ג/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

שם התכנית: עדכון ייעודי קרקע והגדרת זכויות 
 חורפיש-תכנון( בשכונת החילים  -)רהבנייה והוראות 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 41120ג/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24404גנ/  שינוי
 22104ג/  שינוי
 2211ג/  שינוי
 22224ג/  שינוי
 211ג/  שינוי
 2443ג/  שינוי
 4024ג/  שינוי
 23220גנ/  שינוי

 22234ג/  כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 חורפיש    .יישוב: 
 X: 232000קואורדינטה 
 Y: 769000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .223, 4 - 2י חלקות: חלק 20243גוש: 
 .23, 24 - 24, 21, 4 - 2חלקי חלקות:  20244גוש: 
 .22 - 0, 2חלקי חלקות:  20242גוש: 

 מגרשים:
 4024בהתאם לתכנית ג/  2-40

 3312בהתאם לתכנית ג/  2-24,41-23
 23200בהתאם לתכנית גנ/  42
 24404בהתאם לתכנית גנ/  22

 22104בהתאם לתכנית ג/  2
 22224בהתאם לתכנית ג/  2,42-42,212,411-414

 2211ז בהתאם לתכנית ג/ -ו
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 מטרת התכנית:
רה תכנון של ייעודי הקרקע לצורך  הסדרת הבינוי 

 ביעודים השונים.בנייה הקיים, קביעת שימושים וזכויות 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בייעודי הקרקע לצורך התאמתם לבינוי ולשימושים 

 ים.הקיימים והמתוכננ
קביעת התכליות והשימושים לשטחים פתוחים ומבנים 
ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות 

 ציבור לחינוך ומגורים ב'.
קביעת שטחי הבנייה המרביים בשטחים פתוחים ומבנים 

המהווים שטחים  21%מתוכם  221% -ומוסדות ציבור ל
 עיקריים.

 -ר המגורים להמרביים באזובנייה קביעת שטחי ה
 המהווים שטחים עיקריים. 241%מתוכם  221%

 יח"ד בשטח התכנית. 242 -יח"ד ל 24הגדלת מס' יח"ד מ= 
 קביעת הנחיות בינוי, עיצוב אדריכלי ושלבי ביצוע התכנית.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים  של משרד האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה לבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ו
טלפון:  24322הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות  12-0041141טלפון:  42034תרשיחא 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 

בלווי תצהיר המאמת את העובדות בפירוט הנמקות ו
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .2010 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02050ג/ מס'מפורטת 
מדרך משולבת ושביל להולכי ייעוד שינוי  ית:שם התכנ

 רגל למגורים א', ברחוב הורד, מעלות
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41434ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22234ג/  שינוי
 22410ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 א    .תרשיח-מעלותיישוב: 
 X: 227735קואורדינטה 
 Y: 768725קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .43, 44, 20חלקות במלואן:  20244גוש: 
 .42, 44, 42, 21חלקי חלקות:  20244גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מדרך מאושרת ייעוד ביטול קטע דרך מאושרת ושינוי 

 ושביל גישה למגורים א'.
 קביעת הוראות וזכויות בניה.

 

 י הוראות התכנית:עיקר
 ביטול דרך נקודתי.

 מדרך מאושרת ושביל גישה למגורים א'.ייעוד שינוי 
הוספת שימושים באזור מגורים א' למשרד לבעלי 

 מקצועות חופשיים ובריכת שחיה.
 קביעת הוראות וזכויות בניה.

 22קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב מדרך מס' 
 .42ו  42לחלקות 

 שינוי קווי בניין.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21דות תוך לחוק, רשאי להגיש התנג 211סעיף 

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

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333

-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 12-0041141טלפון:  42034יחא תרש

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

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .2010 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 פון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלימחוז:  צ

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
ברמה מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית 

 19022מפורטת ברמה מפורטת מספר ג/ 
 שם התכנית: אזור תעשיה קורן, מעלות

נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 
שפורסמה  20411 ג/ מס'מפורטת ברמה מפורטת 

ובילקוט הפרסומים  12/14/4124בעיתונים בתאריך 
. 42/12/4124, בתאריך 4304ג, עמוד ", התשע2324

 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  10וכי בהתאם לסעיף 
, מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 2023

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון בנייה ול
לי תכנית מפורטת ברמה מפורטת מעלה נפת בנייה ול

 .20411מספר ג/ 
 

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

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24214ג/  שינוי
 24204ג/  שינוי
 222ג/ בת/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 תרשיחא    .-מעלותיישוב: 
 X: 769600קואורדינטה 
 Y: 226000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .00, 32 - 31, 44חלקי חלקות:  21441גוש: 
 .2קי חלקות: חל 21411גוש: 
 .42 - 43, 40 - 22, 22 - 21חלקות במלואן:  21433גוש: 
 .42 - 44חלקי חלקות:  21433גוש: 
 .2חלקי חלקות:  21114גוש: 
 .422חלקי חלקות:  42123גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 רה תכנון לאזור תעשיה קורן.

 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 אזור תעשיה קורן..רה תכנון ל2
 .איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.4
 ברובה והתווית דרכים חדשות. 1. ביטול דרך מאושרת 4
כגון : גודל מגרש מזערי, בנייה . שינוי בהוראות וזכויות 2

 שטחי בניה, תכסית, גובה וקווי בנין.
 . קביעת הנחיות סביבתיות.3
 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה.2
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות ן מעונייכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

כל  .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

טלפון:  24322הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 12-2311333

-מעלות 2עלה נפתלי, האורנים מבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 12-0041141טלפון:  42034תרשיחא 

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

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .2010 –דתו(, תשמ"ט עבו
 
 

 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 11122ג/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

ממגורים א' למגורים ב' שינוי ייעוד  שם התכנית:
 בשכונת הזיתים, מעלות

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
מפורטת  , בדבר אישור תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה 

 21121ג/  מס'
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24ג/ במ/  שינוי
 0/ 4תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 22234ג/  כפיפות

 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 44תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 
 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

 תרשיחא.-מעלותיישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .221חלקי חלקות:  42104גוש: 
 .41 - 23חלקות במלואן:  42104גוש: 
 .232חלקי חלקות:  42104גוש: 

 X: 225550קואורדינטה 
 Y: 770350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקרקע מאזור מגורים א'  לאזור מגורים ב'.ייעוד שינוי 

קווי  ת והוראות בניה) אחוזי בניה,קביעת שימושים, זכויו
 צפיפות וכו"( לאזור מגורים ב'. בנין, מספר קומות,

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת שטחי בניה.

לאפשר שימוש בחלל ריק בקומת הקרקע בין הכביש 
 לבית.

לאפשר סגירה/קירוי מרפסת במפלס קומת כניסה ומפלס 
 קומה א'.

 ראשית. קירוי חלק ממרפסת כניסה מעל לדלת
לאפשר קירוי חניה כפולה בחזית המבנה בקו אפס, לפי 

 המסומן בתשריט.
לאפשר גישה ממפלס מרפסת כניסה לגינה בקומת 
הקרקע ע"י מדרגות ברזל ומעקה בקו בנין אפס עם 

 השכן, לפי המסומן בתשריט.
 לאפשר בנית גדר בחזית המגרש.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 2224ובילקוט הפרסומים  14/11/4124
 .44/11/4124, בתאריך 2124

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-2311333טלפון:  24322עילית 

-ותמעל 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
מעוניין , וכל ה12-0041141טלפון:  42034תרשיחא 

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

www.pnim.gov.il. 
 
 

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

 19500ג/ מס'מפורטת 
 מורשתבנייה שינוי זכויות  021מגרש שם התכנית:

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ משגב מופקדת תכנית מתאר -משגבבנייה לתכנון ול

 20344ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה: איחוד
 

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

 22424ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מורשת    .יישוב: 

 X: 222275קואורדינטה 
 Y: 747775קואורדינטה 

 

 ת:גושים וחלקו
 .242חלקות במלואן:  42214גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת אחוזי בניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .20% -ל 23% -העיקריות מבנייה הגדלת זכויות ה

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, עוניין מ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  21לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול בעיתונים,
טלפון:  24322הממשלה  נצרת עילית  הצפון, דרך קרית

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2311333
 ד.נ משגב, טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-0001214
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 

ם המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתא
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה

 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 אלכס שפול                                              

 ו"ר הועדה המחוזית י                                        

 צפוןחוז מבנייה וללתכנון                                      

 
 

 מחוז הדרום
 

 אופקים מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 102/ 20/ 00 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 מבנה ציבור ומסחר בקרית מנחם אפקים שם התכנית:
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 241/ 14/ 44 מס'

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 44/ במ/ 44 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת קריית מנחם, אופקיםיישוב: 

 גבולות התכנית:
 ן בתשריט בקו כחול רצוףכמסומ
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 גושים וחלקות:
 בהסדר:

 .2חלקי חלקות:  211424גוש: 
 X: 163775קואורדינטה 
 Y: 578875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת שטחי מגרשים למבנים, מוסדות ציבור ולמסחר ע"י 

בנייה שינויים ביעודי קרקע וכן קביעת שימושים וזכויות 
 עבור שכונת קרית מנחם.בשצ"פ להקמת תחנות השנאים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ממגורים א למבנים ומוסדות ציבור וממבנים ייעוד שינוי 

 למוסדות ציבור למסחר.
לכל אחד מן בנייה קביעת שמושים, זכויות ומגבלות ה

 היעודים.
 קביעת  תנאים למתן היתר בניה.

 קביעת הוראות לבינוי ופיתוח בכל אחד מן היעודים.
 

ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה ע
, התשעג, עמוד 2202ובילקוט הפרסומים  22/21/4124

 .12/22/4124, בתאריך 441
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-2424403טלפון:  12211
אופקים  2אופקים, שד הרצל  בנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה11-0041324טלפון:  11411
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז הדרום מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת, גלילית
 001/ 20/ 0 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 חוף צפוני  אילת -שם התכנית: תוואי צינורות מי ים 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
חוז אילת, ובמשרדי הועדה המקומית מבנייה לתכנון ול

 442/ 14/ 4 מס'לית( מופקדת תכנית מפורטת גליהדרות )
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 34/ 222/ 14/ 4 כפיפות
 חופי מפרץ אילת 24תמא/  כפיפות

 
 נית ומקומם:השטחים הכלולים בתכ

 אילת    יישוב: 
 השטח הימי הצפוני -צפון מפרץ אילת 

X 204,114.2=4Xקואורדינאטה 
 202,342.2   =2X 

Y  12,224.2=4Yקואורדינאטה
 414,324.2  =2 Y     

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .2, 3, 4, לא מוסדר, חלקי חלקות 21124גוש 
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 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית והקצאת שטח קרקע תת ימי 

 להנחת הצינורות המיועדים: 
קו צינורות מי ים המיועד לשאיבת מי ים להתפלה  -

לשתייה באתר סבחה ולשימושים אחרים כגון חקלאות 
 ימית, גידול אצות וייצור מלח.

קו צינורות מי רכז המיועד להחזרת תמלחות לים  -
 ן ההתפלה, תעשייה וגידול דגים(.)תמלחות ממתק

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת התחום הימי בו תותר הנחת קווי הצינורות.
 ב. קביעת הוראות למתן היתר בנייה לקווי הצינורות.

ג. קביעת הנחיות סביבתיות להנחת הצינורות והשפעתם 
 על הסביבה הימית.

חנת ד. קביעת הוראות בדבר ביטול השימוש ופירוק ת
השאיבה למי ים בחוף הדקל והמתקנים התת  ימיים  

 המשרתים אותה.
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין בקרקע, מעוניין 

י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על יד
ימים  22לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

-11טלפון:  12211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 2424403

אילת   2אילת, חטיבת הנגב בנייה ומית לתכנון ומק
מחוזית לתכנון  -ועדה מקומית , 11-2424222טלפון: 

 12211באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 11-2424403טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
ן היא מסתמכת תצהיר המאמת את העובדות שעליה

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

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

0 /20 /121 /100 
וקומות למשרדים בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 

 אשדוד -קריית מע''ר צפון  במבנה משולב
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'אשדוד מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

4 /14 /212 /244 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4444/ מק/ 4 שינוי
 23/ 224/ 14/ 4 שינוי

 212/ 14/ 4 כפיפות
 24/ 212/ 14/ 4 כפיפות
 44/ 212/ 14/ 4 כפיפות

 



ילקוט הפרסומים 6584, כ' באייר התשע"ג, 30.4.2013  4456

115 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אשדוד יישוב: 

 X 223/131קואורדינטה 
 Y 244/441קואורדינטה 

המגרש הצמוד לתחנה המרכזית אשדוד מצידו המזרחי, 
שד' מנחם בגין בדרום ורח' הגדוד העברי לאורך המערב 

 והצפון.
 שכונה: קריית מע"ר צפון 

 רחוב: רח' הגדוד העברי פינת שד' מנחם בגין
 

 גבולות התכנית:
 רצוףכמסומן בתשריט בקו כחול 

 גושים וחלקות:
 .42, 22מוסדר, חלקי חלקות  4144גוש 

 

 מטרת התכנית:
ותכסית קרקע בנייה הוספת קומות והגדלת זכויות 

 למשרדים ומסחר
 

 עיקרי הוראות התכנית:
-ק' מעל לכניסה הקובעת ו 4-. שינוי גובה המבנה: מ2

ק' מעל  24 -קומה אחת מתחת לכניסה הקובעת ל
  לכניסה הקובעת וקומה

 קרקעית.-אחת תת    
מ"ר  41,331-עיקרי ושירות בבנייה . הגדלה זכויות 4

 קריית מע"ר צפון כדלקמן: – 2בתא שטח 
מ"ר שטחים  4,011-מ"ר ל 4,243 -א. מסחר: מ    

 מ"ר. 2,443עיקריים . סה"כ תוספת: 
מ"ר  22,111-מ"ר ל 2,243-ב. תעסוקה )משרדים(: מ    

 מ"ר. 24,143: שטחים עיקריים. סה"כ תוספת
 2,211-ג. הגדלת שטחי שירות של מסחר ומשרדים ב    

 מ"ר מעל הקרקע.
 .43%-ל 23%-. הגדלת תכסית קרקע מ4
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בבנייןבקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  22לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

 טלפון: 12211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-2424403

אשדוד  21אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 11-1323412טלפון:  44211

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה ן והמסתמכת ובהתאם לתקנות התכנו
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 אשקלון מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 / א114/ 121/ 20/ 4 
 -שם התכנית: אתר למתקנים הנדסיים צפון אשקלון 

 תחנת משנה לחשמל
לחוק התכנון  224בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה,

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א242/ 212/ 14/ 2 מס'מקומית 
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 212/ 14/ 2 שינוי
 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 2/ 442/ 14/ 2 כפיפות
 40תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 42תמא/  כפיפות

 
 חים הכלולים בתכנית ומקומם:השט

 אשקלון.יישוב: 
באזור צפון אשקלון, דרומית למט"שיים ומזרחית 

 לשמורת טבע ניצנים ונחל חממה.
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .222 - 221חלקי חלקות:  212גוש: 
 .42חלקי חלקות:  2042גוש: 

 X: 162598קואורדינטה 
 Y: 624001טה קואורדינ

 

 מטרת התכנית:
הקמת תחנת משנה לחשמל בשטח למתקנים הנדסיים 

 בצפון אשקלון.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
חקלאי לשטח ייעוד קרקע משטח בייעוד . שינוי 2

 למתקנים הנדסיים, לשטח פרטי פתוח ולדרך מוצעת. 
 . קביעת השימושים המותרים ביעודי  הקרקע השונים. 4
למבנים ומתקני מרבי וגובה בנייה ות . קביעת זכוי4

 חשמל. 
 בניין מרביים לבינוי המוצע. קווי . קביעת 2
 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה. 3
 . קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי. 2
 . מתן הנחיות סביבתיות. 4
. קביעת הוראות לפיתוח השטח לרובת השטח הפרטי 1

 הפתוח. 
 נה.. קביעת דרך הגישה לתחנת המש0
 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעא, 2444ובילקוט הפרסומים  21/14/4122

 .21/12/4122, בתאריך 34עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-2424403טלפון:  12211
אשקלון   4אשקלון, הגבורה בנייה תכנון ולמקומית ל

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה11-2404433טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 5 /20 /120 /015 
רחוב דן  1140שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 באר שבע -, שכ' נאות לון 04פטנקין 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
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 מס'מפורטת  באר שבע מופקדת תכניתבנייה לתכנון ול
3 /14 /214 /423 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4124/ מק/ 3 שינוי
 12/ 214/ 14/ 3 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שבע-ומי: בארמרחב תכנון מק
, שכונת נאות 42שטח התכנית ממוקם ברחוב דן פטנקין 

 שבע.-לון, באר
 X 244211קואורדינאטה   
 Y 344111קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .24, חלקי חלקה 24מוסדר, חלק בשלמות  41421גוש 

 

 מטרת התכנית:
יה ותכסית קרקע מרבית ושינוי קווי הגדלת אחוזי בני

ברח' דן  2224בניין במגרש מגורים )תא שטח( מס' 
 , שכ' נאות לון, באר שבע.42פטנקין 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .23% -ל 23% -הגדלת זכויות הבנייה למטרה עיקרית מ•  
מעל  2%) 41% -קביעת זכויות בנייה למטרת שרות מ•  

 43% -מ"ר חניה ל 41+ מתחת לקרקע(  22%לקרקע+ 
 מעל    22%)

 מתחת לקרקע(. 22%לקרקע+    
מ"ר  41+  42%) 24% -הגדלת התכסית המרבית מ•  

 .21% -לחניה מקורה( ל
 קביעת תנאים להקמת מחסן נפרד מהבית.•  
 קביעת תנאים להקמת מדרגות חיצוניות פתוחות.•  
 שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה הקיימת.•  
ת קווי בנין למחסן נפרד מהבית, מצללה בחזית קביע•  

 האחורית של המגרש ומדרגות חיצוניות.
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.•  
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.•  
 

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

. כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין המעוניין בקרקע, 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 22תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתונים, למש

 טלפון:  12211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-2424403

באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 11-2224114שבע  טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
ות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא הנמק

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 5 /20 /191 /19 
  - 14/1ם ברחוב בן חור אליהו שם התכנית: מגורי

 באר שבע
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

3 /14 /202 /20 
 

 יחוד וחלוקהללא א איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 202/ 14/ 3 שינוי וכפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: באר שבע

בתי מגורים בני ארבעה קומות בשכונה ו', ברח' בן חור 
 באר שבע. - 22/4אליהו 

 X 241221קואורדינטה 
 Y 342143קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .21, חלקי חלקות 1בשלמות  המוסדר, חלק 41434גוש 

 

 מטרת התכנית:
קומות ברחוב אליהו בן  2בבית מגורים בן בנייה תוספת 

 באר שבע. 22/4חור 
 

 י הוראות התכנית:עיקר
 -מ''ר ל 4221 -. הגדלת זכויות למטרה עיקרית מ2

 22בבית מס'  4מ''ר לצורך הרחבת דירה מס'  4200.3
 מ"ר.  40.31 -ל
 . קביעת הוראות בינוי לעיצוב אדריכלי. 4
 .  קביעת תנאים למתן היתרי בניה.4
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר ם פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמורי

. כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין המעוניין בקרקע, 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 22תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממ
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 טלפון:  12211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-2424403

באר  4חם באר שבע, בגין מנבנייה מקומית לתכנון ול
נית לא התנגדות לתכ, 11-2224114שבע  טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 מס'בר הפקדת תכנית מפורטת הודעה בד

 5 /20 /020 /11 
בשכונת  2שם התכנית: בית מגורים ברח' אלדד שייב 

 באר שבע -רמות 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'אר שבע מופקדת תכנית מפורטת בבנייה לתכנון ול

3 /14 /414 /22 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

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

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 414/ 14/ 3 שינוי / כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כנון מקומי: באר שבעמרחב ת

 - 2מגורים צמודי קרקע בשכונת רמות, רח' אלדד שייב 
 באר שבע 

 X 214124קואורדינטה 
 Y 343114קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
, חלקי חלקות 44לא מוסדר, חלק בשלמות  21424גוש 
222. 

 

 מטרת התכנית:
 ושינוי קווי בניה.בנייה תוספת זכויות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר בקומה א'. 211 -של כבנייה . תוספת 2
 .  שינוי קווי בניין צדדיים למצב הקיים בשטח.4
 ועיצוב אדריכלי.בנייה . קביעת הנחיות 4
 . קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.2
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר אמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים ה

. כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין המעוניין בקרקע, 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 יםימ 22תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

 טלפון:  12211באר שבע  2הדרום, התקווה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-2424403

באר  4חם באר שבע, בגין מנבנייה מקומית לתכנון ול
ות לתכנית לא התנגד, 11-2224114שבע  טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
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 חוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבעמ
 מס'ודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ה

 5 /20 /022 /29 
, B12 -ו A49שם התכנית: מגורים במגרשים מס' 

 באר שבע -שכונת נווה מנחם 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס'באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה כנון וללת
3 /14 /412 /20 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ 44/ במ/ 3 שינוי
 44/ במ/ 3 כפיפות

 
 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 

 שבע-מרחב תכנון מקומי: באר
  19רח' רחל אמנו 

   X 244,231קואורדינטה 
  Y  343,403קואורדינטה  

 22רח' שמואל רודנסקי  
 X   241,224קואורדינטה 
 Y   343,243קואורדינטה 

 

, ומגרש מס' 20ממוקם ברח' רחל אמנו  A49מגרש מס' 
B16  עשן, -שכונה נחל ,22ממוקם ברח' שמואל רודנסקי
 שבע.-באר

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
י , חלק43, 42בשלמות  ותמוסדר, חלק 41242גוש 

 .24 חלקה
י , חלק21, 24ות בשלמות מוסדר, חלק 41222גוש 

 .24 חלקה
 

 מטרת התכנית:
 -ו 22Bבתאי שטח מס' בנייה שינויים בזכויות ומגבלות 

20A .בשכונת נחל עשן, באר שבע 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 B22 ,A20תאי שטח מס' 

 א. שינוי בינוי סטנדרטי. 
מרביים עבור שטח למטרה בנייה ב. הגדלת היקפי 

 עיקרית:
 מ''ר.  222 -מ''ר ל 241 -מ 20Aעבור תא שטח  -    
 מ''ר.  221 -מ''ר ל 241 -מ 22Bעבור תא שטח  -    

 מרבית. ג. הגדלת תכסית 
 מרביים עבור שטח למטרת שירות. בנייה ד. הגדלת היקפי 

 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. 
 ו.  קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדדריכלי. 

 A22 ,B20תאי שטח מס' 
יישארו ללא שינוי בנייה בתאי שטח אלה זכויות ה

 בהתאם לתכנית התקפה.
 

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

. כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין המעוניין בקרקע, 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 22תוך התנגדות  לחוק, רשאי להגיש 211סעיף 

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

 טלפון: 12211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-2424403

באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 11-2224114שבע  טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 מי: באר שבעמחוז: דרום, מרחב תכנון מקו
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

5 /20 /029 /01 
מואל ברח' ש A02שם התכנית: מגורים במגרש 

 באר שבע, , שכ' נווה מנחם102רודנסקי 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
רדי הועדה המקומית מחוז הדרום ובמשבנייה לתכנון ול
 מס'באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

3 /14 /410 /44 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ 44/ במ/ 3 שינוי
 44/ במ/ 3 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שבע-באר מרחב תכנון מקומי:
שטח התכנית נמצא בשכ' נווה מנחם, רח' שמואל 

 שבע-באר -241רודנסקי 
 X : 244101קואורדינאטה  
 Y : 343221קואורדינאטה  

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .22, חלקי חלקות 23, 22מות מוסדר, חלק בשל 41223גוש 

 

 מטרת התכנית:
המיועד לאזור מגורים  A41שינויים במגרש מגורים מס' 

משפחתי עם קיר משותף(, ברח' שמואל רודנסקי -א' )חד
 שבע.-, שכ' נווה מנחם, באר241

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 A41*  הגדלת זכויות בנייה במגרש )תא שטח( מס' 

 מ"ר. 214 -ל 241 -למטרה עיקרית מ
מ"ר  44-מ"ר ל 42-משירות שירות לבנייה *  הגדלת זכויות 

 מ"ר(. 23מ"ר וסככת חניה עד  2מ"ר, מחסן  24)ממ"ד 
 *  קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

 *  קביעת הוראות להקמת ממ"ד.
 *  קביעת קוו בניין לממ"ד.

 *  שינוי קווי בנין עבור מחסן.
 י.*  קביעת הוראות לעיצוב אדריכל

 *  שינוי בינוי סטנדרטי.
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
. כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין המעוניין בקרקע, 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע

 ימים 22תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 טלפון:  12211באר שבע  2הדרום, התקווה 

ועדה  . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי11-2424403
באר  4חם באר שבע, בגין מנבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא , 11-2224114שבע  טלפון: 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
יות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכו

 .2010 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע 
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 5 /20 /002 /1 
ברח' חסידה  121שם התכנית: מגרש מגורים מס' 

 באר שבע  -1, שכ' נווה זאב, פלח 00
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

3 /14 /441 /1 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 יות הבאות:המתייחסת לתכנ
 מספר התכנית סוג היחס

 201/ במ/ 3 שינוי
 4440/ מק/ 3 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שבע-מרחב תכנון מקומי: באר
, 44שטח התכנית ממוקם בשכונת נווה זאב, רח' חסידה 

 באר שבע. - 4פלח 
 X 244143קואורדינאטה  
 Y 341403קואורדינאטה  

 

 גבולות התכנית:
 ומן בתשריט בקו כחול רצוף.כמס

 

 גושים וחלקות:
 .242, חלקי חלקות 02מוסדר, חלק בשלמות  41424גוש 

 

 מטרת התכנית:
, ברחוב 222במגרש מגורים מס' בנייה הגדלת זכויות 

 באר שבע. - 4חסידה, שכונת נווה זאב, פלח 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -''ר למ 411 -למטרות עיקריות מבנייה . הגדלת היקפי 2

 מ''ר.  444
 20 -מ''ר ל 43 -למטרות שרות מבנייה . הגדלת היקפי 4

 מ''ר(.  21מ''ר ומחסן  0מ''ר, ממ''ד  41מ''ר )סככת רכב 
 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה.4
 . קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.2
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר הל, וכןשהמשרדים האמורים פתוחים לק

. כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 22תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 טלפון:  12211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-2424403
באר  4חם באר שבע, בגין מנבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא , 11-2224114שבע  טלפון: 
ל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט תתקב

הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2010 -תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 מס'ת מפורטת הודעה בדבר אישור תכני

5 /20 /121 /112 
 , שכונה א', באר שבע41שם התכנית: רחוב שח''ל 

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 221/ 214/ 14/ 3 מס'
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

להוציא  תכנית שמכוחה ניתן והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 23/ 214/ 14/ 3 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  22באר שבע רחוב: שח"ל יישוב: 

 שבע-, באר 22שטח התכנית נמצא בשכ' א', רח' שח"ל 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 וחלקות:גושים 
 .230חלקי חלקות:  41143גוש: 
 .213חלקי חלקות: מוסדר,  41143גוש: 

 X: 180135קואורדינטה 
 Y: 572685קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ברח' שח"ל, שכ'  22/4לדירה מס' בנייה הגדלת שטח 

 א', ב"ש.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית בתא שטח מס' 2

 -מ 22/4מיועד לאזור מגורים א' עבור דירה מס' ה 211
 מ"ר(. 200) 41% -מ"ר( ל 212.23) 23%

מ"ר  0 -)ממ"ד  4%בהיקף של שירות שירות . קביעת 4
 מ"ר(. 4.2נטו ומדרגות משותפות 

 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה.4
 . קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.2
 

ים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ
ב, ", התשע2440ובילקוט הפרסומים  42/12/4124

 .12/24/4122, בתאריך 044עמוד 
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-2424403טלפון:  12211
באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה11-2224114ע  טלפון: שב
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 5 /20 /022 /10 
רחוב נעמי  24B' שם התכנית: מגורים במגרשים מס

 , שכונת נווה מנחם באר שבע4
לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 44/ 412/ 14/ 3 מס'

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 חסת לתכניות הבאות:המתיי
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ 43/ במ/ 3 שינוי
 43/ במ/ 3 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2באר שבע רחוב: נעמי יישוב: 
-, שכ' נווה מנחם, באר2שטח התכנית נמצא ברח' נעמי 

 שבע.
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .33חלקות במלואן: מוסדר,  41242 גוש:
 .42חלקי חלקות: מוסדר,  41242גוש: 

 X: 177580קואורדינטה 
 Y: 575370קואורדינטה 

 מגרשים:
B64  43/ במ/ 3בהתאם לתכנית 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת היקפי בנייה ושינויים במגרש מגורים בתא שטח 

והגדלת תכסית קרקע מרבית, הקמת מדרגות  B64מס' 
ות, שינוי מיקום מחסן ושינוי קווי בניין ברח' נעמי חיצוני

 , שכ' נווה מנחם, באר שבע.2
 

 עיקרי הוראות התכנית:
-מ"ר ל 241-הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ• 

 מ"ר. 213
 מ"ר. 43 -מ"ר ל 42 -הגדלת זכויות בנייה למטרות שרות מ• 
 .34%קביעת תכסית קרקע המרבית בסך של • 
 ום מחסן.שינוי מיק• 
 שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה המתוכננת.• 
 קביעת תנאים להקמת מדרגות חיצוניות.• 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.• 
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.• 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 2224ובילקוט הפרסומים  41/12/4124

 .20/14/4124, בתאריך 3414
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-2424403טלפון:  12211
באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה11-2224114שבע  טלפון: 
ם האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשעות שהמשרדי

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

5 /20 /029 /02 
רח' רפאל  A 225שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 , שכ' נווה מנחם באר שבע00קלצ'קין 
לחוק התכנון  224אם לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהת

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 42/ 410/ 14/ 3 מס'

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 44/ במ/ 3 שינוי
 

 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח
 .  44באר שבע רחוב: קלצ'קין רפאל יישוב: 

רח' רפאל  –שטח התכנית נמצא בשכ' נווה מנחם 
 שבע-, באר44קלצ'קין 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .31חלקי חלקות:  41224גוש: 
 .23חלקות במלואן:  41412גוש: 
 .40חלקי חלקות:  41412גוש: 

 X: 178155קואורדינטה 
 Y: 575340קואורדינטה 

 מגרשים:
443A  44/ במ/ 3בהתאם לתכנית 

 

 מטרת התכנית:
, רח' רפאל A225למגרש מגורים בנייה הגדלת שטח 

 , שכ' נווה מנחם, ב"ש.44קלצ'קין 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א .  הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית במגרש )ת2

 מ"ר 241 -, המיועד לאזור מגורים א' מA225שטח( מס' 
 מ"ר. 222 -ל    
 41למטרות שרות בהיקף של בנייה . קביעת זכויות 4

 2 –מ"ר ומחסן  0מ"ר, ממ"ד  23 -מ"ר )סככת חניה 
 מ"ר(.

 . שינוי קווי בנין.4
 . קביעת תנאים להקמת מחסן.2
 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה.3
 

קדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפ
, התשעב, עמוד 2440ובילקוט הפרסומים  44/21/4122

 .12/24/4122, בתאריך 042
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-2424403טלפון:  12211
באר  4שבע, בגין מנחם  בארבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה11-2224114שבע  טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קרית גת
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

9 /20 /101 /1 
 כנית: אינטל קרית גתשם הת

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
/ 0 מס'קרית גת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

14 /241 /2 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה  היתרי
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 434/ 14/ 2 שינוי
 241/ 14/ 0 שינוי

 22/ בת/ 0 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קרית גת    יישוב: 

 מגרש אינטל באזור התעשייה בקרית גת
 תעשייה י.ש.גת.שכונה: רובע ה

 2רחוב: הצורן 
 X 211214.2211קואורדינטה 
 Y 222324.2111קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
, 44, 41, 43-42בשלמות  ותמוסדר, חלק 2140גוש 

 .41, 22, 42-42חלקי חלקות 
, חלקי חלקות 0, 4, 4בשלמות  ותמוסדר, חלק 2121גוש 
2-4 ,1 ,24-21 ,21-23 ,42 ,40-44 ,44. 
, חלקי חלקות 44, 4-2בשלמות  ותמוסדר, חלק 2122גוש 
4-2 ,22-1 ,21 ,41-40. 

, חלקי חלקות 22-21בשלמות  ותמוסדר, חלק 2122גוש 
0-4 ,22-24 ,43 ,40. 
 .41מוסדר, חלקי חלקה  4144גוש 

 

 מטרת התכנית:
דרת זכויות, הס יצירת מסגרת תכנונית לאיחוד מגרשים,

מגרש  -הוראות בנייה וייעודי קרקע באזור תעשיה קיים
 אינטל בקרית גת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 24א',2איחוד ארבעה מגרשים לתעשייה ,שמספרם • 

 4111,למגרש אחד לתעשייה ,שמספרו    232 -ו 24,
 ,.A  2000ותא שטח הכפוף לו שמספרו

מגרש מספר  –איחוד זכויות הבנייה במגרש המאוחד • 
 , ללא שינוי בסה"כ זכויות הבנייה הקיימות. 4111

 4111קביעת הוראות בנייה אחידות במגרש מספר • 
 . 22/בת/0בהתאם להוראות הבנייה בתכנית מספר 
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 -משטח המגרש המאוחד למטרות גינון  23%קביעת  • 
 . 22/בת/0בהתאם להנחיות תכנית מספר 

ע דרך הנמצא בגבול הסדרת זכויות מעבר לציבור בקט• 
, שייקרא להלן   4111מערבי של מגרש -הדרומי והדרום

 . A  2000תא שטח כפוף שמספרו 
 

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

.כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
וני אחר הרואה או בכל פרט תכנבבניין בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 22לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

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

 טלפון:  12211באר שבע  2הדרום, התקוה 
עתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . ה11-2424403

 קרית גת,   קרית גת  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 11-2113201

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

ויות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדבנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 בני שמעון מרחב תכנון מקומי:, דרוםמחוז: 
 

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 1221/ מפ/ 01 

 וולטאי שדה גדול בית קמה-מתקן פוטושם התכנית: 
לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 2023 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מופקדת  בני שמעוןהועדה המקומית לתכנון ולבניה 
 2112/ מפ/ 42מספר:  תכנית מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בניה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 ות הבאות:לתכני תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 2143/ מפ/ 4 שינוי
 43משד/  שינוי

 21/ ד/ 21תמא/  פירוט
 2/ 413/ 14/ 4 כפיפות
 24/ 413/ 14/ 4 כפיפות
 44/ 22/ 2תממ/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות
 413/ 14/ 4 כפיפות
 4/ 224/ 14/ 4 כפיפות
 3/ ב/ 42תמא/  כפיפות

 
 ת ומקומם:השטחים הכלולים בתכני

 ישוב: בית קמה    .
 X 242311קואורדינטה 
 Y 302411קואורדינטה 

ממערב לאזור תעשיה של מ.א. בני שמעון, בשטחי 
 החקלאות של קיבוץ בית קמה

 
 X: 176500קואורדינטה 
 Y: 594300קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
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 גושים וחלקות:
 קות בחלקןמספרי חל מספר גוש

211444/4 2 
211444/4 2 
211441/2 20, 31, 32, 44, 42 
211443/4 2, 2, 3, 4 
211424/2 4, 3, 0 ,21 

 
 

 :מטרת התכנית
וולטאי להפקת חשמל מאנרגית -הקמת מתקן פוטו

מגווא"ט, בשטחי קיבוץ בית  23-השמש בהספק של כ
 קמה.

 עיקרי הוראות התכנית:
אי לקרקע חקלאית ומתקנים עוד מאזור חקלישינוי י• 

 הנדסיים.
עוד מקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים לשטח ישינוי י• 

 פרטי פתוח.
 עוד מאזור חקלאי לשטח פרטי פתוח.ישינוי י• 
 עוד מאזור חקלאי לדרך ו/או טיפול נופי.ישינוי י• 
 עוד מאזור חקלאי למתקנים הנדסייםישינוי י• 
 היתר בנייה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה וב• 
 קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה. • 
 קביעת השימושים והתכליות. • 
 קביעת הנחיות סביבתיות. • 
קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי עם סיום • 

 וולטאי.-פעילות המתקן הפוטו
 קביעת הנחיות מיוחדות לקו חשמל מתח עליון.• 

 

ות ם ובשעכל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימי
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

ימים  22לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 
ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  בעתונים, למשרדי
-11טלפון:  12211באר שבע  2הדרום, התקוה 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 2424112
מקומית לתכנון ולבניה בני שמעון, בית קמה  בית קמה 

 11-2434041טלפון:  13411
ון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תיד

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות 

 .2010 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 ס'מהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /20 /092 /0 
 תל שבע - 02שכונה  11שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 4 /14 /401 /4 
 

 ללא איחוד וחלוקה יחוד וחלוקה:א
 

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

 401/ 14/ 4 שינוי
 23/ 244/ 14/ 4 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
 תל שבע - 41מגרש  42שכונה 

 X: 186725קואורדינטה  
 Y: 572500קואורדינטה  

 

 בולות התכנית:ג
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .2 הלא מוסדר, חלקי חלק 211131גוש 

 

 מטרת התכנית:
למגורים א' ותוספת יח"ד בתא שטח בנייה הגדלת זכויות 

 תל שבע. 42בשכונה  41מס' 
 

 ת:עיקרי הוראות התכני
 א. שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע .

 -ל 41% -מגורים א' מבבניין בנייה ב. הגדלת זכויות 
 עיקרי. 01%

למטרות עיקריות,  המרביים בנייה ג.  קביעת שטחי ה
 שטחי שירות.

 ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

 וי ועיצוב אדריכלי.ו.  קביעת הנחיות לבינ
 יח"ד. 4יח"ד, תוספת  2 -ז.  קביעת מס' יח"ד ל

 
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
. כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט

כל פרט תכנוני אחר הרואה או בבבניין המעוניין בקרקע, 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 22תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 טלפון: 12211באר שבע  2הדרום, התקווה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-2424403
 שמעונים, שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון  .11-2100202 
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 1 /20 /010 /1 
 ערערה בנגב  - 0שכונה  11שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  10נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית י , כ2023-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 4 /14 /424 /4 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית ג היחססו

 4/ 421/ 14/ 4 שינוי
 / א2/ 422/ 14/ 4 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שמעונים מרחב תכנון מקומי:
 ערערה בנגב - 4שכונה  42מגרש 

 X   :414/043קואורדינטה 
 Y   :324/243קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 ת:גושים וחלקו
 בחלק.-2לא מוסדר, חלקי חלקות  211112גוש 

 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קומה 

 42יח"ד במגרש  4 -ל  4 -שלישית והגדלת מס' יח"ד מ
 ערערה בנגב. - 4שכונה 

 

 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -ל -א-המרבים באזור מגורים בנייה א.  קביעת שטחי ה

מ"ר המהווה שטחים עיקריים  2104ר, מתוכם מ" 4111
 מ"ר לצורך שירות. 214 -ו

ב.  שינוי קוו בניין אחורי, צדדי וקדמי בהתאם למסומן 
 בתשריט. 

 ג.   קביעת התכליות והשימושים.
 ד.  קביעת הנחיות לתשתיות.

 ה.  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 

ת כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעו
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל www.pnim.gov.ilהפנים של משרד  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בבניין המעוניין בקרקע, 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  22תוך ות לחוק, רשאי להגיש התנגד 211סעיף 

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

 טלפון:  12211באר שבע  2הדרום, התקווה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 11-2424403

 שמעונים, שדרות טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
לתכנית לא תתקבל ולא תידון  התנגדות .11-2100202

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2010 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 שקמים מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 מס'בר אישור תכנית מפורטת הודעה בד

2 /20 /102 /1 
 שינויים באזור מגורים בנחלה ניר ישראל שם התכנית:

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 4/ 242/ 14/ 2 מס'
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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ת שמכוחה ניתן להוציא תכני והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 242/ 14/ 2 שינוי
 43תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 42תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 44מושב ניר ישראל משק 
 רשות מקומית : מועצה אזורית חוף אשקלון

 

 גבולות התכנית:
 תשריט בקו כחול רצוףכמסומן ב

 

 גושים וחלקות:
 .21חלקות במלואן: מוסדר,  4242גוש: 

 X: 165300קואורדינטה 
 Y: 621600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
. שינוי חלוקה בין השטח החקלאי בנחלה לאזור 2

 המגורים בנחלה ללא שינוי השטחים.
.  שינוי בקו בנין צידי ימני בשטח החקלאי לפי מבנה 4 

 ובתחומו בלבד.    קיים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי בפריסת שטחי המגורים והשטח החקלאי בנחלה.2
 . שינוי קווי בנין בהתאם לבינוי הקיים.  4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2341ובילקוט הפרסומים  41/22/4124

 .14/12/4124, בתאריך 4223
 

אמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית ה
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-2424403טלפון:  12211
, 11-1311413שקמים, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.ilהפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שקמים
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

2 /20 /021 /15 
 מושב לכיש 1שם התכנית: משק מס' 

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 23/ 412/ 14/ 2 מס'
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 21/ 412/ 14/ 2 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 2משק מס' , לכישיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 רצוף כמסומן בתשריט בקו כחול

 גושים וחלקות:
 .4חלקות במלואן: מוסדר,  4243גוש: 
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 .32, 2חלקי חלקות: מוסדר,  4243גוש: 
 X: 185150קואורדינטה 
 Y: 607850קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
חלוקת אזור המגורים בישוב חקלאי מחדש לצורך בניית 
יחידת מגורים נוספת לבן ממשיך באזור המגורים במשק 

 יש.במושב לכ 2מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 2שינוי בחלוקת אזור המגורים בישוב חקלאי בנחלה מס' 

 מושב לכיש.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, ", התשע2231ובילקוט הפרסומים  24/11/4124

 .10/11/4124, בתאריך 3422עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 11-2424403טלפון:  12211
, 11-1311413שקמים, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.ilהפנים 
 

 
 שמעונים חב תכנון מקומי:מר, דרוםמחוז: 

 1240/ מפ/ 1מס' תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
 וולטאי יכיני-מתקן פוטושם התכנית: 

לחוק התכנון  224נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
 תכנית מפורטתבדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2124/ מפ/ 4מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  הרשאות:התרי בניה ו

 היתרים או הרשאות
 המתיחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 242/ 14/ 4 שינוי
 414/ 14/ 4 שינוי

 21/ ד/ 21תמא/  פירוט
 4/ 224/ 14/ 4 כפיפות
 22/ 2תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 42תמא/  כפיפות
 43תמא/  כפיפות

 
 מקומם:השטחים הכלולים בתכנית ו

 ישוב: יכיני    .
 X 224111קואורדינטה 
 Y 300111קואורדינטה 

 ממזרח למושב יכיני, בשטחי החקלאות של המושב
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
 גושים וחלקות:

 מוסדר:
, 40 - 41, 42, 44, 21 - 22, 24חלקי חלקות:  104גוש: 

44. 
 .41, 3חלקי חלקות:  012גוש: 

 X: 163000אורדינטה קו
 Y: 599000קואורדינטה 

 
 ת התכנית:מטר

 וולטאי בשטחי מושב יכיני.-הקמת מתקן פוטו
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המען: ד"נ בית שאן, נווה איתן 10840.  
תאריך רישום: ח' בניסן התשע"ג )19 במרס 2013(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

ח' בניסן התשע"ג )19 במרס 2013(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודות

להלן נתונים בעניין האגודות  

שם האגודה: ניר צבי אגודה חקלאית שיתופית של יהודי   )1(
ארגנטינה בישראל בע"מ.

מס' האגודה: 57-001311-0.

המען: ערבה, ת"ד 216, ניר צבי 72905.

תאריך רישום: ג' בניסן התשי"ד )6 באפריל 1954(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית ואגודה לאספקת מים.

שם האגודה: רם און - מושב עובדים להתישבות חקלאית   )2(
שיתופית בע"מ.  

מס' האגודה: 57-001503-2.  

המען: ד"נ מגידו, ת"ד 1, רם-און 19205.  

תאריך רישום: י"ט באלול התשי"ח )4 בספטמבר 1958(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: מושב עובדים ואגודה לאספקת מים.  

שם האגודה: מבוא חורון מושב שיתופי של פועלי אגודת   )3(
ישראל להתישבות חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-001982-8.  

המען: ד"נ שמשון, מבוא חורון 99765. 	

תאריך רישום: ט"ז באייר התשכ"ח )14 במאי 1968(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: מושב שיתופי ואגודה לאספקת מים.

ב' בניסן התשע"ג )13 במרס 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: רכב חשמלי אפיקים - אגודה שיתופית יצרנית 

חקלאית בע"מ.

השם החדש: אפיקים רכב חשמלי - אגודה שיתופית יצרנית 
.Afikim Electric Vehicles Ltd חקלאית בע"מ

מספר האגודה: 57-004363-8.

מיום: ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(

כ"ג באדר התשע"ג )5 במרס 2013(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות
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 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של • 
 מגווא"ט לצורך הפקת חשמל. 43-כ
עוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים ישינוי י• 

 הנדסיים.
 עוד מקרקע חקלאית לשטח פרטי פתוח.יישינוי • 
 עוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.ישינוי י• 
 קביעת הנחיות מיוחדות למסדרון תשתיות עלי.• 
עוד קרקע יקביעת זיקת הנאה למעבר רכב בשטח בי• 

 חקלאית.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות • 

 ושירותים.
 היתר בנייה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה וב• 
 קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה. • 
 קביעת השימושים והתכליות. • 
 קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. • 
קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי עם סיום • 

 וולטאי.-פעילות המתקן הפוטו
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2311קוט הפרסומים וביל 22/22/4124

 .12/24/4124, בתאריך 2221
 

ועדת משנה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר  2וולטאים, התקוה -להתנגדויות למיתקנים פוטו

ועדה  :וכן במשרדי. 11-2424114טלפון:  12211שבע 
 מקומית לתכנון ולבניה שמעונים, שדרות  טלפון:

אי לעיין בה בימים וכל המעונין רש, 11-2100202
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 אבי הלר                                                 

 יו"ר הועדה המחוזית                                          

 הדרוםחוז מבנייה לתכנון ול                                       

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
שם האגודה: ש.י. אחזקות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )1(

מס' האגודה: 57-005712-5.  
המען: ד"נ שקמים, בני דרום 79813.  

תאריך רישום: ח' בניסן התשע"ג )19 במרס 2013(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: ט"ו יזמויות ועסקים ניר יצחק - אגודה שיתופית   )2(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005713-3.  
המען: ד"נ הנגב, ניר יצחק 85455.  

תאריך רישום: ח' בניסן התשע"ג )19 במרס 2013(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: חברי נוה איתן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(
מס' האגודה: 57-005714-1.  
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סאן-בילדר בע"מ
)ח"פ 51-448776-8(

)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 
לאחר   ,24.3.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אמיר בס מיירהובר, ת"ז 025446113, מרח' קלאוזנר 7, קרית 

אתא, למפרק החברה.

אמיר בס מיירהובר, מפרק

לוי שלמה חברה להובלה בע"מ
)ח"פ 51-082175-4(

)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 3.4.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

לוי, ת"ז 48749030, מרח' שפינוזה 9/30, אזור, למפרק החברה.

שלמה לוי, מפרק

בן-מוני-וולף בע"מ
)ח"פ 51-451420-7(

)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 3.4.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
ולמנות את שמעון  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 
שחר, ת"ז 024484214, מרח' נוב 24, ראשון לציון, למפרק החברה.

שמעון שחר, מפרק

מגה שאו בע"מ
)ח"פ 51-430614-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

ביטול רישום אגודות שיתופיות
הואיל וביום 26.7.2012 ניתן צו לפירוק האגודה עמקים -   )1(
ישובים חקלאיים של השוה"צ אג"ש  לבני  חינוכי  מוסד 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-002083-4 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,5581 עמ'  התשע"ב,   ,6461 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 17.4.2013, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

אלי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   18.5.2011 וביום  הואיל   )2(
קהילתית  להתישבות  חקלאית  שיתופית  אגודה   - סיני 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-002820-9 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,5179 עמ'  התשע"א,   ,6257 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 17.4.2013, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ניתן צו לפירוק האגודה עראבת   27.3.2012 וביום  הואיל   )3(
והשקאה  ניקוז  למי  חקלאית  שיתופית  אגודה  אלבטוף 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004263-0 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,3490 עמ'  התשע"ב,   ,6403 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 17.4.2013, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ג.ב.  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   28.11.2012 וביום  הואיל   )4(
לוגיסטיקה - אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004783-7 אגודה 
6518, התשע"ג, עמ' 1721, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,17.4.2013 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ז' באייר התשע"ג )17 באפריל 2013(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

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

שבנא בע"מ
)ח"פ 51-117692-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,24.3.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,36586 יעקב  54891684, ממושב שדה  את אלון ברנובסקי, ת"ז 

למפרק החברה.

אלון ברנובסקי, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמיר דמארי, רו"ח, מפרק

אסיף ע.ל.חשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-095473-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,28.2.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק  חדרה,   ,52 הבונים  מרח'   ,057451171 ת"ז  לוי,  אטרי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' ארבע אגודות 1, שערי חדרה, 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אטרי לוי, מפרק

ק. גאולה נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-278872-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עו"ד יצחק מקמל, מרח' ז'בוטינסקי 91, בני ברק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק מקמל, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,24.1.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס 
שיחוב, מרח' ז'בוטינסקי 433/3, מעלות, טל' 054-4381183, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' מורדי הגטאות 2, קרית אתא, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    פנחס שיחוב, מפרק

וואי אנד דיז'ין בע"מ
)ח"פ 51-458854-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,29.1.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל'  ירושלים,  רחביה,   ,15 רשב"א  מרח'  דואק,  חיים  רו"ח 

02-5669399, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים דואק, רו"ח, מפרק

בר עד חברה לשירותי כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-275974-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,3.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק  ציונה,  נס   ,4 היימן  ישראל  מרח'  עמיר,  דמארי  רו"ח 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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התקבלה   ,3.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,052-4303335 טל'  תקוה,  פתח   ,23 נוף  יפה  מרח'  חן,  ליאור 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאור חן, מפרק

ע. דניאל תשתית צנרת מים וביוב בע"מ
)ח"פ 51-219472-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,3.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
דלק  תחנת   ,2514000 מעיליא  מכפר  תאבר,  עסאף  עו"ד 
טל'   ,04-6663934 פקס'   ,04-9979766 טל'   ,1117 ת"ד   סונול, 

052-4507774, מייל thaber@zahav.net.il, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עסאף תאבר, עו"ד, מפרק

חגי קורצוויל, חברת עו"ד
)ח"פ 51-336565-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,4.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
חגי גולדברג, מרח' כנפי נשרים 68, ירושלים, טל' 02-6547662, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

צמיגי צדקיהו בע"מ
)ח"פ 51-340925-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,6.3.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל'   ,28355 ת"ד  ירושלים,   ,8 שטראוס  מרח'  פראס,  חסונה 

02-50024945, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חסונה פראס, מפרק

פ.ר.ר.ק - מסחר ושיווק )2008( בע"מ
)ח"פ 51-414656-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,1.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל'   ,21550 תרשיחא  מכפר   ,059329698 ת"ז  קבלאוי,  פאדי 

04-9570263, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פאדי קבלאוי, מפרק

ליאור חן יזמות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-410183-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
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אהרון ריבלין משרד עורכי דין
)ח"פ 51-442503-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,8.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל'  ירושלים,   ,18 המלכה  שלומציון  מרח'  ריבלין,  אהרון 

02-6251431, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי עורכי דין ריבלין ושות', בכתובת הנ"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

                                    אהרון ריבלין, מפרק

סי אפ ג'י אל טי סחר בע"מ
)ח"פ 51-437474-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,9.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רון שלום לוי, מרח' לסין 25/10, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רון שלום לוי, מפרק

בעשר אצבעות כרמלה בע"מ
)ח"פ 51-352326-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,8.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.8.2013, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי גולדברג, רו"ח, מפרק

אל.די.קום ניהול ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-437727-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,8.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יוסף אל–אסמר, משד' רוטשילד 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.8.2013, בשעה 
בכתובת  ונוטריון,  דין  עורכי  משרד  אל–אסמר,  במשרדי   ,9.00
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הנ"ל, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף אל–אסמר, מפרק

לידר עצמון ניהול ושירותים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-462106-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,10.3.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד מאיה חביב, מרח' הל"ה 41, גבעתיים, טל' 077-7040071, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.8.2013, בשעה 
16.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיה חביב, עו"ד, מפרקת



ילקוט הפרסומים 6584, כ' באייר התשע"ג, 30.4.2013  4470

 ,25.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אימן עואודה, מפרקת

טונקו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-290529-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,4.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 
 ,054-6565944 8, תל אביב, טל'  17, קומה  קורן, מרח' המאירי 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עופר קורן, מפרק

גשר מרקטינג א.ג.פ.ו. יבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-388941-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,28.1.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
050-4433364, למפרק  טל'  רזניקוב, מרח' החיד"א 6/31,  רוברט 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוברט רזניקוב, מפרק

את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק  חיפה,  קסטרא,  מרכז   ,8 פלימן  מדרך  גלברט,  שירי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שירי גלברט, מפרק

לשם אבינועם סוכנות לביטוח )2002( בע"מ
)ח"פ 51-328817-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,20.3.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אבינועם לשם, מרח' האילנות 14, ראש העין, טל' 03-9022520, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבינועם לשם, מפרק

אסכולה לפסיכומטרי ופיתוח חשיבה בע"מ
)ח"פ 51-346066-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אימן 
ליד  ראשי,  רח'   ,58 ת"ד  כנא,  מכפר   ,028215689 ת"ז  עואודה, 

הדואר, טל' 052-7562703, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

שי כרמל, עו"ד, מפרק

אבירן חמרי חשמל )1994( בע"מ
)ח"פ 51-195766-4(

)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 25.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלמוג יצחק, מרח' 
גן, טל' 03-7520696, למפרק  ז'בוטינסקי 129, מגדל גרונר, רמת 

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.

אלמוג יצחק, עו"ד, מפרק

רזפאנל בע"מ
)ח"פ 51-344974-4(

)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 27.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי סטורזי, משד' 

רוטשילד 34, חדרה, 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.

מרדכי סטורזי, עו"ד, מפרק

ירוחם עזרא ושות' )חלפים( בע"מ
)ח"פ 51-080748-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ע"י נושים 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 28.2.2013, התקבלה החלטה 
ירוחם,  ולמנות את עזרא  נושים  ע"י  לפרק את החברה מרצון 

ת"ז 47461116, מרח' דר' יסקי 13, באר שבע, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אוול סיקיוריטי סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-407528-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,10.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עוז ליב, מרח' המאירי 6, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דניאל  רח'  ושות',  חן  בכר,  פישר,  עו"ד  במשרד   ,16.00 בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,64731 אביב  תל   ,3 פריש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוז ליב, מפרק

ד.ש. מעיין מפעלי עץ בע"מ
)ח"פ 51-326391-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בוזגלו, מרח' 

דלפרגולה 21, ירושלים, 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.

דוד בוזגלו, מפרק

אי.סי.טי.אס - מערכות מתקדמות לאימון קרב בע"מ
)ח"פ 51-331085-4(

)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 29.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי כרמל, מרח' כפר 

סבא 17, תל אביב 65147, 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.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז סולו, עו"ד

בא כוח החברה

אל סונדה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-314245-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מארון אבו נסאר, ת"ז 

028226009, מרח' 5017/53, נצרת, 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.

מארון י' אבו נסאר, עו"ד, מפרק

הקרן לעזרה הדדית של חקלאי טל שחר בע"מ
)ח"פ 51-115155-7(

)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 3.4.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  פרנקוביץ,  מרצל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

67831636, 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.

מרצל פרנקוביץ, מפרק

איי 2 סי אף שור בע"מ
)ח"פ 51-357455-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

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

עזרא ירוחם, מפרק

כהן את בלס 95, בע"מ
)ח"פ 51-207804-9(

)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 13.3.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
39267349, מרח' נרבתה 11, ירושלים, טל' 050-6698965, 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.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

מדלידר אפ סי אי בע"מ
)ח"פ 51-452539-3(

)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 20.3.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  גוטמן,  גיורא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

014201909, מרח' אבא הלל סילבר 12, 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.

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

שנה טובה ומוצלחת בע"מ
)ח"פ 51-283261-9(

)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 27.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי אברמוביץ, ת"ז 
תל   ,17 קומה  העגול,  המגדל   ,1 עזריאלי  ממרכז   ,056108913

אביב 67021, למפרק החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן צפדיה, מרח' 

צ'לנוב 29, תל אביב 66048, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   15 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.

איתן צפדיה, עו"ד, מפרק

אשד 1998 עוגנים וקידוחי קרקע בע"מ
)ח"פ 51-270582-3(

)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 14.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל שטרן, ת"ז 3645744, 

מרח' הבנים 17, כפר סירקין, 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.

שמואל שטרן, מפרק

פמקו אחזקות והשקעות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-217512-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל שטרן, ת"ז 3645744, 

מרח' הבנים 17, כפר סירקין, 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.

שמואל שטרן, מפרק

רימה נתיבי הצפון בע"מ
)ח"פ 51-191682-7(

)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 7.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם טואטי, מרח' מעלה 

תדהר 4, אפרת 90435, 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.

אברהם טואטי, מפרק

בן יונה נדל"ן והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-229536-1(

)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 11.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל בן יונה, ת"ז 

057357352, מרח' יעקב מרידור 19, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל בן יונה, מפרק

תאור הפקות בע"מ
)ח"פ 51-340880-7(

)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 11.4.2013, התקבלה החלטה 
משד'  יצחקי,  נתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שאול המלך 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נתן יצחקי, עו"ד, מפרק

שמשון קידוחים אופקיים ומינהור בע"מ
)ח"פ 51-259894-7(

)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 
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירי ויסקוס, ת"ז 

032371072, מרח' קרן היסוד 62, קרית ביאליק, 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.

שירי ויסקוס, מפרק

רק רגע בע"מ
)ח"פ 51-201206-3(

)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 17.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  סורני,  יצחק  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שדרות הטייס 3, רמת גן, טל' 054-7704031, 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.

יצחק סורני, רו"ח, מפרק

גלובל וורמינג בע"מ
)ח"פ 51-435679-9(

)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 17.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברק טל-אור, מרח' 

יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברק טל-אור, עו"ד, מפרק

מלון 52 )1988( בע"מ
)ח"פ 51-133665-3(

)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 15.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מג'די פלאח, מת"ד 

406, כפר סמיע 20138, 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.

מג'די פלאח, עו"ד, מפרק

ע.ע סמילנסקי בע"מ
)ח"פ 51-419246-7(

)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 15.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  עמר,  אליהו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרברט סמואל 59, חדרה 38202, 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.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

מי-גן ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-247499-0(

)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 15.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון גנין, ת"ז 053356374, 

מרח' טבלן 15, להבים, 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.

ירון גנין, מפרק

אקווה מד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-473023-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  מרון,  רפאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 74, תל אביב, 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.

רפאל מרון, עו"ד, מפרק

אקס או חברה קבלנית לבניין בע"מ
)ח"פ 51-412921-2(

)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 18.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית הורוביץ, מרח' 

מנחם בגין 12, 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.

עמית הורוביץ, עו"ד, מפרק

חלקה 50 בגוש 3924 בע"מ
)ח"פ 51-039294-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2013, התקבלה החלטה 
גוטגולד, מרח' הרי  ולמנות את חנה  לפרק את החברה מרצון 

הגלעד 7, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חנה גוטגולד, מפרקת

לאזסיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-212782-0(

)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 17.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר שבו, מרח' המרד 29, 

תל אביב, 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.

יאיר שבו, מפרק

שרייבר - בראון ייצור ביצי רביה בע"מ
)ח"פ 51-155598-9(

)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 17.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליעד שטרצר, מרח' 

התע"ש 20, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליעד שטרצר, עו"ד, מפרק

חן י. ארועים בע"מ
)ח"פ 51-419961-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.4.2013, התקבלה החלטה 
מ"ר  אברהם,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
58259, מרח' הדסים 18, בני ברק, טל' 03-5707395, 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.

אבי אברהם, עו"ד, מפרק

לנדיוז )1994( בע"מ
)ח"פ 51-193919-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ענב,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ענתות 26, תל אביב 6908026, 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.

יעקב ענב, עו"ד, מפרק

ל. משה תמיר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-414221-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
8.4.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון כדי להחזירה 
לפעילות, ולבטל את מינויו וסמכויותיו של משה תמיר, ממושב 

תימורים 251, כמפרק החברה.

משה תמיר, מפרק

מוזיאון מכבי ע"ש פייר גילדסגיים - מוזיאון פרטי 
)ע"ר 58-036163-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 28.9.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד מאיר מימון, מרח' מצדה 19, תל אביב 

64582, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

מאיר מימון, עו"ד, מפרק

אינסיאד למחקר 
)ע"ר 58-044168-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 5.10.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד עדי כהן, ת"ד 29085, תל אביב 6129002, 

למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

עדי כהן, עו"ד, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון עזר, מרח' נורית 17, 

שוהם, 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.

ציון עזר, מפרק

בר. שלומות - הנדסה ובניה בע"מ
)ח"פ 51-285972-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהים אגבריה, 

ממושרייפה, מעלה עירון, 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.

אברהים אגבריה, מפרק

אבן דרך בטון מוטבע בע"מ
)ח"פ 51-230753-9(

)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 18.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק קינברג, מרח' בן גוריון 

13, זכרון יעקב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברק קינברג, מפרק

טויורסיט ישראל בע"מ
)ח"פ 51-449229-7(

)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 




