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נוהל הטיפול בבקשות לקביעת העדר קלון, התשע"ד-2013 

 לפי סעיף 6)ג( לחוק–יסוד: הכנסת1, סעיף 56ב לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-21969, 
 סעיפים 7)ב( ו–7א לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-31965, וסעיפים 19)ב( ו–19א לצו 

המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-41958

הגדרות

בנוהל זה -      1

"בקשה" - בקשה לקביעת העדר קלון לפי סעיף 56ב לחוק הבחירות לכנסת או לפי סעיף 7א לחוק הרשויות המקומיות 
או לפי סעיף 19א לצו המועצות האזוריות;   

"הוועדה" - הוועדה המרכזית כהגדרתה בחוק הבחירות לכנסת;   

"חוק הבחירות לכנסת" - חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969;   

"חוק הרשויות המקומיות" - חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965;   

"יושב ראש הוועדה" - יושב ראש הוועדה שמונה לפי סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת;   

"צו המועצות האזוריות" - צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958;   

"תצהיר" - תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-51971    

בקשה

בקשה תוגש למשרדי ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת לפני המועד האחרון להגשתה כאמור בסעיף 4,  2  )א( 
Vadatb@knesset  באופן סרוק וחתום, על מצורפיה כאמור בסעיף קטן )ג( ובסעיף 3, באמצעות דואר אלקטרוני

מצורפיה  על  הבקשה,  של  ומודפס  כרוך  מקורי,  עותק   ;02-5669855 שמספרה  פקסימילה  באמצעות  או   gov il
כאמור, יוגש, בנוסף, במסירה אישית למשרדי הוועדה בכנסת, או יישלח בדואר רשום למשרדי הוועדה; מועד 

קבלת הבקשה במשרדי הוועדה ייחשב המועד שבו אישרה מזכירות הוועדה את קבלת הבקשה על מצורפיה    

בבקשה ייכללו כל אלה:    )ב(  

שם המבקש, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי–דין, לרבות מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימילה   )1(
וכתובת דואר אלקטרוני, ואם הוא מיוצג - גם את שם עורך דינו ופרטיו כאמור;   

או  המקומיות  לרשויות  ובבחירות  בבחירות;  להתמודד  מבקש  המבקש  שבמסגרתה  המועמדים  רשימת   )2(
למועצות אזוריות - שם הרשות המקומית או המועצה האזורית ואם המבקש מתעתד להגיש את מועמדותו 

גם לתפקיד ראש הרשות המקומית או ראש המועצה האזורית;   

פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת הבקשה;     )3(

מבקש המבקש לצרף נספחים לבקשה -     )4(

יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן  )א( 
ומספר העמוד הראשון לנספח;  

יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר  )ב( 
העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בפסקה זו יירשמו בגופן David, גודל 36   

בקשה תיערך לפי טופס 1 שבתוספת והעובדות שבה יאומתו בתצהיר אשר יצורף לה ושיהיה ערוך לפי טופס     )ג( 
2 שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי 

מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו ואמונתו    

צירוף מסמכים

לכל עותק של הבקשה יצורפו כתב האישום נושא הבקשה, הכרעת הדין וגזר הדין בהליך, כל חומר אחר הנוגע  3  )א( 
לעניין וכל מסמך אחר שהמבקש מסתמך עליו, ושמצוי ברשותו     

לא צורף מסמך כאמור לבקשה, אף שהוא מצוי ברשות המבקש, לא יסתמך עליו המבקש אלא ברשות יושב ראש     )ב( 
הוועדה    

ס"ח התשי"ח, עמ' 69    1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 169   2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248    3

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259    4

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421 
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המועד להגשת בקשה

בקשה, על כל מצורפיה, תוגש לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן:    4

בקשה לפי סעיף 56ב לחוק הבחירות לכנסת תוגש לא יאוחר מיום הגשת רשימות המועמדים; נידון מועמד, או    )1(
מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות לכנסת למאסר כאמור בסעיף 6 לחוק–יסוד: הכנסת, ופסק הדין נעשה סופי 
בתקופה שבין יום לאחר הגשת רשימת המועמדים ועד ערב יום תחילת כהונתו כחבר הכנסת, תוגש הבקשה 

בתוך שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי;   

בקשה לפי סעיף 7א לחוק הרשויות המקומיות תוגש לא יאוחר מהיום ה–32 שלפני יום הבחירות; נידון מועמד, או   )2(
מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות לרשות מקומית למאסר כאמור בסעיף 7)ב( לחוק הרשויות המקומיות ופסק 
הדין נעשה סופי לאחר הגשת רשימת המועמדים ובטרם החל לכהן כחבר המועצה, תוגש הבקשה בתוך שבעה 

ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי;   

בקשה לפי סעיף 19א לצו המועצות האזוריות תוגש לא יאוחר מהיום ה–32 שלפני יום הבחירות; נידון מועמד, או   )3(
מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות למועצה אזורית למאסר כאמור בסעיף 19)ב( לצו המועצות האזוריות ופסק 
הדין  נעשה סופי לאחר הגשת רשימת המועמדים ובטרם החל לכהן כחבר המועצה, תוגש הבקשה בתוך שבעה 

ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי    

המשיבים לבקשה

היועץ המשפטי לממשלה יהיה המשיב לבקשה     5  )א( 

יושב ראש הוועדה רשאי, בכל שלב משלבי הדיון, להורות על צירופו של  משיב לבקשה, וכן על מחיקת משיב או     )ב( 
מבקש שצורף לבקשה    

פגם בבקשה ובכתב התשובה

בקשה שלא מתקיימות בה הוראות סעיפים 2, 3 ו–7 לא תתקבל לרישום, אלא שהמבקש, או המשיב, לפי העניין, רשאי    6
לבקש שיושב ראש הוועדה יחליט בבקשה או בתשובה מתקיימות ההוראות האמורות אם לאו, והחלטתו תהיה סופית 

ומכרעת     

המצאת בקשה למשיבים

המבקש ימציא ליועץ המשפטי לממשלה, במישרין במקביל להגשת הבקשה, עותק של הבקשה והמסמכים שצורפו    7
לה לפי סעיף 3    

עיון בבקשה

בקשה שהתקבלה לרישום תובא, בהקדם האפשרי, לעיון יושב ראש הוועדה, והוא רשאי -      8

למחוק או לדחות בקשה, כולה או מקצתה, על הסף, על פי כתב הבקשה בלבד או לאחר שקיבל כתב תשובה;     )1(

להורות למבקש להגיש תצהיר משלים או הודעה משלימה בעניינים שהורה, או להגיש נוסח מתוקן של הבקשה   )2(
באופן שהורה;   

להורות ליועץ המשפטי לממשלה להגיש את עמדתו לבקשה;      )3(

לקבל החלטה בבקשה כאמור בסעיף 12;     )4(

להורות כי יתקיים דיון בבקשה במעמד המבקש ונציג היועץ המשפטי לממשלה, ומשעשה כן, תוגש עמדת היועץ   )5(
המשפטי לממשלה )להלן - כתב תגובה(; כתב התגובה יוגש למזכירות הוועדה ויומצא למבקש במועד שקבע 
יושב ראש הוועדה; לא נקבע מועד, יוגש כתב התגובה למזכירות הוועדה ויומצא למבקש לא יאוחר מארבעה 

ימים לפני מועד הדיון    

עמדת היועץ המשפטי לממשלה

הורה יושב ראש הוועדה על הגשת עמדת היועץ המשפטי לממשלה בבקשה, תוגש העמדה במועד שקבע יושב  9  )א( 
ראש הוועדה בהחלטתו; המועד להמצאת עמדה בכתב כאמור יהיה לא יאוחר מהשעה 14:00 בצהרי היום האחרון 

שבו ניתן להגיש את התשובה    

בעמדת היועץ המשפטי לממשלה יפורטו אלה:       )ב( 

שם בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בעניין בקשה זו ופרטי ההתקשרות עמו, לרבות מספר טלפון, מספר   )1(
טלפון נייד, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני;   

עמדת היועץ המשפטי לממשלה לגבי המבוקש;     )2(
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פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת העמדה;     )3(

לעמדת היועץ המשפטי לממשלה יצורפו, ככל שניתן, העתקים צילומיים של כל המסמכים הנוגעים לעניין   )4(

צורת כתב טענות

בקשה וכל מסמך אחר המוגש במסגרת ההליך לפני יושב ראש הוועדה יוגשו בצורה שבה מגישים כתבי טענות לבית    10
משפט לפי סימן א' לפרק ז' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-61984, בשינויים המחויבים ובשינויים שיורה יושב 

ראש הוועדה    

ראיות

יושב ראש הוועדה ידון בבקשה על פי ראיות שיובאו בתצהירים בכתב, זולת אם החליט, לפי שיקול דעתו להתיר  11   )א( 
חקירת מצהיר של בעל הדין שכנגד, אם ראה כי הדבר דרוש לשם הכרעה בבקשה; החליט יושב ראש הוועדה 
להתיר חקירה כאמור - יורה את דרך חקירת המצהיר, והוא רשאי לקבוע כי חקירת המצהיר תיעשה בדרך של 

שאלונים בכתב, או בדרך של בקשת פרטים נוספים, כפי שיורה    

לא התייצב המצהיר לפי החלטת יושב ראש הוועדה, או לא השיב לחקירתו באופן שהורה יושב ראש הוועדה לפי     )ב( 
סעיף קטן )א( לא ישמש תצהירו ראיה אלא ברשות היושב ראש    

הכרעה בבקשה

יושב ראש הוועדה רשאי להחליט בבקשה על יסוד הבקשה ועמדת היועץ המשפטי לממשלה בלבד או על יסוד  12   )א( 
דיון במעמד הצדדים    

במעמד  בבקשה  לדיון  מועד  לקבוע  הוא  רשאי  לפניו  בדיון  הבקשה  את  לברר  מקום  הוועדה  ראש  יושב  ראה     )ב( 
הצדדים    

סדר הטיעון

החליט יושב ראש הוועדה על קיום דיון לפניו, סדר הדיון יהיה כלהלן:      13

המבקש יטען תחילה והיועץ המשפטי לממשלה יטען אחריו, זולת אם קבע יושב ראש הוועדה סדר טיעון אחר;   )1(
היו משיבים נוספים, יקבע יושב ראש הוועדה את סדר הטיעון ביניהם;   

יושב ראש הוועדה רשאי להתיר לבעל דין טיעון נוסף בתשובה לטענות בעל הדין שכנגד;     )2(

התיר יושב ראש הוועדה חקירת מצהיר או חקירת עד שאינו מצהיר, וקבע שהחקירה תיערך בדיון לפניו, תיערך   )3(
חקירתו לפני שמיעת טענות בעלי הדין, ואולם רשאי יושב ראש הוועדה, אם ראה טעם לכך, להתיר חקירת מצהיר 
בשלב אחר של הדיון; המצהיר מטעם העותר ייחקר תחילה, זולת אם  קבע יושב ראש הוועדה סדר אחר; היו כמה 

עותרים או כמה משיבים, יקבע יושב ראש הוועדה את סדר חקירת המצהירים ביניהם;   

יושב ראש הוועדה רשאי להורות על השלמת טיעונים בכתב בעניינים שקבע, במקום טיעון בעל פה      )4(

החלטה סופית

בהחלטה הסופית מוסמך יושב ראש הוועדה לדחות את הבקשה או לקבלה     14   )א( 

הנוספים,  למשיבים  לממשלה,  המשפטי  היועץ  כוח  לבא  למבקש,  תימסר  בבקשה  הוועדה  ראש  יושב  החלטת     )ב( 
ובבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות לראש אגף הפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד 

הפנים    

סטייה מהוראות

יושב ראש הוועדה רשאי לסטות מהוראות נוהל זה, ככל הנדרש, וכפי שיורה, אם נראה לו כי יעיל וצודק להורות על    15
כך, בנסיבות העניין    
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תוספת    
טופס 1

)סעיף 2)ג((    

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה______________________________________________

ה"ש_________________/________________   לפני יושב ראש הוועדה כב' השופט _______________________________________    

_________________________________________, ת"ז ___________________________________ המבקש: 

מרחוב ____________________________________________________________ }עיר / מיקוד{

טלפון: ______________________________________________ פקסימילה: ______________

דואר אלקטרוני:_______________________________@_____________________________________    

-  נ ג ד -   

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

באמצעות מח' הבג"צים בפרקליטות המדינה

רח' צלאח א–דין 29, ירושלים    

בקשה לקביעת העדר קלון      

בבקשה יפורטו כל אלה:

פרטי רשימת המועמדים שבמסגרתה מבקש המבקש להתמודד בבחירות, ובבחירות לרשויות המקומיות או למועצות אזוריות   )1(
- שם המועצה והאם המבקש מתעתד להגיש מועמדותו גם לתפקיד ראש המועצה;

רקע אישי בנוגע למבקש;  )2(

פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת הבקשה;  )3(

מבקש המבקש לצרף נספחים לבקשה -  )4(

יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד  )א( 
הראשון לנספח;

העמוד  ומספר  סומן  שבה  הספרה  הנספח,  שם  יצוינו:  ובמרכזו  שבראשו  מקדים  דף  מהנספחים,  אחד  כל  לפני  יצרף,  )ב( 
הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בפרט )3( יירשמו בגופן David, גודל 36  

לכל עותק של הבקשה יצורפו העתקים צילומיים של כתב האישום נושא הבקשה, הכרעת הדין וגזר הדין בהליך, וכל חומר   
אחר הנוגע לעניין וכל מסמך אחר שהמבקש מסתמך עליו, ושמצוי ברשותו  

העובדות שבבקשה יאומתו בתצהיר או תצהירים אשר יצורפו אליה, כאמור בסעיף 2)ג( לנוהל       

תאריך_____________________________

_______________________________             

חתימת המבקש או בא כוחו          



ילקוט הפרסומים 6698, ט"ז בכסלו התשע"ד, 2013 11 19  1522

טופס 2

)סעיף 2)ג((    

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה_______________

ה"ש_______________/________________   לפני יושב ראש הוועדה, כב' השופט _______________________________________________________    

_____________________, ת"ז ______________________________________ המבקש: 

מרחוב _______________________________________________ }עיר / מיקוד{ ______________________________________

טלפון: ____________________________________ פקסימילה: ________________________________

דואר אלקטרוני:_______________________________@_________________________________    

-  נ ג ד- 

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

באמצעות מח' הבג"צים בפרקליטות המדינה

רח' צלאח א–דין 29, ירושלים    

תצהיר מטעם ......

אני החתום מטה __________________, מס' תעודת זהות _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת 
האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:

תיאור תפקידו של המצהיר וזיקתו לעניינים נושא הבקשה     

תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשתו של _____________, לקביעת העדר קלון ולאימות האמור בה     

האמור בסעיפים ___________________ שבבקשה הוא בידיעתי האישית     

הוא  ולאמונתי  לידיעתי  המקור  ואמונתי   ידיעתי  מיטב  לפי  נכון  הוא  שבבקשה   ___________________ בסעיפים  האמור 
    __________________________

אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת     

__________________________________ תאריך_____________________________        
                חתימת המצהיר 

  אישור  

המוכר   ,_____________________ לפני  הופיע   ,_____________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד,   ,________________________ מטה  החתום  אני 
לי אישית / שהזדהה לפני על פי תעודת זהות מס' ________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת 
האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני     

   

 _____________________________________         
חתימת מקבל התצהיר + חותמת           

ט' בכסלו התשע"ד )12 בנובמבר 2013(
)חמ 3-4737( 

                                                       סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות   

המרכזית לכנסת ה–20   
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החלטת ועדת הבחירות המרכזית בדבר סדרי עבודתה של הוועדה )החלטות שלא בישיבת הוועדה(

לפי תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-1973

בתוקף סמכותה לפי תקנה 2 לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-11973, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, 
ביום י"ג בכסלו התשע"ג )27 בנובמבר 2012(, לאמור:

משאלים טלפוניים 

ראה יושב ראש ועדה צורך בקבלת החלטה דחופה של הוועדה, רשאי הוא להנחות את המנהלת הכללית של הוועדה  )א(    1
להביא את נוסח ההצעה לפני חברי הוועדה לצורך קבלת עמדתם להצעה; ביקשו עשירית מחברי הוועדה כי הנושא יידון 
בישיבת הוועדה, לא יוכרע בו על פי משאל בעל פה אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה כי מן ההכרח להכריע בהצעה 

בדרך של משאל כאמור  

לא היה ניתן להשיג חבר או חברים במשאל לפי סעיף קטן )א(, תאושר ההצעה אם תמכו בה רוב חברי הוועדה, בלי  )ב(   
הבאתם במניין של הנמענים  

משאלים בכתב

המנהלת  את  להנחות  הוא  רשאי  בישיבתה,  שלא   הוועדה  של  רגילה  החלטה  בקבלת  צורך  ועדה  ראש  יושב  ראה    2
לעניין  הוועדה  חבר  השיב  לא  להצעה;  עמדתם  את  ולבקש  הוועדה  חברי  אל  בכתב  לפנות  הוועדה  של  הכללית 
ההצעה בתוך שבוע מיום הפנייה אליו, או בתוך מועד קצר יותר, אם קבע זאת יושב ראש הוועדה, יראו אותו כמי 
שהסכים להצעה; ביקשו עשירית מחברי הוועדה כי הנושא יידון בישיבת הוועדה, לא יוכרע בו על פי התשובות 
או  ממוחשבת  בדרך  אלקטרוני,  דואר  באמצעות  פקסימילה,  באמצעות  לרבות   - בכתב"  “פנייה  זה,  לעניין  במשאל; 

באמצעי אחר, לפי החלטת המנהלת הכללית  

דין החלטה שהתקבלה במשאל

דין החלטה שהתקבלה על פי סעיפים 1 ו–2 כדין החלטה שהתקבלה בישיבת הוועדה     3

דיווח למליאה

התקבלה החלטה של הוועדה במשאל לפי סעיף 1 או סעיף 2, תדווח המנהלת הכללית של הוועדה על קיום המשאל    4
ועל תוצאותיו בישיבתה הרגילה הבאה של הוועדה 

הגדרות

בהחלטה זו -      5

“ועדה" - לרבות נשיאות הוועדה וועדות המשנה שלה;   

“יושב ראש ועדה" - אחד מאלה, לפי העניין:   

לעניין החלטה של הוועדה המרכזית ושל נשיאות הוועדה - יושב ראש הוועדה המרכזית;  )1(

לעניין החלטה של ועדת משנה של הוועדה המרכזית - יושב ראש ועדת המשנה;  )2(

“נשיאות הוועדה" - יושב ראש הוועדה וסגניו    

י"ד בכסלו התשע"ג )28 בנובמבר 2012(
)חמ 3-16-ה1(

                                                              אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות   

__________       המרכזית לכנסת ה–19 
1 ק"ת התשל"ג, עמ' 1978 
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רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-1982

לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותו  ובתוקף  התשמ"ב-11982,  השגחה(,  וסימן  )תו–תקן  התקנים  לתקנות  13)ג(  לתקנה  בהתאם 
התקנים, התשי"ג-21953, מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בתו–תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי:

תאריך מתן 
ההיתר

מספר
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרההיתר

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, דמיון מתקני משחק בע"מ1367265 9 17
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בהרצליה - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, חן ענבל שירותים1366307 9 17
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במושב ציפורי - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, חן ענבל שירותים 1366308 9 17
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בשדה נחום - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, חן ענבל שירותים1367258 9 17
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במושב ציפורי- מוסדות חינוך

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, חן ענבל שירותים 1369304 9 17
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בטירת צבי - גנים ציבוריים

17 9 1369123 MODUS SPOL  SR O - CZECH
REPUBLIC

מנורות: מנורות גומחה

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, מוצרי פיברגלס עצמון1367631 9 17
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במועצה האזורית מנשה - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, מתקני פסגות בע"מ1367542 9 17
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במועצה האזורית תמר - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, מתקני פסגות בע"מ1369739 9 17
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בעיריית אילת - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, מתקני פסגות בע"מ1371139 9 17
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במועצה האזורית תמר - מוסדות חינוך

17 9 1370496 STARAZER LINK TECHNOLOGY
)ASIA( - CHINA

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: 
תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר 

- דרישות כלליות

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:סיגנטופ1370204 9 17
זכוכית בטיחות

17 9 1368409GEWISS S P A - ITALY תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות
קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות 

מיוחדות לתיבות סעף

17 9 1368410GEWISS S P A - ITALY תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות
קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות 

מיוחדות לתיבות סעף

1   ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591 

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34 
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תאריך מתן 
ההיתר

מספר
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרההיתר

17 9 1368411GEWISS S P A - ITALY תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות
קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות 

מיוחדות לתיבות סעף

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, א ד  מתקני משחק בע"מ1366740 10 15
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במטה יהודה - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, אלו את ניצן בע"מ1370451 10 15
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בקרית טבעון - גנים ציבוריים

מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות אלטרון בע"מ1364563 10 15
- דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, 

לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת 
סיכונים הנובעים מתנועתם

UNISLIDE BESAM -

אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ1371339 10 15
 STEEL STILE IN CUCINA :אתר ייצור

                               STEEL SRL SEDE - ITALY

מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, 
לבישול ולצלייה

                  

אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ1371340 10 15
 STEEL STILE IN CUCINA :אתר ייצור

                                   STEEL SRL SEDE- ITALY

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: 
דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי 
בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים

צינורות ואבזרים מפלסטיק - מערכות צנרת גולן מוצרי פלסטיק בע"מ1366218 10 15
פוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים - סדרה 

מטרים - דרישות
- צינורות אבזרים בריתוך של חברת פלסאון

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, גנית פארק בע"מ1368811 10 15
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בקרית עקרון - מוסדות חינוך

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, גנית פארק בע"מ 1370499 10 15
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בקרני שומרון - גנים ציבוריים 

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, גנית פארק בע"מ 1370611 10 15
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בקרית עקרון - גנים ציבוריים

גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקותלהבות ייצור ומיגון )1995( בע"מ1369068 10 15

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, מוצרי פיברגלס עצמון1367775 10 15
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה בחבל מודיעין - גנים ציבוריים

15 10 1368289 NINGBO HONGYI ELECTRONICS
CO LTD - CHINA

תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: 
דרישות ייחודית למתאמים 

דרישות כלליות

מערכות צנרת פוליאתילן לאפסקת דלקים גזיים: פלסאון בע"מ1371332 10 15
התאמת המערכת לייעודה

- יצרן צינורות נטפים יפתח
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תאריך מתן 
ההיתר

מספר
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרההיתר

מערכות צנרת פוליאתילן ןלאספקת דלקים גזיים:פלסאון בע"מ1371333 10 15
התאמת המערכת לייעודה

יצרן צינורות פלסים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, שעשועים וספורט בע"מ 1370440 10 15
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה באלעד - גני ילדים 

15 10 1367055GEWISS S P A- ITALY תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות
קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות 

מיוחדות למעטפות המשמשות כבית להתקני מגן 
ולציוד חשמלי דומה

הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים  

ב' בכסלו התשע"ד )5 בנובמבר 2013(
)חמ 3-290-ה1(  

                                  דניאל גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי   

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-1982

התקנים,  לחוק  11)ב(  לסעיף  ובהתאם  התשמ"ב-11982,  השגחה(,  וסימן  )תו–תקן  התקנים  לתקנות  14)ג(  לתקנה  בהתאם 
התשי"ג-21953, אני מודיע כי בוטל תוקפם של ההיתרים, המפורטים להלן, לסמן מצרכים בתו–תקן וההיתרים האמורים נמחקו 

מרשימת ההיתרים:

המצרךמספר ההיתרהיצרן

מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: 63100א צ  מיטב מערכות כלליות בע"מ
מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה

חלונות: חלונות אלומיניום16342אל-מור חן בע"מ

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום62799אלקרטרוזן בע"מ

תיבות ריקות בעבור לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך - דרישות כלליות64180ארקו-ענבר תעשיות בע"מ

מוספים לבטון ולדיס: מוספים לבטון21114כרמית מיסטר פיקס בע"מ

מוספים לבטון ולדיס: מוספים לבטון37854

MESCO - כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות66872כתר פלסטיק בע"מ

בטיחות אש בבניינים: מדפי אש45415מפזרי יעד תעשיות אלומיניום בע"מ
מדף אש מוחזר קפיץ

מדף אש ממונע

 NAIDEN KIROVB - BULGARIA
JSC

בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק35900

תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי–43425
תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר-דרישות כלליות

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים 47992ס מ ל  הצלחה בע"מ
קטנים: דרישות בטיחות כלליות ומידע על המוצר

חלונות: חלונות אלומיניום12974ש מ מ  תעשיות אלומיניום )2003( בע"מ

מכשירי חשמל ביתיים ומכשיריום דומים: בטיחות - דרישות 64352שערים )אב-שער( בע"מ
מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות 

ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם
MINI TANK שער כנף

1   ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591 

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34 
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המצרךמספר ההיתרהיצרן

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול62526שעשועים וספורט בע"מ
תחזוקה ביבנה - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול63598
תחזוקה ביבנה - מוסדות חינוך

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה47503תדיראן גרופ בע"מ

ב' בכסלו התשע"ד )5 בנובמבר 2013(
                דניאל גולדשטיין)חמ 3-290-ה1(  

                המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי                                                                     

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, אני מאשר כי בניינים שהוקמו 
בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, או 
שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה 

לפני יום ה' בטבת התשס"א )31 בדצמבר 2000( על המקרקעין המפורטים להלן, הם שיכונים ציבוריים:

מס' תכניתחלקות בשלמות גושהמקום

570 תת חלקה 61447רמת גן

394 תת חלקה 1

רחובות,
כפר גבירול

3734 ,81 ,79 ,77 ,68 ,63-61 ,58 ,57 ,55 ,31
96 ,91 ,85 ,83

3/52/32 ,3/52/31

376618-16

376744 ,31 ,24-22 ,20-18 ,16-13 ,8 ,6 ,5

376864

376967 ,65 ,48 ,46 ,42 ,25 ,23 ,3-1

377014 ,10 ,8

377850 ,43 ,30 ,28

3812817באר שבע

3844720-1

3844824-1

 ירושלים,
פסגת זאב

3060817 ,16

31304123

80 תת חלקה 70941תל אביב

521842בית שמש

88 תת חלקה 21892אשדוד

1844291-79ג'ולס

3636127נס ציונה

3018541ירושלים

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-74(  

                                                                               אבי חליווה
                                         מנהל המרכז לרישום עירוני

                                          מינהל מקרקעי ישראל 
 __________

1   ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התשנ"ט, עמ' 147; י"פ התשנ"ה, עמ' 46 

2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
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 5691-הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה
 

 מחוז מרכז
 

ראשון לציון, שורקות,  :מרחב תכנון מקומי, מרכזמחוז: 
 גלילית מחוז המרכז

 862מח/  :'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
 .תחנת כח נחל שורק שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –שכ"ה והבניה, הת

 .892מח/ : 'מס מקומית
 

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 208ממ/  שינוי
 2/ ד/ 10תמא/  כפיפות
 1/ ה/ 71תמא/  כפיפות
 7/ ה/ 71תמא/  כפיפות
 73תתל/  כפיפות
 / ה71תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
נת הכח מצוי בתחום מתקן ההתפלה שורק אתר תח

, דרומית לשפד"ן. קו הגז 73שאושר במסגרת תתל/ 
להזין תחנת הכח מתחיל מתחנת הגז את המתוכנן 

 / ה.71"שפד"ן" המאושרת בתמא/ 
 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  3017גוש: 
 .78חלקי חלקות:  3013גוש: 
 .13חלקי חלקות:  8810גוש: 

 X: 175200קואורדינטה 
 Y: 650300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הקמת תחנת כח המופעלת בגז טבעי לצורך אספקת 
חשמל למתקן התפלת מי ים שורק וחיבורה למערכת 

 הגז הטבעי הארצית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת ייעודי קרקע לתחנת כח המופעלת בגז טבעי.

שתיות ב. קביעת רצועת מעבר להנחת צנרת גז טבעי ות
 נוספות.

 עודי הקרקע השונים.יג. קביעת השימושים המותרים בי
 ופיתוח השטח.בנייה ד. קביעת הוראות 

 ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
 ו. קביעת תנאים להפעלת תחנת הכח.

 ז. קביעת הוראות סביבתיות.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3833רסומים ובילקוט הפ 01/07/8017

 .80/07/8017, בתאריך 7392
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 02-9122309טלפון:  18370
ראשון  80ראשון לציון, הכרמל בנייה מקומית לתכנון ול

ועדה מקומית , 07-9831811טלפון:  18833לציון 
קות, גבעת ברנר  גבעת ברנר שורבנייה לתכנון ול

מחוז בנייה מחוזית לתכנון ול-ועדה מקומית, 30932
ין יוכל המעונ,  18370רמלה  91המרכז, שד הרצל 

ות שהמשרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשע

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

 
 

 וז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: כפר סבאמח
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 5/ ב/ 28/ 5כס/ 
 שם התכנית: בתי הגן.

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .1/ ב/ 20/ 1כס/ מס': מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב20/ 1כס/ מק/  שינוי
 / א20/ 1כס/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר סבא.יישוב: 

 שכונה ירוקה צפונית בצפון מערב העיר.
 

 גושים וחלקות:
 .173חלקי חלקות:  1381גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ים . שינוי בקווי בנין ותוספת יחידת מגורים באזור מגור1

 יח"ד. 3א' סה"כ 
. הוספת קומה למבני מגורים ג', הגדלת מס' יחידות 8

 יח"ד. 113דיור במגורים ג' לסך הכל 
. שינוי תוואי דרך הגישה לאזור מגורים א'. ביטול 7

 השטח המסחרי והגבהת המרתפים באזור מגורים א'.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יח"ד. 3 . תוספת יחידה באזור מגורים א' סה"כ יותרו1
. שינוי בקווי בנין באזור מגורים א': הקטנת קו הבנין 8

, D101מ' פרט למגרש  7 -מ' ל 3 -המזרחי והמערבי מ
מ' וכן הגדלת קו בנין  8 -מ' ל 1 -הקטנת קו בנין צפוני מ

 .D101מ' פרט למגרש  8 -מ' ל 3 -דרומי מ
 . הוספת קומה למבני מגורים ג'. 7
 יח"ד.  113ורים ג' לסך הכל יח"ד באזור מג 3. תוספת 3
 . ביטול החזית המסחרית.8
 . שינוי תוואי הדרך המובילה למגורים א'.3
 מ' נטו. 8.18. הגבהת גובה המרתפים במגורים א' עד 1
 . תכנית לאיחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.2
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע"ג, עמוד 3808סומים ובילקוט הפר 87/11/8018

 .83/11/8018, בתאריך 1781
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 02-9122309טלפון:  18370
כפר סבא  178כפר סבא, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול

מעוניין רשאי לעיין , וכל ה09-1339118טלפון:  33100
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 רעות-מכבים-מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין
 5/ 6הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': מד/ 

 מתחם אמריו מאיוס, מודיעין.  Nשם התכנית: אתר
לחוק התכנון  111מסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נ

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .1/ 9מד/  מקומית מס':
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2מד/  שינוי
 8080מד/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רעות.-מכבים-מודיעיןיישוב: 

 ית למודיעין.בכניסה המערב
 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  3912גוש: 
 .1 - 1חלקי חלקות:  8700גוש: 
 .10חלקות במלואן:  8701גוש: 
 .13, 18, 2, 3חלקי חלקות:  8701גוש: 
 .18, 9חלקי חלקות:  8708גוש: 
 .31חלקי חלקות:  8313גוש: 
 .3חלקי חלקות:  8181גוש: 
 .1חלקי חלקות:  8217גוש: 
 .9, 8חלקי חלקות:  8213גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים בעיר מודיעין, על מרכיביה, אשר 
תיצור רקמת מגורים עירונית, המשתלבת במערך 

 העירוני של עיר.
יח"ד מוגן על  180יח"ד הכוללים  1238האתר בן 

 השירותים הנלווים אליהם.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
גורים, דיור מיוחד, בנייני א. קביעת ייעודי קרקע: למ

ציבור, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק, דרכים, 
 מעברים להולכי רגל ולמתקנים הנדסיים.

ב. קביעת הוראות בנייה, מתחמי ומגרשי בנייה, קווי בנין, 
 בתחום התכנית.בנייה עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי 

מרבי ג. קביעת שטחי בנייה מרביים, מספר קומות 
 לכל מגרש ו/או מתחם.מרבי ומספר יח"ד 

ד. התוויית דרכים חדשות, כולל מתקני דרך, כגון גשרים 
וכד', לרבות דרכים משולבות ושבילים להולכי רגל, וקטע 

 .800כביש מס' 
 ה. חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון.

 ו. קביעת הוראות מפורטות לפיתוח: פארק טבע ואדי ענבה.
 

דת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפק
, התשע"ג, עמוד 3381ובילקוט הפרסומים  11/01/8017

 .11/01/8017, בתאריך 3217
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 02-9122309טלפון:  18370
רעות, דם -מכבים-דיעיןמובנייה מקומית לתכנון ול

, 02-9183038רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 1המכבים 
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות
 ס':הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מ

 454-8552619 
 , רחובות.11ויצמן  15/ב/118שם התכנית: רח/

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
)להלן: "החוק"(, כי במשרדי  1938 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז המרכז ובמשרדי בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

רחובות מופקדת תכנית בנייה הועדה המקומית לתכנון ול
 .313-0112913': מפורטת מס

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / י8000רח/  שינוי
 / ב880רח/  שינוי

 7/ ב/ 8000רח/ מק/  כפיפות
 8/ 3תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 8000רח/  כפיפות
 8/ ג/ 8000רח/  כפיפות
 7/ ג/ 8000רח/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .77רחובות רחוב: ויצמן יישוב: 

 X: 182549קואורדינטה 
 Y: 645315קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .282חלקות במלואן: , מוסדר, 7107גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.ייעוד . שינוי 1
 יח"ד. 10יח"ד במקום  87חידות דיור כך שיהיו . תוספת י8
קומות + קומת עמודים  1. תוספת קומות כך שיהיו 7

 קומות + קומת עמודים. 3במקום 
 מ"ר עיקרי. 8100. תוספת שטח עיקרי כך שיהיה 3
 . שינוי קווי בנין למרפסות בלבד.8
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

 טלפון:  18370רמלה  91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 02-9122309

רחובות  8רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 13338

וי תצהיר אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלו
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .1929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

411-8581588 
ייעוד שפחתי ושינוי יצירת מגרש דו מ שם התכנית:

 למגורים א'
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': זמורה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

387-0188180 
ה בהסכמת כל הבעלים איחוד ו/או חלוק 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

 7/ 38/ 892זמ/  כפיפות
 102/ 892זמ/  כפיפות
 200זמ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גן יבנה רחוב: העצמאות    .וב: ייש

 בין רח' העצמאות לרח' הישועה. 
 X: 173080קואורדינטה 
 Y: 633050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .383, 813, 121, 123חלקי חלקות: , מוסדר, 881גוש: 

 

 מטרת התכנית:
.  הקצאת מגרש דו משפחתי למגורים א' לפי הוראות 1
 .10/ 7/38/892מתכנית זמ/בנייה ה
 .  איחוד וחלוקה מחדש.8

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .  איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.1
 7/38/892למגורים א' מתכנית זמ/בנייה .  הכלת הוראות 8

לפי בנייה על מגרש דו משפחתי בתחום התכנית וזכויות 
 תכנית זו.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 טלפון:  18370רמלה  91המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 02-9122309
זמורה, ביל"ו סנטר  קרית עקרון בנייה מקומית לתכנון ו

התנגדות לתכנית לא , 02-9313033טלפון:  10800
ה בכתב בפירוט תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגש

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

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .1929 -תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 8/ 1118ק/ 
 חלק מדרך לאזור מגורים.ייעוד שם התכנית: שינוי 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .8/ 7780ק/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1000אפ/  שינוי

 7780ק/ מק/  כפיפות
 8/ 3תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר ברא.יישוב: 

 שכונה מערבית.

 גושים וחלקות:
 .18חלקות במלואן:  2229גוש: 
 .28חלקי חלקות:  2229גוש: 

 X: 197125קואורדינטה 
 Y: 670975דינטה קואור

 

 מגרשים:
 .7780בהתאם לתכנית ק/ מק/  18/1

 

 מטרת התכנית:
 חלק מדרך לאזור מגורים ב'.ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חלק מדרך לאזור מגורים ב'.ייעוד שינוי  .1
וי בנין למבנים הקיימים בהתאם למצב ואישור ק .8

 הקיים ובהתאם למסומן בתשריט.
 יח"ד. 3יח"ד סה"כ  8תוספת  .7
 קומות. 7תוספת קומה אחת סה"כ  .3
 .88% -שינוי התכסית ל .8
 קביעת הוראות בניה. .3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 3877ובילקוט הפרסומים  70/18/8018

 .11/01/8017, בתאריך 8701
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 02-9122309טלפון:  18370
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה07-9710398טלפון:  39930
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

 וז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרוניםמח
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

 542/ 5/ 1הצ/ 
 שם התכנית: פרדסיה צפון.

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .132/ 1/ 7מס': הצ/ מקומית 
ה ללא הסכמת כל הבעלים איחוד וחלוק איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית.
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 8הצ/  שינוי
 8הצ/  שינוי
 8/ 72הצ/  שינוי
 / א18/ 72הצ/  שינוי
 177/ 1/ 7הצ/ מק/  שינוי
 7 /0/ 1הצ/  שינוי
 80/ 0/ 8צש/  שינוי
 0/ 0/ 8צש/  שינוי
 / ב7/ 0/ 1הצ/  שינוי
 11/ 72הצ/  שינוי

 



1531 ילקוט הפרסומים 6698, ט"ז בכסלו התשע"ד, 2013 11 19 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פרדסיה.יישוב: 

דונם הנמצאת ממזרח לדרך  300 -חטיבת קרקע בת כ
מצפון ליישוב הקיים בפרדסיה ומדרום  3ארצית מס' 

 מערב לכפר יונה.
 לב השרון.מרחבי תכנון גובלים: 

 

 גושים וחלקות:
 .798חלקי חלקות:  2008גוש: 
 - 18, 31 - 88, 72, 73, 9, 1חלקות במלואן:  2138גוש: 

17 ,13. 
 .10, 70חלקי חלקות:  2138גוש: 
 .13 - 17, 9חלקות במלואן:  2880גוש: 
 .87, 81חלקי חלקות:  2880גוש: 

 

 מטרת התכנית:
וב הקיים יצירת מסגרת תכנונית להרחבתו של היש

 138בפרדסיה לכיוון צפון ע"י הקמת שכונת מגורים בת 
יח"ד(, ביטול דרכים  908יח"ד מוגן )סה"כ  137 -יח"ד ו

קיימות וקביעת ייעודי קרקע חדשים כמצוין בעיקרי 
 הוראות התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
של קרקע חקלאית, בית עלמין, שצ"פ, ייעוד א. שינוי 

 ור חקלאי מיוחד למטרות הבאות:דרך מאושרת, ואיז
יח"ד, מגורים ב'  123 -יח"ד, מגורים ב' 133 -מגורים א'

יח"ד, מגורים מיוחד )דיור  713 -יח"ד, מגורים ג' 12 -7
יח"ד, מבנים ומוסדות ציבור, מתקנים  137 -מוגן(

הנדסיים, שטח ציבורי פתוח, בית קברות, מסחר, חניון, 
 משולבת.תעסוקה, פרטי פתוח, דרך, דרך 

 ב. ביטול דרכים קיימות.
ג. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן 

 ז' לחוק.
 ד. קביעת הוראות בניה. 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 3391ובילקוט הפרסומים  13/09/8018
 .01/11/8018, בתאריך 108

 
הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 

רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 02-9122309טלפון:  18370

,  38803נתניה  3שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 

 רות יוסף
 לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז המרכז
 
 

 מחוז הצפון
 

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

 52611ג/  מס':
 קבר רבי חייא, טבריה שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –התשכ"ה והבניה, 

 12981ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

   שינוי
 2תמ"א  שינוי
 13/ 821טה/ מק/ ג/  שינוי

 11133ג/  נוישי
 821ג/  שינוי
 11728ג/  שינוי
 13181ג/  שינוי

 3018ג/  כפיפות
 8/ 17תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 78תמא/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבריה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .33 - 38, 71 - 73חלקי חלקות:  18078גוש: 
 .10חלקי חלקות:  18073 גוש:
 .81, 88, 8 - 1חלקי חלקות:  18033גוש: 

 X: 250125קואורדינטה 
 Y: 743525קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מבנה דת חינוכי תרבותי במתחם קבר בר חייא.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודו ימשטח ציבורי פתוח לשטח שיייעוד . שינוי 1

 ת ציבורשטחים פתוחים ומבנים ומוסדו
. הסדרת שימוש למבנים ומוסדות דת במשורת נוף 8

, וזאת בהתאם לאישור ולנת"ע שניתן 2עפ"י תמ"א 
 ת לעיר. ולתכנית מתאר מוקדמ

 . הסדרת דרך גישה למתחם וחיבור לדרך מאושרת. 7
 למתחם.בנייה . קביעת זכויות והוראות 3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3319ובילקוט הפרסומים  03/08/8018

 .81/08/8018, בתאריך 3111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 03-3179883 טלפון:
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

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

 88815ג/ 
 שם התכנית:בית קפה העירה מרכז כרמיאל

לחוק התכנון  29רת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמס
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
כרמיאל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 .80011מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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שמכוחה ניתן להוציא תכנית  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1223ג/  שינוי
 11001גנ/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 1/ 12/ 81 כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמיאל    .יישוב: 

 X: 758450קואורדינטה 
 Y: 228665קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .790חלקי חלקות:  12928גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת בית קפה קטן ברחבת הכניסה ) מרפסת ( הפונה 

 .001למרכז המסחרי "הערייה". תא שטח 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות וזכויות בנייה בשצ"פ תא שטח   8.8.1
מרת על הוראות וזכויות , יש לציין שהתכנית שו001

 . 008בתא שטח  1223הבנייה שמתוקף ג/ 
 קביעת הנחיות עיצוב אדרכלי.   8.8.7
ולל התייחסות לעצים כ קביעת הנחיות פיתוח ונוף  8.8.3

 .קיימים בשטח
 

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

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

ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז נייה בבעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888
כרמיאל  100כרמיאל, שד קק"ל בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא , 03-9028311טלפון:  80100
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 

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

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .1929 -תשמ"ט 

 
 

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

 88828ג/ 
 יה כרמיאל.תעשייה ומסחר אזור תעשי שם התכנית:

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
כרמיאל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 80820מס': ג/ 
ים איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעל איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8731ג/  שינוי
 1/ 12/ 11תרשצ/  שינוי

 72תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 73תמא/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמיאל    .יישוב: 

 X: 229750קואורדינטה 
 Y: 758750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .88, 87 - 81חלקות במלואן:  19189גוש: 
 .133, 181, 112, 118חלקי חלקות:  19189גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ה ומלאכה.למסחר ותעשיה קל -משצ"פ ייעוד א. שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
למסחר ותעשיה קלה  - משצ"פ ותעשיהייעוד א. שינוי 

 ומלאכה, עם זיקת הנאה לזכות מעבר לציבור.
 ומגבלות בניה.בנייה ב. קביעת זכויות 

 ג. מתן הוראות והנחיות לתנועה וחניה.
 ד. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

 מן בתשריט.ה. שינוי נקודתי בקווי בניה, כמסו
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  30להגיש התנגדות תוך  לחוק, רשאי 100סעיף 

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

טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888

מיאל כר 100כרמיאל, שד קק"ל בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 03-9028311טלפון:  80100

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(, 

 .1929 -תשמ"ט 
 

 
 מגדל העמק פון, מרחב תכנון מקומי:מחוז: צ

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 88118ג/  מפורטת מס':

 הגדרת זכויות בנייה למבני ציבור,  שם התכנית:
 מגדל העמק

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ

וז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית מחבנייה לתכנון ול
מגדל העמק מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 80118מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות



1533 ילקוט הפרסומים 6698, ט"ז בכסלו התשע"ד, 2013 11 19 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 130במ/  ג/ שינוי
 1/ 18/ 12 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  888מגדל העמק רחוב: קרן היסוד יישוב: 

 X: 223300קואורדינטה 
 Y: 730950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .887 - 888חלקות במלואן:  11333גוש: 
 .883, 98חלקי חלקות:  11333גוש: 

 

 מטרת התכנית:
"בי"ס גיורא  -ת בנייה למבני ציבור "הגדרת הוראות זכויו

 מגדל העמק -יספטל" " 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. הגדרת זכויות בנייה ושימושים לשטח המבנים 1

 ומוסדות ציבור המשמש את בי"ס גיורא יוספטל.
. קביעת מיקום לבניית מבנה לצרכי דת במתחם וזכויות 8

 בנייה למגרש זה.
 בהתאם. . קביעת הנחיות בינוי ופיתוח7
 . קביעת הוראות למתן היתר בנייה.3
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888

מגדל העמק, מגדל העמק  בנייה ולמקומית לתכנון 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 03-3801118טלפון: 

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(, 

 .1929 -ט תשמ"
 
 

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

 88819ג/  מס':
וקומות בנייה הגדלת צפיפות ,אחוזי  שם התכנית:

 נהריה, 42שדרות הגעתון 
 לחוק התכנון 29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

חוזית , כי במשרדי הועדה המ1938 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נהריה מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול

 80083מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 ניתמספר התכ סוג היחס
 281ג/  שינוי
 10118ג/  שינוי
 107ג/ במ/  שינוי

 ניתמספר התכ סוג היחס
 78תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 988ג/  כפיפות
 7/ ב/ 73תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  32נהריה רחוב: שד הגעתון יישוב: 

 X: 208825קואורדינטה 
 Y: 768050נטה קואורדי

 

 גושים וחלקות:
 .71חלקות במלואן:  12139גוש: 
 .13חלקי חלקות:  12139גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קומות ומרתף חניה. 2 -יח"ד ב 80הקמת בנין מגורים בן 

 עיקרי הוראות התכנית:
 אחוזי בניה, קומות והגדלת תכסית. הגדלת צפיפות,

 
שעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים וב

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

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 03-9219281
אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא 

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

 .1929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 נהריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
 88198ג/  מפורטת מס':

הגדלת צפיפות בנייה תוספת אחוזי  שם התכנית:
 , נהריה15ותוספת קומה ברח' מסריק 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 80838מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה  היתרי
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 281ג/  שינוי
 10118ג/  שינוי

 78תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 73תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  71רחוב: מסריק נהריה יישוב: 



ילקוט הפרסומים 6698, ט"ז בכסלו התשע"ד, 2013 11 19  1534

 גושים וחלקות:
 .173חלקות במלואן:  12809גוש: 
 .730חלקי חלקות:  12809גוש: 

 X: 209475קואורדינטה 
 Y: 760175קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
במסגרת התחדשות עירונית, וקביעת בנייה תוספת שטחי ה

 הוראות בניה.
 עיקרי הוראות התכנית:

 8בנין אחורי, תוספת  הגדלת אחוזי בניה, הגדלת קו
 יח"ד, ותוספת קומה רביעית. 17יח"ד סה"כ 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 3381ובילקוט הפרסומים  17/03/8017
 .08/01/8017, בתאריך 8938

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008

-03נהריה,   נהריה  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9219281

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

 
 
 נצרת עילית מקומי: מחוז: צפון, מרחב תכנון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 88119ג/  מפורטת מס':

 "אליעזר אוחיון" נצרת עילית שם התכנית:
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ
 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומיתבנייה לתכנון ול
נצרת עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 80713מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 7081ג/  שינוי
 1/ 08/ 2 שינוי
 1/ 08/ 1 שינוי

 7813ג/  כפיפות
 1/ 1/ 08/ 2נע/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  1נצרת עילית רחוב: יודפת יישוב: 

 X: 230200קואורדינטה 
 Y: 734575קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .83, 37, 80חלקות במלואן:  11177גוש: 
 .11 - 10, 81חלקי חלקות:  11177גוש: 
 .89חלקי חלקות:  11173גוש: 
 .87, 80, 72 - 71חלקי חלקות:  11173גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי קרקע כפי שנקבעו בתרשצ"ים וקביעת 
זכויות והוראות בנייה וזאת לצורך תוספת שטח לבינוי 

 למבנה מגורים קיים.

 עיקרי הוראות התכנית:
אזור מגורים, דרך משולבת ומרכז -הסדרת היעודים

 רי וחניון.מסח
 בתחום התכנית. בנייה קביעת הוראות וזכויות 

 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
אה ן או בכל פרט תכנוני אחר הרוימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 
ק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . העת03-3802888

נצרת  13נצרת עילית, גלבוע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 03-3312282עילית  טלפון: 

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(, 

 .1929 -תשמ"ט 
 

 
 עפולה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 88122ג/  מפורטת מס':

 רובע יזרעאל, עפולה שם התכנית:
וק התכנון לח 29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עפולה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 80822ברמה מפורטת מס': ג/ 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 18831ג/  שינוי
 11122ג/  שינוי
 18229ג/  שינוי
 17230ג/  שינוי
 1/ 11122עפ/ מק/  שינוי
 12331ג/  שינוי
 8/ 11122עפ/ מ/  שינוי
 12933ג/  שינוי
 19133ג/  שינוי
 19133ג/  שינוי
 8/ 11122עפ/ מק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה    .יישוב: 

 X: 229380נטה קואורדי
 Y: 724500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .13137, 13138, 13130, 13189גושים בשלמות: 

 .33, 33, 73חלקי חלקות:  13109גוש: 
, 71 - 11, 18 - 18, 10 - 8חלקות במלואן:  13182גוש: 

30 ,38 ,31 - 31 ,37 ,38 ,39 ,17 ,18 - 13. 
 .11, 11חלקי חלקות:  13182גוש: 
 .170 -181, 111 -109, 101 -8חלקות במלואן:  13131גוש: 
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 .171, 112, 102חלקי חלקות:  13131גוש: 
 .12חלקות במלואן:  13123גוש: 
 .81, 13, 13חלקי חלקות:  13123גוש: 

 

 מטרת התכנית:
להסדיר את התנועה במתחם הן להולכי רגל הן לכלי 

ל ידי רכב על ידי שינויים בכבישים, להוסיף שטחי ציבור ע
נקודתיים, קביעת הוראות בנייה וקביעת ייעוד שינוי 

 זכויות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
] תוספת שטחי שפ"פ, תוספת  . שינויי יעודי נקודתיים1

 למבני ציבור. [ שטחים
 . 38. ביטול חזית מסחרית לכביש 8
 .בנייה . קביעת הוראות וזכויות 7
 גובלות.  . התאמת תכנון הכבישים לתוכניות3
 . תוספת זיקת הנאה למעבר להולכי רגל ולמעבר כלי רכב. 8
 . ביטול חובת בניית חניון תת קרקעי למגרשי המגורים. 3
 .12933. הטמעת תוכנית מאושרת ג/ 1
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
וז מחבנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888

עפולה  31עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 03-3880733טלפון:  12100

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

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

 .1929 -תשמ"ט 
 

 
 צפת מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

 52892ג/  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
 הגדרת זכויות, שכונת כנען, צפת שם התכנית:

לחוק התכנון  111בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 12832מס': ג/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 7380ג/  שינוי
 1/ 02/ 88 שינוי
 8389ג/  שינוי

 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם: השטחים
 צפת.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .189 - 182, 39 - 32חלקי חלקות:  17081גוש: 
, 111 - 139, 137, 180 - 139חלקות במלואן:  17038גוש: 
118 - 113 ,112 ,127 ,190 - 198 ,198 ,811 ,830. 
 - 181, 132 - 131, 130, 109חלקי חלקות:  17038גוש: 
188 ,183 ,131 - 138 ,133 - 132 ,118 - 113 ,120 ,

128 ,123 - 123 ,129 ,197 ,191 - 192 ,801 ,818 - 
817 ,818 ,871 ,879 ,838 ,831 ,839 ,881 ,887. 

 

 מטרת התכנית:
 לצורך הגדרת זכויות בניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדרת שטחי בניה

 הגדרת תכליות ושימושים 
 הגדרת גובה בניה

 יההגדרת קווי בנ
 הגדרת זכויות והוראות בניה

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעא, עמוד 3810ובילקוט הפרסומים  19/03/8011
 .81/01/8011, בתאריך 8333

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008

צפת  טלפון:  1צפת, ירושלים בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 03-3981331

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

 
 

 אצבע הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
בר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת הודעה בד

 56218ג/  מס':
 חצור הגלילית -תחנת שאיבה לביוב  שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 19270ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  אות:והרשהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 18937ג/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות
 73תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חצור הגלילית    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .18 ,3חלקי חלקות:  17231גוש: 
 .103, 99, 97, 98 - 29, 83, 3חלקי חלקות:  17232גוש: 

 X: 252700קואורדינטה 
 Y: 766250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קרקע לבנית תחנת שאיבה למי ביוב.ייעוד הסדרת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת יעודים דרך ומתקנים הנדסיים, תחנת שאיבה לביוב.

 ופיתוח.בנייה ות למתן היתרי פירוט התכליות וקביעת הורא
 -מ' ל  830 -צמצום רצועה לתכנון מ  19/8הקלה מתמ"א 

 מ' 10
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 3381ובילקוט הפרסומים  13/03/8017

 .08/01/8017, בתאריך 8981
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
אצבע הגליל,   חצור הגלילית  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 03-3200011טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

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

 56489ג/  :'מפורטת מס
 קיבוץ גבע שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 19303ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה יחוד וחלוקה:א

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3098ג/  שינוי
 103ג/ גל/ מק/  שינוי
 13808ג/  שינוי

 7/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 73מא/ ת כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גבע .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .82, 83, 83 - 87, 81חלקות במלואן:  87113גוש: 
 .89, 81חלקי חלקות:  87113גוש: 
 23, 28, 12, 13 - 11, 38חלקות במלואן:  87111גוש: 

- 23 ,90 ,98 - 93 ,91 - 92 ,101 - 107. 
 .27, 21 -20, 39, 38 -37, 31 -30קות: חלקי חל 87111גוש: 
 .73, 73חלקי חלקות:  87112גוש: 

 X: 235000קואורדינטה 
 Y: 718930קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת אזור התעשייה והרחבה נוספת למגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ממבני משק לתעשייה ומשטח חקלאי ייעוד . שינוי 1

היה חקלאי מיוחד וחלקו  למבני משק וכן משטח שחלקו
 חקלאי למגורים, דרכים ושפ"פ.

ייעוד . קביעת ופירוט התכליות והשימושים המותרים לכל 8
 קרקע.

 . קביעת הוראות בנייה.7
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד  , התשעב,3337ובילקוט הפרסומים  07/02/8018

 .88/02/8018, בתאריך 3038
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
הגלבוע, עין חרוד )מאוחד( בנייה מקומית לתכנון ול

ן בה רשאי לעיימעוניין , וכל ה03-3877871טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 88862ג/  מפורטת מס':
 , מרגליות581מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  111ף נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 80092מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 18838ג/  שינוי
 3/ ב/ 73תמא/  ותכפיפ

 78תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרגליות    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  13088גוש: 

 X: 251610קואורדינטה 
 Y: 790600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
  18838שינוי קווי בנין הקבועים בתכנית ג/ 

 למגרשייה בנהגדלת זכויות 
 קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי בנין וגובה מקסימאליתבנייה הגדלת אחוזי 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 3837ובילקוט הפרסומים  02/08/8017
 .18/07/8017, בתאריך 7398

 
במשרדי הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת

נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008

הגליל העליון,   ראש פינה בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  18100

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

 
 

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

 88881ג/  מפורטת מס':
 כורזים מבנים ומוסדות ציבור שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר , בדבר אישור 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 80881מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 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

 1103ג/  שינוי
 78תמא/  כפיפות
 9/ 17תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כורזים    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .82חלקי חלקות:  17989גוש: 

 X: 251550קואורדינטה 
 Y: 757480קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת שטח למבנים ומוסדות ציבור בכורזים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
תוח לשטח שיעודו מבנים משטח ציבורי פייעוד . שינוי 1

 ומוסדות ציבור
 והוראות לפיתוח ולמתן היתרי בניהבנייה . קביעת זכויות 8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 3838ובילקוט הפרסומים  87/11/8018

 .71/01/8017, בתאריך 8821
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה וללתכנון 

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
הגליל העליון,   ראש פינה בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  18100
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון, אצבע הגליל
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית ברמה מפורטת והודעה מתוקנת בדבר 

 הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס'
 52115ג/ 

 חצור הגלילית -שם התכנית: תכנית מתאר מקומית  
ול הודעת הפקדת תכנית נמסרת בזאת הודעה על ביט

 12111מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
ובילקוט  87/02/8017שפורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 1819, התשעג, עמוד 3330הפרסומים 
לחוק התכנון  29. וכי בהתאם לסעיף 03/02/8017

, מופקדת במשרדי הועדה 1938 –והבניה, תשכ"ה 
צפון ובמשרדי הועדה מחוז הבנייה המחוזית לתכנון ול

הגליל העליון, אצבע הגליל בנייה המקומית לתכנון ול
 12111תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מספר ג/ 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 17218ג/  נוישי

 39משצ/  שינוי
 3118ג/  ביטול

 18292ג/  כפיפות
 11028ג/  כפיפות
 10371ג/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 1313ג/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות
 18107ג/  כפיפות
 9773ג/  כפיפות
 7813ג/  כפיפות
 2302ג/  כפיפות
 8119ג/  כפיפות
 2812ג/  כפיפות
 1322ג/  כפיפות
 11081ג/  כפיפות
 2991ג/  כפיפות
 9323ג/  כפיפות
 3083ג/  כפיפות
 081/ 9773אג/ מק/  כפיפות
 10088ג/  כפיפות
 8109ג/  כפיפות
 18937ג/  כפיפות
 1/ 03/ 17תרשצ/  כפיפות
 1/ 03/ 11תרשצ/  כפיפות
 1/ 03/ 12תרשצ/  כפיפות
 1/ 03/ 19תרשצ/  כפיפות
 8333ג/  כפיפות
 121 /038אג/ מק/  כפיפות
 039/ 18189אג/ מק/  כפיפות
 087/ 8333אג/ מק/  כפיפות
 18871גנ/  כפיפות
 17013ג/  כפיפות
 18119גנ/  כפיפות
 18189ג/  כפיפות
 17990ג/  כפיפות
 13807ג/  כפיפות
 18891ג/  כפיפות
 030/ 3183אג/ מק/  כפיפות
 008/ 3183אג/ מק/  כפיפות
 077/ 1122אג/ מק/  כפיפות
 038/ 9773אג/ מק/  כפיפות
 038/ 1122אג/ מק/  כפיפות
 078/ 1122אג/ מק/  כפיפות
 073/ 1122אג/ מק/  כפיפות
 083/ 8333אג/ מק/  כפיפות
 003/ 3183אג/ מק/  כפיפות
 001/ 3118אג/ מק/  כפיפות
 2919ג/  כפיפות
 1792ג/  כפיפות
 013/ 1122אג/ מק/  כפיפות
 1/ 03/ 80תרשצ/  כפיפות
 13101ג/  כפיפות
 073/ 3183אג/ מק/  כפיפות
 79/ 3183אג/ מק/  כפיפות
 081/ 9773אג/ מק/  כפיפות
 031/ 3118אג/ מק/  כפיפות
 017/ 9773אג/ מק/  כפיפות
 013/ 13883אג/ מק/  כפיפות
 12807ג/  כפיפות
 9980ג/  כפיפות
 10391ג/  כפיפות
 1121ג/  כפיפות
 121ג/ במ/  כפיפות
 8129ג/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 7121ג/  כפיפות
 8711ג/  כפיפות
 010/ 13883אג/ מק/  כפיפות
 018/ 13883אג/ מק/  כפיפות
 013/ 18119אג/ מק/  כפיפות
 020/ 8333אג/ מק/  כפיפות
 021/ 13883אג/ מק/  כפיפות
 022/ 0088אג/ מק/  כפיפות
 7319ג/  כפיפות
 3139ג/  כפיפות

 1122ג/  ותכפיפ
 / ג11/ 7תמא/  כפיפות
 19/ 87תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 13883ג/  כפיפות
 3931ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חצור הגלילית    .יישוב: 

 X: 251050קואורדינטה 
 Y: 765550טה קואורדינ

 

 גושים וחלקות:
, 17233 - 17272, 17113, 17183גושים בשלמות: 

17283 ,17283 ,17231 - 17237 ,17213 ,17221 - 
17228 ,17221 - 17229 ,17297 ,17293 ,17978 ,
13081 ,13088 ,13032 ,13183. 

 .182, 183 - 179, 171 - 3חלקות במלואן:  17317גוש: 
 .181, 172ת: חלקי חלקו 17317גוש: 
 .3 - 8, 7 - 1חלקי חלקות:  17201גוש: 
 .38חלקי חלקות:  17202גוש: 
 .73 - 77, 83חלקי חלקות:  17271גוש: 
, 82, 88, 87 - 10, 3 - 1חלקות במלואן:  17231גוש: 

78 - 77 ,71 - 72. 
 .30, 89, 83חלקי חלקות:  17231גוש: 
, 97 - 29, 83 - 87, 3, 1חלקות במלואן:  17232גוש: 

91 ,99 ,108 ,103 ,102. 
 .103חלקי חלקות:  17232גוש: 
, 87 - 80, 38, 79 - 11חלקות במלואן:  17288גוש: 

88 ,89 ,32 - 29 ,97 ,98 ,91 - 103 ,101 - 102 ,118 
- 187 ,188 - 130 ,137. 

 - 108, 93, 93, 98 - 90חלקי חלקות:  17288גוש: 
103 ,109 - 111 ,131 - 138. 
 .8חלקות במלואן:  17233 גוש:
 .188 - 118, 118 - 7, 1חלקות במלואן:  17223גוש: 
 .113 - 117, 8חלקי חלקות:  17223גוש: 
 - 78, 88, 88 - 19, 11 - 1חלקות במלואן:  17298גוש: 

13 ,20 - 21. 
 .19, 89, 3חלקי חלקות:  17298גוש: 
 - 133, 189, 183, 181חלקות במלואן:  17972גוש: 
800 ,808 - 803 ,707. 
, 183, 188, 138, 188, 113חלקי חלקות:  17972גוש: 
801 ,882 ,892 ,700. 
 .32 - 31, 37, 82, 88 - 1חלקות במלואן:  17931גוש: 
 .88, 80, 33 - 33, 31חלקי חלקות:  17931גוש: 
 .111חלקות במלואן:  17932גוש: 
 111, 83, 17 - 11, 9, 8 - 3חלקי חלקות:  17932גוש: 

- 113 ,171 - 178. 

 .83 - 88, 7, 1חלקי חלקות:  17939גוש: 
 .11 - 13, 13חלקי חלקות:  13319גוש: 
 .18 - 9, 8 - 1חלקות במלואן:  13388גוש: 
 .2 - 3חלקי חלקות:  13388גוש: 
 .11, 11חלקות במלואן:  13387גוש: 
 .12, 13, 13 - 18, 9 - 8חלקי חלקות:  13387גוש: 

 

 ית:מטרת התכנ
א. תכנון מחדש של הישוב חצור הגלילית ויצירת קיבולת 

 נפש. 12000ה של יאוכלוסי
ב. יצירת מוקדים  עירונים ראשיים ברורים תוך שיפור 

 הנגישות אליהם מכל חלקי הישוב.
ג. תכנון והוספת אזורי מגורים חדשים אטרקטיביים 

 בשיפולי הגבעות סביב הישוב.
ירות יאזור תעסוקה, תה המיושן ביהמרת אזור התעשי

ומסחר תוך השתלבות בפונקציות מתוכננות בשטחי 
 .90הקרקע הגובלים בדרך 

רבית על נכסי הנוף הסובבים ושיקום הנופים ד. שמירה מ
 סביב המחצבה.

 
 עיקרי הוראות התכנית:

א. שינוי ייעודי קרקע שונים על מנת לעמוד במטרות 
 התכנית.

ה יל הישוב מתעשיב. שינוי היעודים בחלק המזרחי ש
עודיים גם יעודיים החדשים תוך שינוי יימיושנת לי

 .90ברצועה הקרובה לכביש 
 וית כניסה חדשה ונוספת בצפון הישוב.וג. הת

החדשים לצורך בנייה באזורי הבנייה ד. קביעת זכויות ה
 הכנת תכניות מפורטות.

ה. קביעת הנחיות ברורות בנושאי נוף, איכות הסביבה 
 והתשתיות.

)בתנאים  90לדרך  77ו. מתן אישור להתחברות דרך 
 ג'( 3.11המפורטים בסע' 

מול מרכז  90מ' מציר דרך  88ז. קביעת קו בניין 
 התחבורה.

 
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

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

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

ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה ן ולבעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנו
טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 03-3802888
ראש פינה הגליל העליון, בנייה מקומית לתכנון ול

 אצבע הגליל,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 18100
התנגדות לתכנית , 03-3200011חצור הגלילית  טלפון: 

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

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

 .1929 –תשמ"ט 
 

 
 הגליל התחתון מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

 52119ג/  :'ת מפורטת מסהודעה בדבר הפקדת תכני
 חוות לולים, בית קשת שם התכנית:

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ
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מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 12813ג/ מס': 
 מתייחסת לתכניות הבאות:ה

 מספר התכנית סוג היחס
 78תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית קשת.יישוב: 

 X: 237800קואורדינטה 
 Y: 735900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18 - 11חלקי חלקות:  18133גוש: 
 .39, 38חלקי חלקות:  11038גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תכנית לחוות לולים בתחום משבצת בית קשת.עריכת 

קביעת הנחיות בינוי המתייחסות לאספקטים החזותיים 
 של הפרוייקט

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מקרקע חקלאית לשטח מבני משק לחוות ייעוד א. שינוי 

 לולים לשפ"פ ודרך גישה
 קרקעייעוד ב. קביעת התכליות המותרות לכל 

 ג. קביעת הוראות בנייה
 ביעת השלבים וההתניות לביצועד. ק

 ה. קביעת הנחיות סביבתיות
 

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

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

וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888

 הגליל התחתון, טלפון: בנייה ומית לתכנון ולמק
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 03-3382810

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .1929 -תשמ"ט  סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(,

 
 

 הגליל התחתון מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 88414ג/  מס':
אזור  -ה יקרקע לתעשיייעוד שינוי  שם התכנית:

 תעשיה קידמת צבי
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ה המחוזית , כי במשרדי הועד1938 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 80313ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 כניות הבאות:המתייחסת לת
 מספר התכנית סוג היחס

 121ג/ בת/  שינוי
 3/ 121גת/ מק/ גבת/  שינוי

 9/ 8תממ/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעשיה קידמת צבי.

 X: 243125קואורדינטה 
 Y: 743075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 138 - 189, 88 - 80חלקות במלואן:  18837גוש: 
190 ,800. 
 - 181, 101, 101, 33 - 33חלקי חלקות:  18837גוש: 
182 ,198 ,801. 

 

 מטרת התכנית:
לאפשר הקמת מבני תעשיה על מתקניהם באזור תעשיה 

 קידמת צבי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח ייעוד ה ושינוי יקרקע לתעשיייעוד 

 תים לדרך, שטח ציבורי פתוח ותעשיה.למסדרונות שירו
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בניה.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888

 הגליל התחתון, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 03-3382810

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

גדויות לתכנית )סדרי נוהל בהתנבנייה לתקנות התכנון וה
 .1929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 יזרעאלים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':

 51594ג/ 
 תכנית מתאר כעביה טבאש חג'ג'רה שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
דבר אישור תכנית מתאר , ב1965 –והבניה, התשכ"ה 

 17133מקומית מס': ג/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8188ג/  שינוי
 1382ג/  שינוי
 1390ג/  שינוי
 8890ג/  שינוי
 1213ג/  שינוי
 1218ג/  שינוי
 1912ג/  שינוי



ילקוט הפרסומים 6698, ט"ז בכסלו התשע"ד, 2013 11 19  1540

 מספר התכנית סוג היחס
 1800ג/  שינוי
 7332ג/  שינוי
 7321ג/  שינוי
 3213ג/  שינוי
 9/ 8תממ/  פותכפי

 7תמא/  כפיפות
 88תמא/  כפיפות

 2תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 78תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חג'אג'.-כעביה טבאשיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .10733, 10733גושים בשלמות: 

 .80חלקות במלואן:  10711גוש: 
 .19 - 12, 18חלקי חלקות:  10711גוש: 
 .11, 17חלקות במלואן:  10731גוש: 
 .18 - 13, 18 - 11חלקי חלקות:  10731גוש: 
 .7 - 1חלקי חלקות:  10738גוש: 
 .32 - 2חלקות במלואן:  10737גוש: 
 .8, 7, 1חלקי חלקות:  10737גוש: 
 .33 - 38, 30 - 88, 87 - 1חלקות במלואן:  10738גוש: 
 .31חלקי חלקות:  10738גוש: 
 - 31, 83 - 87, 10 - 3, 3, 8חלקי חלקות:  10731גוש: 

32 ,80 - 87 ,88 - 30. 
 .88, 88, 80 - 8חלקות במלואן:  10738גוש: 
 .82 - 83, 83חלקי חלקות:  10738גוש: 
 .70 - 81, 88 - 18חלקות במלואן:  10717גוש: 
 .83, 13חלקי חלקות:  10717גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11733גוש: 
 .11קי חלקות: חל 11738גוש: 
 .78 - 78, 13, 18, 2 - 8חלקי חלקות:  11719גוש: 
 .9, 3 - 8חלקי חלקות:  18787גוש: 
, 38 - 33, 38 - 32, 80 - 1חלקות במלואן:  11821גוש: 

10 ,11 - 20 ,28 ,23 - 29 ,91 - 98. 
, 31 - 33, 81 - 83, 88 - 81חלקי חלקות:  11821גוש: 

37 ,33 - 39 ,21 ,27 ,97. 
 .8חלקות במלואן:  11827וש: ג

 .72, 3, 1חלקי חלקות:  11827גוש: 
 

 מטרת התכנית:
עריכת תכנית מתאר כוללת למועצה המקומית כעביה טבאש 

 חג'אג'רה.
יצירת מערכת תפקודית המשלבת את השכונות לישוב כפרי 

 מגובש.
קביעת שטחים למוסדות ציבור כהשלמה לצרכים העכשווים 

 והעתידים של הישוב.
מיוחדות להבטחת שמירת השטחים הפתוחים  מתן הנחיות

 והשטחים החקלאים.
 שימור אזור נחל ציפורי והשטח הסמוך אליו.

 הקצאת שטחים לניצול הפוטנציאל התירותי בישוב.
 התווית מערכת דרכים בין ובתוך שכונות בישוב.

 הסדרת טיפול במפגעים סביבתיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ם לכל היעודים..הגדרת שטחי1
 . קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה8
. קביעת הנחיות לתכנון מפורט, לבינוי ופיתוח על מנת 7

 ז' לחוק. 138לפי סעיף בנייה לאפשר הוצאת היתרי 
 קרקע.ייעוד . קביעת התכליות המותרות לכל 3
 צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים. -בנייה . קביעת הוראות 8

 בינוי ועיצוב אדריכלי. . קביעת הנחיות3
 . קביעת השלבים וההתניות לביצוע.1
 . קביעת הנחיות סביבתיות.2
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע"א, 3117ובילקוט הפרסומים  08/11/8010

 .13/18/8010, בתאריך 1881עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
 12180יזרעאלים,   עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 03-3389330טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 88525ג/  :'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס

 שכונה מערבית רינה שם התכנית:
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –ניה, התשכ"ה והב
מקומית מחוז הצפון ובמשרדי הועדה הבנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 80121ג/ מס': 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מספר סוג היחס
 8801ג/  שינוי
 8839ג/  שינוי
 8380ג/  שינוי
 9018ג/  שינוי
 1781ג/  שינוי
 9332ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ריינה    .יישוב: 

 X: 229065קואורדינטה 
 Y: 736282קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .81חלקות במלואן:  11811גוש: 
 .37 - 38, 72, 88, 1 חלקי חלקות: 11811גוש: 
 .8חלקות במלואן:  11818גוש: 
 .38, 3, 1חלקי חלקות:  11818גוש: 
, 33 - 11, 18 - 3, 8 - 1חלקות במלואן:  11817גוש: 

81 - 88 ,88 - 83. 
 .87, 80, 31, 13, 8, 3 - 7חלקי חלקות:  11817גוש: 
 .82, 87חלקי חלקות:  11813גוש: 
 .7חלקות במלואן:  11881גוש: 
 .3חלקי חלקות:  11881גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת שכונת מגורים חדשה במערב רינה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מבני ציבור, הקרקע מחקלאי למגורים,ייעוד א. שינוי 

 330 -שר שכונת מגורים בת כדרכים ושצ"פ על מנת לאפ
 .יח"ד
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ב. קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים 
 תידית. בתכנית ע

והוראות בנייה ופיתוח בשטח בנייה ג. קביעת זכויות 
 הכולל בתכנית. 

 ד. קביעת הסדרי  תנועה וחניה בתחום התכנית.
 ה. הסדרת נחל ציפורי

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
ל .כwww.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  1187008נצרת עילית  89יצחק הצפון, מעלה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888

נצרת  8מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 03-3332828טלפון:  11000עילית 

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

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

 .1929 -תשמ"ט 
 

 
 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
 88461ג/ 

 שינוי בהוראות בניה, ריינה שם התכנית:
לחוק התכנון  29בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 80398מקומית מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
שמכוחה ניתן להוציא  תכנית והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8801ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ריינה    .יישוב: 

 X: 228500קואורדינטה 
 Y: 736225קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18חלקי חלקות:  11811גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בנייה קיימת למגורים.לגיטימציה ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בהוראות ובזכויות הבניה.

 
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

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

מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
פגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נ

ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 

מצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות יו03-3802888
נצרת  8מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 03-3332828טלפון:  11000עילית 
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
נגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהת

 .1929 -תשמ"ט 
 

 
 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 88981ג/  מפורטת מס':

דרכים  מחקלאי למגורים,ייעוד שינוי  שם התכנית:
 ריינה ושצ"פ,

התכנון  לחוק 29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 80387מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
א תכנית שמכוחה ניתן להוצי והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8839ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ריינה    .יישוב: 

 X: 230700קואורדינטה 
 Y: 736100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .88 - 83, 31חלקי חלקות:  11870גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 דרכים, שצ"פ וחניון ציבורי. למגורים,ייעוד שינוי 

 עיקרי הוראות התכנית:
 דרכים, שצ"פ וחניון ציבורי. למגורים,ייעוד שינוי 

 
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

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

כנוני אחר הרואה ין או בכל פרט תימעוניין בקרקע, בבנ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888
נצרת  8מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 03-3332828טלפון:  11000עילית 
לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה נון והמסתמכת ובהתאם לתקנות התכ
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .1929 -תשמ"ט 
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 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 88119ג/  מס':
הסדרת שמושי קרקע  למסחר ותעשיה  שם התכנית:

 רמת ישי -עתירת ידע 
לחוק התכנון  29הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 80183ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
נית שמכוחה ניתן להוציא תכ והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 13880ג/  שינוי
 12313ג/  שינוי
 11829ג/  שינוי
 3883ג/  שינוי
 3798ג/  שינוי
 707ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת ישי    .יישוב: 

 אזור תעשיה -רמת ישי 
 X: 216640ינטה קואורד

 Y: 734720קואורדינטה 
 

 גושים וחלקות:
 .33, 88חלקי חלקות:  11112גוש: 
 .83 - 88חלקות במלואן:  11119גוש: 
 .28, 20, 78 - 78, 88, 81, 19חלקי חלקות:  11119גוש: 

 

 מטרת התכנית:
"הסדרת שמושי קרקע למסחר ותעשיה עתירת ידע 

 וקביעת הוראות בינוי בהתאם"
 

 הוראות התכנית: עיקרי
יה לשימושים ימתעש 88,87,83למגרשים ייעוד . 'ינוי 1

 מסחר ותעשיה עתירת ידע, מעורבים הכוללים תעשיה,
 קרקע.ייעוד . קביעת התכליות המותרות לכל 8
מאלי, יקביעת גודל מגרש מינ -בנייה . קביעת הוראות 7

 קווי בנין, גובה בנינים.
 פיתוח. . קביעת הנחיות בינוי ועקרונות3
 . קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.8
 . קביעת התנאים למתן היתר בניה.3
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

גע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפ
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 
מצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות יו03-3802888

נצרת  8מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 03-3332828טלפון:  11000עילית 

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

נגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהת
 .1929 -תשמ"ט 

 
 

 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 88592ג/  מפורטת מס':
ושינוי קו בניין שטחי שירות הוספת  שם התכנית:

 רמת ישי -קדמי לצורך הסדרת חנייה מקורה 
לחוק התכנון  111ודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה ה

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 80132מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 17387ג/  ישינו

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת ישי    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .88חלקי חלקות:  11121גוש: 

 X: 216125קואורדינטה 
 Y: 734625קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הוספת שטחי שירות ושינוי קו בניין קדמי על מנת 

 לאפשר הסדרת חנייה קיימת
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 80%-ל 10%-ת אחוזי בנייה לשטחי שירות מהגדל

 שינוי קו בניין קדמי על מנת לאפשר הסדרת חנייה קיימת
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 3838ובילקוט הפרסומים  88/08/8017

 .71/01/8017, בתאריך 8890
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ללתכנון ו

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
נצרת  8מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 03-3332828טלפון:  11000עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 88115ג/  מפורטת מס':
 הרחבה נקודתית למגורים, אכסאל שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 

 80711מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 13812ג/  שינוי
 13773ג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  אכסאל  יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  13902גוש: 

 X: 231350קואורדינטה 
 Y: 731450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 עודי קרקע וקביעת זכויות והוראות בנייה.ישינוי בי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בתוכנית מפורטת" למגורים.ייעוד "שטח ללא ייעוד שינוי 

 קביעת הוראות וזכויות בניה
 

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה 
, התשעג, עמוד 3381ובילקוט הפרסומים  01/03/8017

 .08/01/8017, בתאריך 8933
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
נצרת  8מבוא העמקים, ציפורן בנייה כנון ולמקומית לת

, וכל המעוניין רשאי 03-3332828טלפון:  11000עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
פורטת ברמה מפורטת הודעה בדבר אישור תכנית מ

 88281ג/  מס':
דרכים חקלאיות במחלפון נצרת בתוואי  שם התכנית:

 .16דרך מספר 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 80208ברמה מפורטת מס': ג/ 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ות:והרשאהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 11831ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ריינה    .יישוב: 

 .19דרכים חקלאיות במחלפון בדרך מספר 
 

 גושים וחלקות:
 .71, 1 - 3חלקי חלקות:  11801גוש: 
 .33 - 73, 70 - 89, 83 - 87, 81י חלקות: חלק 11873גוש: 

 X: 227070קואורדינטה 
 Y: 737161קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 19הסדרת דרכים חקלאיות במחלפון נצרת בדרך מספר 

על מנת לאפשר גישה לשטחים בצידי דרך שלא 
 .19באמצעות דרך ראשית מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הסדרי תנועה.קביעת דרכים חקלאיות חדשות ו

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 3311ובילקוט הפרסומים  18/03/8017
 .80/03/8017, בתאריך 8381

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

כן במשרדי: ועדה . ו03-3802888טלפון:  1187008
נצרת  8מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 03-3332828טלפון:  11000עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מטה אשר
 מס': ה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית הודע

 52115ג/ 
 שם התכנית: תכנית מתאר מושב לימן

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מופקדת ד.נ גליל מערבי -מטה אשר בנייה לתכנון ול

 12171ג/ מס': תכנית מתאר מקומית 
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
 117ג/  שינוי
 3818ג/  שינוי
 2372ג/  שינוי
 11037ג/  שינוי
 1383ג/  שינוי

 8913ג/  כפיפות
 10138ג/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 18תמא/  כפיפות
 19תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 73תמא/  כפיפות

 81/ 87תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 7א/ תמ אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 לימן רחוב: לימן.יישוב: 

 X: 210900קואורדינטה 
 Y: 774200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .31 - 8חלקות במלואן:  12810גוש: 
 .89 - 8חלקות במלואן:  12811גוש: 
 .79 - 72, 73 - 77, 70 - 8חלקות במלואן:  12818גוש: 
 .71, 78 - 71: חלקי חלקות 12818גוש: 
 .80חלקי חלקות:  12829גוש: 

 

 מטרת התכנית:
א. קביעת מסגרת תכנונית להרחבת הישוב לרבות 

יח"ד במגרשים למגורים והשלמת תקן  3תוספת  
נחלות חקלאיות  38הנחלות המאושר באמצעות יצירת 

 הנחלות הקיימות בתכנית מאושרת. 38נוספות על 
בתחום בנייה ות והורא קביעת שימושים מותריםב. 

 התכנית.
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ג. קביעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתשריט / 
 תכנית עתידי/ת הנגזר/ת מתכנית זו.

 .19ד. הרחבת בית עלמין קיים בהתאם להוראות תמ"א 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע בתחום התכנית.ייעוד א. שינוי 

למגורים א', למגורים בישוב כפרי,  -. מאזור חקלאי 1
קע חקלאית, לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, לקר

לפרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח, לדרכים, לדרך 
 משולבת, לבית קברות, למתקן הנדסי.

 ומסחר.למבנים ומוסדות ציבור  -ני ציבור. מאזור למב8
כפרי, לבית קברות, לקרקע  למגורים בישוב -. מדרך 7

למסחר,  , ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדותחקלאית
 לשפ"פ.

 למגורים בישוב כפרי ופרטי פתוח. -. מאזור מגורים 3
 למגורים א'. -. מאזור מגורים בנה ביתך 8
למבני משק,  -. מאזור מבני משק ובעלי מקצוע 3

 למגורים א' ולמבנים ומוסדות ציבור.
 למתקנים הנדסיים. -. ממתקני מקורות / באר מים 1
 וח.לפרטי פת -משטח ציבורי פתוח   2

 ליעודים השונים.בנייה ב. קביעת הוראות וזכויות 
 ית דרכים ורחובות משולבים חדשים.וג. התו

ד. קביעה והתוויה של זיקות מעבר לתשתיות, לרכב 
 והולכי רגל בתחום התכנית.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים רדמש של האינטרנט

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה ול תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנוןיבע
טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 03-9219381טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 

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

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .1929 -תשמ"ט 

 
 

 מטה אשר מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 56888ג/  מפורטת מס':
 מסריק קיבוץ כפר שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 19808מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2821ג/  שינוי
 9173ג/  שינוי
 11037ג/  שינוי

 / א73תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 78תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות

 7תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר מסריק    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .10חלקי חלקות:  10311וש: ג

 .19, 18חלקי חלקות:  10317גוש: 
 .18 - 3חלקות במלואן:  12091גוש: 
 .11 - 13חלקות במלואן:  19223גוש: 
 .12, 18 - 11חלקי חלקות:  19223גוש: 

 X: 755000קואורדינטה 
 Y: 209750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
של  יצירת מסגרת תכנונית להסדרת אזורי המגורים

 קיבוץ כפר מסריק.
הסדרה של אזורי הציבור, הקהילה, התיירות והתעסוקה 

 והסדרת מערכת הדרכים והחניות ודרך הגישה לקיבוץ.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקרקעייעוד . שינוי 1

אזור מגורים, אזור מבני ציבור, אזור פרטי פתוח,  מ:
אזור תעשייה, אזור מבני משק, אזור ספורט, אזור 

ותי דרך, שביל, שטח למתקן הנדסי, דרך קיימת, שיר
 דרך מוצעת ושטח חקלאי,

, דרך מוצעת, דרך משולבת, שביל, אזור ל: דרך קיימת
מגורים, אזור מבנים ומוסדות ציבור, ומשרדים, שטח 
פרטי פתוח, שטח ציבורי פתוח, אזור מבני משק, אזור 

 תעשייה, ספורט ונופש, נופש כפרי
ית למגרשים בהסכמת הבעלים, . חלוקת שטח התכנ8

בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה. 
 וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.

 . קביעת שלבי ביצוע התכנית.7
. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות ,השימושים, 3

קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות 
תוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות בינוי, עיצוב ופי

בנייה וקביעת תנאים להוצאת היתרי  לפיתוח תשתיות,
 בייעודי הקרקע במפורט בתוכנית.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 3838ובילקוט הפרסומים  12/01/8017
 .71/01/8017, בתאריך 8898

 
י הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרד

נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008

ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 03-9219381טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 הפנים  משרד של האינטרנט ובאתר

www.pnim.gov.il. 
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 מטה אשר מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 88944ג/  מפורטת מס':
 מושב אחיהוד מרכז מבקרים ברפתות, שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
דבר אישור תכנית מתאר , ב1965 –והבניה, התשכ"ה 

 80333מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 18893ג/  שינוי
 813ג/ בת/  שינוי

 11/ 8003חא/ מק/  כפיפות
 

 טחים הכלולים בתכנית ומקומם:הש
 אחיהוד    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .72, 10חלקי חלקות:  12802גוש: 
 .81, 80 - 19חלקי חלקות:  12809גוש: 
 .11, 3חלקות במלואן:  12817גוש: 
 .88, 80, 2 - 1, 1חלקי חלקות:  12817גוש: 

 X: 217250קואורדינטה 
 Y: 756400קואורדינטה 

 

 :מטרת התכנית
לאפשר להקים ולהפעיל מרכזי מבקרים בתחום הרפתות 

 ואו מכוני החליבה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
תוספת של "מרכזי מבקרים" לתכליות ולשימושים 

 המותרים ב"אזור חקלאי מיוחד"
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 3381ובילקוט הפרסומים  01/03/8017

 .08/01/8017בתאריך , 8939
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 03-9219381טלפון: 
ים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימ

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מטה אשר, שפלת הגליל
  הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':

 51119ג/ 
 טמרה -תוכנית מתאר  שם התכנית:

התכנון לחוק  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 18183מקומית מס': ג/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2219ג/  כפיפות
 18391ג/  כפיפות
 2213ג/  כפיפות
 3/ 01שג/ מק/  כפיפות
 3/ א/ 71תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 13תמא/  כפיפות
 38/ 8תממ/  כפיפות
 3983 ג/ כפיפות
 3981ג/  כפיפות
 3982ג/  כפיפות
 1382ג/  כפיפות
 8273ג/  כפיפות
 10182ג/  כפיפות
 17812ג/  כפיפות
 17880ג/  כפיפות
 1711ג/  כפיפות
 8878ג/  כפיפות
 8381ג/  כפיפות
 8230ג/  כפיפות
 8078ג/  כפיפות
 3880ג/  כפיפות
 2018ג/  כפיפות
 2070ג/  כפיפות
 82משצ/  כפיפות
 2281ג/  כפיפות
 9110ג/  כפיפות
 13727ג/  כפיפות
 3/ 01שג/ מק/  כפיפות
 1/ 01שג/ מק/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות
 1918ג/  כפיפות
 2339ג/  כפיפות
 17819ג/  כפיפות
 17823ג/  כפיפות
 17783ג/  כפיפות
 17113ג/  כפיפות
 13092ג/  כפיפות
 13311ג/  כפיפות

 18002ג/  פיפותכ
 18180ג/  כפיפות
 18982ג/  כפיפות
 18989ג/  כפיפות
 11838ג/  כפיפות
 1/ 93ג/ מק/  כפיפות

 88תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 7תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 18/ 87תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 78תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תמרה.יישוב: 
 אבול.כיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .19829 - 19813גושים בשלמות: 

 .9חלקי חלקות:  12093גוש: 
, 38 - 72, 73 - 78, 82 - 13חלקות במלואן:  12881גוש: 

88 - 83. 
 - 77, 71 - 89, 18 - 13, 10חלקי חלקות:  12881גוש: 

73 ,33 - 31 ,88 - 87. 
 .88 - 83, 19 - 12חלקי חלקות:  12888גוש: 
 .87, 7 - 1חלקי חלקות:  12883גוש: 
 .18חלקות במלואן:  12881גוש: 
, 17, 11 - 10, 1 - 3, 3, 8חלקי חלקות:  12881גוש: 

18 ,98. 
 .71חלקי חלקות:  12882גוש: 
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 .32, 38 - 81, 19 - 11, 13 - 1חלקות במלואן:  12889גוש: 
 .83, 83, 18חלקי חלקות:  12889גוש: 
 .13 - 1חלקות במלואן:  12830גוש: 
 .1חלקי חלקות:  12831גוש: 
 .10 - 9, 1 - 1חלקות במלואן:  12837גוש: 
 .2חלקי חלקות:  12837גוש: 
 .38 - 13, 13 - 1חלקות במלואן:  12833גוש: 
 .18חלקי חלקות:  12833גוש: 
 .181 - 7, 1חלקות במלואן:  12838גוש: 
 .8חלקי חלקות:  12838גוש: 
 .118 - 1 חלקות במלואן: 12833גוש: 
 .21 - 23, 80, 32 - 31, 18חלקות במלואן:  12831גוש: 
, 28 - 23, 81, 39, 33, 13 - 17חלקי חלקות:  12831גוש: 

22 - 29. 
 .28, 10, 70 - 83חלקות במלואן:  12813גוש: 
, 78 - 71, 88 - 83, 81, 80חלקי חלקות:  12813גוש: 

11 - 18 ,28 - 27 ,22. 
 .117 - 101, 12 - 13ואן: חלקות במל 12811גוש: 
 - 103, 107, 19, 2, 3 - 1חלקי חלקות:  12811גוש: 
103 ,113 ,111 - 112. 
 .27 - 1חלקות במלואן:  12812גוש: 
 .111 - 1חלקות במלואן:  12819גוש: 
 .39 - 30, 82 - 88, 87 - 1חלקות במלואן:  12820גוש: 
 .83חלקי חלקות:  12820גוש: 
 .10 - 1במלואן: חלקות  12821גוש: 
, 73 - 83, 81 - 12, 13 - 1חלקות במלואן:  12828גוש: 

73 - 37 ,83 ,82. 
 .13חלקי חלקות:  12828גוש: 
 .111 - 1חלקות במלואן:  12827גוש: 
 .33 - 1חלקות במלואן:  12823גוש: 
 .88 - 1חלקות במלואן:  12828גוש: 
 .28 - 1חלקות במלואן:  12823גוש: 
 .33 - 1לקות במלואן: ח 12821גוש: 
 .30 - 1חלקות במלואן:  12822גוש: 
 .78 - 1חלקות במלואן:  12829גוש: 
 .28, 71, 77 - 87חלקות במלואן:  19300גוש: 
, 79 - 72, 73 - 78, 88, 81חלקי חלקות:  19300גוש: 

38 - 32 ,11 - 17 ,18 - 11 ,21 - 23 ,21. 
 .188 - 183, 188חלקי חלקות:  19301גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ביסוסה של העיר טמרה כעיר מרכזית באזור.

ה ישטחים בעיר עבור הרחבתה לקיבולת אוכלוסיייעוד 
-)תוספת של כ 8080נפש לשנת היעד  80000של 

 יח"ד(. 2000
הסדרת תכנון העיר על כל השטחים הכוללים בה קיימים 

 וחדשים.
 שדרוג והסדרה של אזורי תעסוקה בעיר.

 של מערך השטחים הירוקים בעיר. שדרוג והסדרה
שדרוג והסדרת השטחים למוסדות ציבור, חברה, קהילה 

 ובריאות.
 חלוקת העיר למתחמי פיתוח.

 קביעת הוראות בינוי.
 קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה.

 קביעת הוראות להכנת תוכניות מפורטות.
 שדרוג, הסדרה ותוספת של דרכים במערך דרכים.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
. הגדלת השטחים עבור מגורים, תעסוקה, מסחר, 1

ירות, ספורט, ישטחים פתוחים, שטחי ציבור, דרכים, ת
מחקלאות לאחד ייעוד נופש ופנאי, בעיקר ע"י שינוי 

 היעודים הנ"ל.

 קרקע.ייעוד . קביעת תכליות ושימושים המותרים לכל 8
קרקע והגדרת ייעוד לכל בנייה . קביעת הוראות 7

 באזורים החדשים.בנייה פויות צפי
 כניות מפורטות.. קביעת הנחיות להכנת ת3
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.8
 . קביעת שלביות פיתוח והנחיות לביצוע.3
 . קביעת הנחיות סביבתיות.1
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
וד , התשע, עמ3020ובילקוט הפרסומים  01/03/8010

 .82/03/8010, בתאריך 8182
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 03-9219381טלפון: 
, וכל 03-993188טלפון: , 83970תמרה שפלת הגליל, 

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 
מטה אשר, משגב,  מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 שפלת הגליל

 ת מס':הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומי
 59885ג/ 

 שם התכנית:תכנית מתאר, כאבול
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 13001מקומית מס': ג/ 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8709ג/  שינוי
 11838ג/  שינוי
 7338ג/  שינוי
 7881ג/  שינוי
 7397ג/  שינוי
 3737ג/  שינוי
 3322ג/  שינוי
 3208ג/  שינוי
 3223ג/  שינוי
 1712ג/  שינוי
 2383ג/  שינוי
 2871ג/  שינוי
 2892ג/  שינוי
 9983ג/  שינוי
 10338ג/  שינוי
 11031ג/  שינוי
 11111ג/  שינוי
 18003ג/  שינוי
 17888ג/  שינוי
 18307ג/  שינוי
 18031ג/  ישינו
 13191ג/  שינוי
 17788ג/  שינוי
 13108ג/  שינוי
 17299ג/  שינוי
 8011ג/  שינוי
 10888ג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 8382ג/  שינוי

 9/ 8תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 78תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 13תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 88תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כאבול רחוב: כאבול.: יישוב

 

 גושים וחלקות:
 .19309, 19302, 19301, 19303גושים בשלמות: 

 .19, 11, 13, 10, 2, 1חלקי חלקות:  12090גוש: 
 .78 - 71, 13חלקות במלואן:  12091גוש: 
 .73, 11, 11, 2, 3 - 8חלקי חלקות:  12091גוש: 
 .17חלקות במלואן:  12098גוש: 
 .11 - 9, 1, 8: חלקי חלקות 12098גוש: 
 .82, 88, 3חלקי חלקות:  12097גוש: 
 .12 - 11חלקות במלואן:  19300גוש: 
 - 19, 13, 18 - 10, 7 - 1חלקי חלקות:  19300גוש: 

80 ,79 ,31 - 38 ,31 - 39 ,21. 
 - 103, 107 - 101, 27 - 1חלקות במלואן:  19301גוש: 
102 ,113 - 118 ,112 - 119 ,181 ,189 - 170. 

, 100 - 99, 97, 22 - 21, 23חלקי חלקות:  19301וש: ג
103 - 108 ,117 ,113 - 111 ,180 - 188 ,188 - 183. 
 .17, 32 - 33, 33 - 38, 37 - 1חלקות במלואן:  19308גוש: 
 .13, 18 - 39, 38, 33חלקי חלקות:  19308גוש: 
 .78 - 78, 70 - 82, 88 - 81חלקות במלואן:  19307גוש: 
 - 83, 83 - 87, 80, 7 - 1חלקי חלקות:  19307גוש: 

81 ,73 - 30 ,38. 
 .38 - 88, 77, 89 - 3, 3 - 1חלקות במלואן:  19308גוש: 
 .11 - 10, 32 - 31, 83, 8חלקי חלקות:  19308גוש: 
, 39 - 19, 13 - 18, 18 - 8חלקות במלואן:  19303גוש: 

87 - 83 ,39 - 11 ,13 ,12 - 27 ,28. 
, 80, 12 - 11, 13 - 17, 3, 8חלקי חלקות:  19303גוש: 

88 ,81 - 82 ,32 ,18 ,18 ,11 ,23 ,23 ,29 ,91 - 97. 
 .17 - 88, 80 - 2חלקות במלואן:  19310גוש: 
 .13, 81, 1 - 3, 8חלקי חלקות:  19310גוש: 
 .93 - 98, 30 - 82, 83 - 88, 32חלקי חלקות:  19311גוש: 
 .189חלקות במלואן:  19318גוש: 
, 83 - 87, 80 - 33, 80 - 17חלקי חלקות:  19318גוש: 

89 - 30 ,37 - 38 ,118 ,111 - 112 ,180 - 181 ,188 
- 183 ,182. 
 

 מטרת התכנית:
א. תכנית מתאר חדשה לישוב שתיתן מענה לצרכים 

 השונים כדוגמת מגורים, שטחי ציבור ודרכים.
ת ב. פתרון מגורים לתושבי הכפר שאין בבעלותם עתודו

מתושבי אין  80%-קרקע פרטית לפיתוח מגורים )כ
בבעלותם קרקע פרטית, לכן זקוקים לאדמת מדינה כדי 

 לתושבים אלו(.בנייה לאפשר 
ג. פתוח שכונות מגורים חדשות שיכללו את כל הפונקציות 

 הציבוריות הנדרשות ואף תוספת לטובת כלל הישוב.
 חלקי.ד. הסדרת מערכת התנועה ע"י כביש טבעת היקפי 

ה. קביעת מערך שטחי ציבור פתוחים, גנים שכונתיים 
 ופארק שכונתי בגדלים הנדרשים.

ו. פתוח אזור מלאכה בשולי הישוב לצורך פיתוח כלכלי 
 והרחקת מפגעים סביבתיים מאזורי מגורים.

בחלק הדרומי של הישוב בנייה ז. הסדרת תחום ה
על פי בנייה הסמוך למחצבת נשר על פי הגבלות ה

ועל פי תסקיר  11838נית מחצבת נשר המאושרת ג/ תכ

ההשפעה על הסביבה שנערך ואושר על ידי הועדה 
 המחוזית.

ח. חיזוק קריית החינוך הקיימת בצדו המערבי של הישוב 
 והוספת שטח ציבורי פתוח ופארק ישובי ביער קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לוקה, א. קביעת מתחמים לתכנון מפורט הכולל איחוד וח

 .7.8ועל פי הוראות כלליות פרק  7.7על פי הוראות פרק 
ב. הגדרת מתחמים מיוחדים בהם נדרש המשך תכנון 

 אזור גרעין הכפר. -מפורט 
ג. ביטול אזור תעשיה שמתוכנן על גבעה בצפון התכנית, 

 ושינוי יעודו למגורים.
ד. הקמת אזור מלאכה בשולי כביש המחצבה לכיוון דרך 

 .10מס' 
הסדרת השכונה המערבית, כשכונת מגורים, על מנת  ה.

 שלא יהיה בה שימוש חקלאי לסוגיו.
וקביעת תנאים להבטחת חזות בנייה ו. מתן הוראות 

 הכניסה לישוב.
ז. פתוח אזורים "ירוקים" פתוחים לצורכי שצ"פ שכונתי 
להשלמת הפרוגראמה הנדרשת, וכשמירה על אופיו 

אולוגי לימודי ופארק הכפרי של הישוב. כולל פארק זו
ישובי ביער קק"ל. פתוח הקשר בין אזור מתחם חינוך 

 מערבי לחורשת קק"ל.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע, עמוד 3020ובילקוט הפרסומים  08/08/8010

 .82/03/8010, בתאריך 8181
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק יה בנילתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 03-9219381טלפון: 
ועדה מקומית , 03-9990108ד.נ משגב, טלפון: -משגב

 טלפון: 83970ה שפלת הגליל, תמרבנייה לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 03-993188 

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

 
 

 מעלה הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

 56656ג/ 
י בניין אחוזי בנייה ותוספת שינוי קוו שם התכנית:

 יח"ד רח' הרב עוזיאל שלומי
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 19919ת מס': ג/ תכנית מתאר מקומי
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8921ג/  שינוי
 8/ 88/ 8 שינוי
 39/ 8001מג/ מק/  שינוי

 17133ג/  כפיפות
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 מם:השטחים הכלולים בתכנית ומקו
 שלומי    .יישוב: 

 X: 213775קואורדינטה 
 Y: 775175קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .91 - 93חלקות במלואן:  19013גוש: 
 .13חלקי חלקות:  19013גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 אחוזי בנייה ותוספת יח"ד למגרש. שינוי קווי בניין,

 

 עיקרי הוראות התכנית:
  801תא שטח  93חלקה 

צדדי בהתאם  אחורי, קדמי, 93בניין בחלקה שינוי קויי 
 לתשריט.

 שינוי אחוזי בנייה לפי מצב קיים בפועל. 
 הוספת יח"ד דיור. 

 800תא שטח  91חלקה 
אחורי צדדי בהתאם  קדמי, 91שינוי קו בניין בחלקה 

 לתשריט. 
 שינוי אחוזי בנייה לפי מצב קיים בפועל 

 הוספת יח"ד דיור
 

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

.כל מעוניין בקרקע, www.pnim.gov.il הפנים משרד של
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי יבבנ

לחוק, רשאי  100התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
רסומה של ההודעה ימים ממועד פ 30להגיש התנגדות תוך 

תונים, למשרדי הועדה יהמאוחרת בין הפרסומים בע
נצרת  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה המחוזית לתכנון ול

. העתק ההתנגדות 03-3802888טלפון:  1187008עילית 
-מעלה הגלילבנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

תנגדות ה, 03-9919389טלפון:  ,ד.נ מעלה הגליל,   מעונה
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 

)סדרי נוהל בנייה היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
 -בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

1929. 
 
 

 ילמעלה הגל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 52261ג/  מס':
 קרקע לאטרקציה תיירותית ייעוד  שם התכנית:

 )מרכז מבקרים(, נווה זיו
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 12298ברמה מפורטת מס': 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

 17913ג/  שינוי
 9/ 8תמא/  כפיפות
 88תמא/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות

 

 לולים בתכנית ומקומם:השטחים הכ
 נווה זיו.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .73חלקות במלואן:  12331גוש: 
 .88 - 81חלקי חלקות:  12331גוש: 

 X: 217150קואורדינטה 
 Y: 770200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 לאפשר הקמתו של מרכז מבקרים לענף הזית ומוצריו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 תיירותית )מרכז מבקרים( ודרך. קרקע לאטרקציהייעוד 

 .88קבלת הקלה מתמ"א 
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 איחוד וחלוקה.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 3790ובילקוט הפרסומים  07/08/8018
 .17/07/8018, בתאריך 7020

 
רה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמו

נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008

ד.נ מעלה הגליל, -ה הגלילמעלבנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין 03-9919389טלפון:  ,מעונה

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

 
 

 מעלה הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 88886ג/  :'מפורטת מס
, 91קרקע בנחלה מס' ייעוד שינוי  שם התכנית:

 צוריאל.
ון לחוק התכנ 111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 80089ג/ 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
 10892ג/  שינוי
 9987ג/  שינוי
 13277ג/  ישינו

 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 10/ ד/ 10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צוריאל    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .19, 2חלקי חלקות:  19901גוש: 
 .1חלקי חלקות:  19902גוש: 

 X: 229725קואורדינטה 
 Y: 767775קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
עם הנחיות מיוחדות בנחלה  שטח לקרקע חקלאיתייעוד 

במושב צוריאל, לצורך מימוש זכויות בנייה לפעילות  38
 לא חקלאית, ללא הגדלת השטח המיועד למגורים. 

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. 
 שינויי בקווי הבניין המאושרים.
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 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים  קרקע מאזור מגורים למבני משק,ייעוד שינויי 

יות מיוחדות, וממבני יישוב כפרי וקרקע חקלאית עם הנחב
משק למגורים ביישוב כפרי לקרקע חקלאית עם הנחיות 

 ינוי בגודל השטח המיועד למגורים.מיוחדות. אין ש
 מטר. 7-ל 3-מזערי בין מבנים באזור המגורים משינוי במרווח ה

ן ויומ' לכ 0-שינוי בקו בניין צידי בשטח למבני משק ל
 החקלאית עם הנחיות מיוחדות שבנחלה. הקרקע 

 מ'.  0-מ ל 3-שינוי בקו בניין אחורי בשטח למבני משק מ
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח . 

 קביעת הוראות בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 3833ובילקוט הפרסומים  01/07/8017

 .80/07/8017, בתאריך 7138
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה03-9919389מעונה  טלפון: 
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בה בימים ובשע

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

 
 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 88115ג/  מפורטת מס':

 הרחבת תחנת תדלוק קיימת מעלייא. שם התכנית:
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 80781מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
הוציא תכנית שמכוחה ניתן ל והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1039ג/  שינוי

 9/ 8תממ/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות

 7תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גובל במעלייא., מעיליאיישוב: 

 X: 224900קואורדינטה 
 Y: 769600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .91, 8 - 1חלקי חלקות:  12713גוש: 
 .7חלקי חלקות:  12203גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הכשרת שטח  לחניה לשימושים מסחריים סמוכים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע  לשטח פרטי פתוח ולדרך.ייעוד שינוי 

 100-מ 29קבלת הקלה בקו הבניין של דרך ראשי מס' 
 .מ' 78-מ' ל

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
 קביעת זכיות והוראות בנייה.

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

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

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על י
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 
די ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למשר03-3802888

-מעלות 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 03-9912070טלפון:  83988תרשיחא 

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
ת לתכנית סמכויות חוקר וסדרי )סדרי נוהל בהתנגדויו

 .1929 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 88185ג/  מפורטת מס':

 שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות בנייה, מעלות
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –"ה יה, התשכוהבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 80801מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 תייחסת לתכניות הבאות:המ

 מספר התכנית סוג היחס
 3111ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא    .-מעלותיישוב: 

 X: 226825קואורדינטה 
 Y: 768600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18חלקי חלקות:  12899גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ולגליזציה למגורים ב', קביעת הוראות בנייה ייעוד שינוי 

 למצב קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'.ייעוד . שינוי 1
 אחוזים. 90.1-ל 80-מבנייה י ז. הגדלת אחו8
 . שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.7
 .7-ל 8-. הגדלת מס' קומות מ3
 אחוזים 78 -ל 70-. הגדלת תכסית קרקע מ8
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

טלפון: , 1187008נצרת עילית  89מעלה יצחק הצפון, 
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. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888
-מעלות 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות , 03-9912070טלפון:  83988תרשיחא 
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 

 .1929 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 לה נפתלימע מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 88184ג/  מס':

שכונה דרומית  -מרכז אזרחי משולב  שם התכנית:
 תרשיחא

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת בנייה כנון וללת

 80803ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 3987ג/  שינוי

 9/ 8תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 3/ ב/ 73תמא/  ע"פ תמ"א אישור

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא    .-מעלותיישוב: 

 X: 224850קואורדינטה 
 Y: 767700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .79, 11חלקי חלקות:  12300גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית באזור העירוני המעורב להקמת 

הכולל  קומות לדיור מוגן 3שרדים ומעליו מרכז מסחרי ומ
 חדרים. 100

 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת התכליות והשימושים כך שבקומת הכניסה יותר 

קומות דיור  3מסחר, משרדים ושירותים לציבור ומעליהם 
 מוגן. מתחת לכניסה הקובעת שתי קומות חניה.

מ"ר,  18180-המרביים לבנייה ב. קביעת שטחי ה
מ"ר  800-לדיור מוגן, ו טח עיקרימ"ר ש 3300ם מתוכ

-מ"ר שטח עיקרי למשרדים ו 800שטח עיקרי למסחר, 
 מ"ר שטח עיקרי לשירותים לציבור. 800

 ושלבי ביצוע התכנית.בנייה ג. קביעת התנאים למתן היתרי 
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תכנון ולתונים, למשרדי הועדה המחוזית ליבע

טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888

-מעלות 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות , 03-9912070טלפון:  83988תרשיחא 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 

קות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות בפירוט הנמ
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1929 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 88814ג/ 
 גורים "בגילון".מתמחי מ שם התכנית:

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ משגב מופקדת תכנית מתאר -משגבבנייה לתכנון ול

 80883מקומית מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:תרי בנייה הי
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8781ג/  שינוי
 8/ 1803/ 1תרשצ/  שינוי
 181ג/ במ/  שינוי

 9/ 8תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 18933ג/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות

 

 נית ומקומם:השטחים הכלולים בתכ
 גילון    .יישוב: 

 X: 222388קואורדינטה 
 Y: 756183קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12, 13, 11חלקי חלקות:  19077גוש: 
 .33 - 37, 31, 77, 88, 11, 1חלקי חלקות:  19073גוש: 
 .113חלקי חלקות:  19137גוש: 
 .19, 31חלקות במלואן:  19133גוש: 
 .23 חלקי חלקות: 19133גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד  133רה תיכנון של שני מתחמי המגורים הכוללים 

 במערב גילון.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד חד  133א. תכנון מחדש של אזור המגורים הכולל 

 משפחתיות.
 למגורים.בנייה ב. קביעת הוראות וזכויות 
 למבני ציבור.בנייה ג. קביעת הוראות וזכויות 

 של מערך הדרכים. ד. התוויה מחדש
 ה. הגדלת השטחים הציבורים הפתוחים.

 ו. הסדרת יעודים שונים.
 ז. קביעת השימושים המותרים ביעודים השונים.
 ח. קביעת הנחיות בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי.

 ט. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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ימים  30לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  1187008נצרת עילית  89הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 03-3802888
 ד.נ משגב, טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 03-9990108
הנמקות ובלווי תצהיר  אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט

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

 .1929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 משגב מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 88818ג/  מפורטת מס':

 , הררית586הגדרת זכויות בנייה במגרש  התכנית: שם
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 80018מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 

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

 רשאותהיתרים או ה
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 11272ג/  שינוי
 89ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  109הררית רחוב: הררית יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .72חלקי חלקות:  19788גוש: 

 X: 234760קואורדינטה 
 Y: 750250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 בקווי בנין להסדרת חריגות בניה.שינוי י והוספת  שטח

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 830-מ"ר ל 880-א. הגדלת שטח עיקרי מ
 מ"ר. 10-מ"ר ל 30-ב. הגדלת שטח שירות מ

 ג. הקטנת קו בניין אחורי כמסומן בתשריט.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 3833ובילקוט הפרסומים  01/07/8017

 .80/07/8017, בתאריך 7183
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
 ד.נ משגב, טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

ן בה בימים , וכל המעוניין רשאי לעיי03-9990108
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 

 עמק הירדן מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 88822ג/  מפורטת מס':
 521.1מגרש בנייה שינוי בזכויות ה שם התכנית:

 מושבה כנרת
לחוק התכנון  111רת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמס

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 80822מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 יתמספר התכנ סוג היחס
 2088ג/  שינוי

 1/ 17תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 78תמא/  כפיפות
 9/ 8תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כנרת    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .127חלקי חלקות:  18702גוש: 

 X: 253170קואורדינטה 
 Y: 736560קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הכוללת הוספת זכויות בנייה ושימוש  הסדרת מבנה קיים

 בריכה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 88% -ל 78%-מבנייה שינוי באחוזי 

 שינוי בקווי בנין לפי תשריט.
קומות מעל מפלס  8-קומות ל 8-שינוי במספר קומות )מ

 כניסה אחת מתחת(.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 3877סומים ובילקוט הפר 03/01/8017

 .11/01/8017, בתאריך 8781
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  89מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-3802888טלפון:  1187008
 עמק הירדן, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

לעיין בה בימים  , וכל המעוניין רשאי03-3181373
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 אלכס שפול
 לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז הצפון
 
 

 מחוז הדרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

 1 /81 /596 /45 
 באר שבע-שכ' ב' 18-ו 82-שם התכנית: מגורים ברח' חז''ל

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
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באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': בנייה לתכנון ול
8 /07 /139 /31 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 11/ 139/ 07/ 8 שינוי
 1/ 139/ 07/ 8 שינוי

 188/ 108/ 08/ 8 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באר שבע  מרחב תכנון מקומי: 

 באר שבע  - 70, 82רח' חז"ל  -שטח התכנית נמצא בשכ' ב' 
 X 120788קואורדינאטה   
 Y 813100קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:

חלקות  סוג גוש גוש
 בשלמותן

חלקות 
 בחלקן

 -- 89, 82 מוסדר 72018

 11 -- מוסדר 72010
 

 התכנית:מטרת 
 70,82, רח' חז"ל 82,89שינויים במגורים בתאי שטח 

 בשכונה ב' באר שבע.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
-משפחתי לשני מגרשים חד-חלוקת מגרש דו 8.8.1

 משפחתיים עם קיר משותף בהתאם לחלקות בגוש המוסדר.
בהתאמה למגרשים  89-ו 82קביעת תאי שטח מס'  8.8.8

 שנוצרו.
 

 בנושאים הבאים: 86ח מס' שינויים בתא שט
למטרה עיקרית בתא שטח בנייה הגדלת זכויות  8.8.7

 -ל 38%-המיועד לאזור מגורים ב' מ 89)מגרש( מס' 
 מ"ר(. 888) 39%
למטרת שרות בהיקף של בנייה קביעת זכויות  8.8.3
מ"ר(, 18מעל מפלס הכניסה הקובעת סככת חניה ) 10%

-ליטת מרפסת, ומ"ר( וב 3מ"ר, גגון בכניסה ) 2מחסן 
מתחת למפלס הכניסה הקובעת תוך סגירת קומת  82%

 העמודים עבור אחסון וממ"ד.
קביעת השימושים המותרים מתחת למפלס הכניסה  8.8.8

 לאחסון וממ"ד.
הקמת שני מקומות חניה בגבול הקדמי של המגרש  8.8.3

 ובנית סככת רכב מעל חניה אחת.
 קביעת קו בנין לסככת רכב. 8.8.1
 1.31 -מ' עבור מעלית ו 1.0שינוי בקווי בנין צדדי  8.8.2

 מ' עבור בליטת גג.
 .38%קביעת תכסית קרקע מירבית  8.8.9

 קביעת מבנים להריסה. 8.8.10
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 8.8.11
 קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה. 8.8.18

 
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

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

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יהמעוניין בקרקע, בבני
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 98תוך  לחוק, רשאי להגיש התנגדות 100סעיף 

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

 טלפון:  23100באר שבע  3הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 02-3837198

באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא  .02-3337201שבע  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(, 

 .1929 -תשמ"ט 
 

 
 שבע מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
1 /81 /888 /54 
 באר שבע  –יח"ד בשכונת רמות  18שם התכנית: מגורים 

לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': יה בנילתכנון ול

8 /07 /808 /13 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 808/ 07/ 8 שינוי
 11/ 108/ 08/ 8 שינוי
 7/ 73/ במ/ 8 שינוי

 

 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח
 מרחב תכנון מקומי: באר שבע   

בין הרחובות משה חיים אלישר, רח' אלדד  3רמות 
 )ישראל שייב( ורח' יוחנן בדר.

 X 127000קואורדינאטה   
 Y 818200קואורדינאטה   

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:

חלקות  ןחלקות בשלמות סוג גוש גוש
 בחלקן

 10 --- --- 3כ.ב 

 מוסדר 72831
32-11 ,

92,99,113,118,
187,183 

181,189 

113,183 118,111,188 מוסדר 72192
,182 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד בשכונת רמות,  80יצירת מסגרת תכנונית להקמת 

 באר שבע
 

 עיקרי הוראות התכנית:
להקמת מתחם  808/07/8שינוי לתכנית מפורטת מס' 

 גורים א' על ידי:מ
משטח המיועד ל"שטח לבנייני ציבור" ייעוד .  שינויים 1

 ל"מגורים א', שטח ציבורי פתוח ולדרכים". 
המיועד ל"אזור מגורים ב' ל"מגורים א' ייעוד .  שינוי 8

 ושטח ציבורי פתוח".
 מ"אזור מגורים ב' ל"אזור מגורים א'".ייעוד .  שינוי 7
 תווית דרכים חדשות. .  הרחבת דרכים קיימות וה3
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-מגרשים חד 80 -.  חלוקת השטח המיועד למגורים ל8
 משפחתיים. 

 עודי הקרקע.י.  קביעת השימושים המותרים בכל י3
 .  קביעת זכויות ומגבלות בניה. 1
 קומות.  8/7 -.  קביעת מספר קומות 2
 .  קביעת קווי בניין. 9

 י. והוראות לעיצוב אדריכלבנייה . קביעת הנחיות 10
 . קביעת הוראות לפיתוח השטח ולתשתיות. 11
 . קביעת תנאים להוצאת היתרי הבניה. 18

 
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה המעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

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

 טלפון:  23100באר שבע  3הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 02-3837198

באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא  .02-3337201שבע  טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה נות התכנון והמסתמכת ובהתאם לתק
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .1929 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: יואב, לכיש
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית 

9 /81 /156 
 שם התכנית: יער האלה
לחוק התכנון  29נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1938 –, התשכ"ה ניהוהב
מחוז הדרום ובמשרדי הועדות המקומיות בנייה לתכנון ול

יואב ולכיש מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 719/ 07/ 3 מקומית מס':

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

 היתרים או הרשאות
 תייחסת לתכניות הבאות:המ

 מספר התכנית סוג היחס
 881/ 08/ 3 שינוי
 108/ 08/ 1 שינוי
 1/ 138/ 08/ 3 שינוי

 13/ 3תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 73תמא/  כפיפות
 88תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מדרום לתל צפית ונחל האלה, ממזרח לנחלה ושדה 

 וברין.משה, ממערב ללוזית, בית ג
 X 123000קואורדינאטה 
 Y 311000קואורדינאטה 

בתחום רשויות מקומיות: מועצה אזורית יואב ומועצה 
 אזורית לכיש

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 : מטה יהודהמרחבי תכנון גובלים

 גושים וחלקות:
  - מוסדר
 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש
1811  12,19 

1817  81-87,88, 
81-71,38,39,80 

1813  
1,8,12, 

80-71,33, 
32-80,83,88, 

1889  1,10-81 
1381  82 
1388  11,18,19,81 
1383 11,18 17,13,11,12 
1388  70,789, 

1381  1-2 
10,11,17,13,12 

8100  18 
3828  3-9,11 

73003  2,11,11,89,78 

73008  3,8,1,18-18, 
11-83,83-70,77 

73003 9 
3-2,10,18, 
18,88,78, 

72-79,38,33 

73009 78 
7,10,11, 

12-88,83,81 
,30,38 

73010 2 9-18,18,13,12,19 
73083  1-3,3-10 
73081 3 8,3,2,10,11 
73031  1-10 
73038 3 8,3 
73037  1,8 
73033 1,3,8,3,10,11 1-9 
73038  1-3 
73033 18,19,80 13-12 
73031  7-13 
73032  1-8 
73039  1,2,9,11-13,19-88 
73010  1,3 
73011  2 
73018  1,8,8-18,13,18 
73018  8,8,3,2 

73093  1,3-2 
,18,19,81,88,83 

73098  1,7-3,2 
73093 12 7-3,11,11,19,80 

73091  7,3-2,10-18 
,17,18,13 

73108  8,3,9,10 
73121  10,37 
73128  1-7,81 
73129 8 3,9 
73190  2,77,71,38 
73191  1-7,18,11,88 
73192  1,10,11 
73800  8,3-11,13 
73801  1-13 
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73808  11,13 
73803 10 1-9,11-17 

73801 9-11,13,11 1-2,18-17,18-13 
,12-19 

73802 1,3 8 
73779  13,70 

73731  
3,13,11,19,81, 

88-88 
71,73 

 

 מטרת התכנית:
למתחמי יערות צפית, גוברין  תכנית מתאר מפורטת

 88)בחלקו( ושחריה )בחלקו( בתמ"א 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. התווייה מדויקת של גבולות יער האלה, קביעת ייעודי 1

 .88הקרקע והשימושים על פי הוראות תמ"א/
. קביעת הוראות לפעילות היערנית המותרת  בכל אחד 8

 מסוגי היער.
 ביער האלה להנאת הציבור. . קביעת הוראות לנופש בטבע7
. קביעת מסגרת משולבת של יער, גידולים חקלאיים, 3

דרכים לטיול, דרכי יער לטיפול שוטף ביער ומערכות 
טבעיות קיימות, תוך שמירה וטיפוח של ערכי הטבע, 

 הנוף והמורשת של יער האלה על כל מרכיביו והיבטיו.
גרת יער, שאינם במסייעוד . קביעת שטחים נוספים ל8

 .88תמ"א/
ליעודים  88מסוגי היער השונים בתמ"א ייעוד . שינוי 3

 המתאימים למצב הפיזי של השטח 
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
אחר הרואה  ין או בכל פרט תכנוניימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

 טלפון:  23100באר שבע  3הדרום, התקוה 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  . העתק02-3837198

ת יואב,  מועצה אזורית יואב צומבנייה מקומית לתכנון ול
וועדה מקומית , 02-2800138, טלפון 19278ראם 

 טלפון: 19730לכיש, נהורה בנייה לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 02-3211328

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .1929 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 אבי הלר   
 לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז הדרום
 

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

טנמור טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-455897-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
משפחת  אצל   ,20 00 בשעה   ,25 12 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
טלמור, רח' נחל זוהר 62/4, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקים, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 
                       רונן טלמור          אלכס טננבאום

ם י ק ר פ מ                      

הי.סי.טק בע"מ
)ח"פ 51-446362-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 12 22, בשעה 00 9, אצל המפרקת, רח' 
משכית 8, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
שלומית גוטליב, עו"ד, מפרקת  

לאבפיקסיס בע"מ
)ח"פ 51-391263-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 12 26, בשעה 00 11, במשרד עורכי דין 
גולדפרב זליגמן ושות', רח' יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה 
ג'רמי בנימין, עו"ד, מפרק  
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אללוף שי ייזום ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-213521-1(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,11 00 בשעה   ,15 1 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 

דרך בן גוריון 10, רמת גן 
של  מרצון  פירוק  בדבר  מיוחדת  החלטה  היום:  סדר  על 
החברה, הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק זמני 

לעסקי החברה 

אמיר פבה, עו"ד,  
בא כוח החברה

ת.מ. גיא בע"מ
)ח"פ 51-080159-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,15 1 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גיסין 71, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
משה קוריאל, מפרק  

אגט פלטות בע"מ
)ח"פ 51-267695-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מנחם  דרך  רח'  המפרק,  במשרד   ,23 1 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בגין 52, תל אביב 67137, טל' 03-6969657, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 
צבי ברק, עו"ד, מפרק  

מ.קינן-בנין ואחזקת מיבנים בע"מ
)ח"פ 51-257344-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17 00 בשעה   ,26 1 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ירושלים 4, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
יוסי ניזרי, עו"ד, מפרק  

בי–גוד חברה לצעצועים ולמסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-130204-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 12 29, בשעה 00 10, במשרדי המפרקת, 
רח' קרן היסוד 38, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
דינה בראון, עו"ד, מפרקת  

מ.ק. סחר ובניה בע"מ
)ח"פ 51-369045-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 12 30, בשעה 00 16, במשרדי המפרק, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  בועינה-נג'ידאת, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
דלאשה סאדק, עו"ד, רו"ח, מפרק  

טרנס - מרשל חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-118720-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, שד'   ,10 00 בשעה   ,12 1 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שאול המלך 8, תל אביב 64733, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
מרדכי שלו, עו"ד, מפרק  

רהיטי יבוא דב טרויהפט בע"מ
)ח"פ 51-285187-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17 00 בשעה   ,12 1 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,5 הרצל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
בנימין הנר, עו"ד, מפרק  
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

מובידה בע"מ
)ח"פ 51-496818-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 1 29, בשעה 00 10, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
 ,03-6091282 טל'   ,68012 אביב  תל   ,14 קומה  הטכסטיל,  בית   ,2
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

כ.י. תקשורת ואינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-433841-7(

)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 2013 9 23, התקבלה החלטה 
לוי,  דובריש  רקפת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טל'   ,68012 אביב  תל   ,14 קומה  הטכסטיל,  בית   ,2 קויפמן  מרח' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, למפרקת החברה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

כ.י. תקשורת ואינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-433841-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2014 1 29, בשעה 00 10, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
 ,03-6091282 טל'   ,68012 אביב  תל   ,14 קומה  הטכסטיל,  בית   ,2
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

ע.צ. ניהול ויעוץ טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-103680-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרד עו"ד רונן   ,12 00 בשעה   ,26 1 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,21 הארבעה  רח'  שחר, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
עזרא צור, מפרק  

יוניט מערכות ופתרונות בע"מ
)ח"פ 51-229414-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מרינברג  במשרד   ,16 00 בשעה   ,30 1 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בראון ושות' עורכי דין, רח' אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
ערן מרינברג, עו"ד, מפרק  

דאבל פס ספורט בע"מ
)ח"פ 51-458026-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9 00 בשעה   ,16 2 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רוטשילד 19, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
יניב דרי, עו"ד, מפרק  

מובידה בע"מ
)ח"פ 51-496818-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 11 10, התקבלה החלטה 
לוי,  דובריש  רקפת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טל'   ,68012 אביב  תל   ,14 קומה  הטכסטיל,  בית   ,2 קויפמן  מרח' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, למפרקת החברה 




