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 מינוי זמני לרשם החברות, רשם העמותות 
ורשם ההקדשות

לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, לפי חוק העמותות, 
התש"ם-1980, ולפי חוק הנאמנות, התשל"ט-1979

החברות,  לחוק  36)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ט-11999, לפי סעיף 63 לחוק העמותות, התש"ם-21980, 
ממנה  אני  התשל"ט-31979,  הנאמנות,  לחוק   25 סעיף  ולפי 
את גלי גרוס, עובדת המדינה הכשירה להתמנות לשופט של 
ולרשם  העמותות  לרשם  החברות,  לרשם  שלום,  משפט  בית 

ההקדשות.

תוקף המינוי לשלושה חודשים.

ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2399(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  1

ס"ח התש"ם, עמ' 210.  2

ס"ח התשל"ט, עמ' 128; התשס"ז, עמ' 349.  3

 מינוי זמני לרשם השותפויות, רשם שמות עסק 
ורשם המשכונות

 לפי פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, 
לפי פקודת רישום שמות עסק, 1935, ולפי תקנות המשכון 

)סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד-1994

]נוסח  השותפויות  לפקודת   68 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שמות  רישום  לפקודת   17 סעיף  לפי  התשל"ה-11975,  חדש[, 
עסק, 21935, ולפי תקנה 3 לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, 
השותפויות,  לרשם  גרוס  גלי  את  ממנה  אני  התשנ"ד-31994, 

לרשם שמות עסק ולרשם המשכונות.

תוקף המינוי לשלושה חודשים.

א' בטבת התשע"ד )4 בדצמבר 2013(
)חמ 3-905-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.  1

ע"ר 1935, תוס' 1, עמ' 116; 1942, תוס' 1, עמ' 60.  2

ק"ת התשנ"ד, עמ' 734.  3

מינוי חבר בוועדת רישוי
לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי 
שמירה, התשל"ב-11972, ובהמלצת ראש הממשלה, אני ממנה 

את סורל ז'ק הרלב לחבר בוועדת הרישוי לפי הסעיף האמור.

תוק המינוי לשלוש שנים.

ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2319(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  1

אישור
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות הוצאות, 

התשנ"ה-1995

1 ולסעיף 3  )13( להגדרת "חוב" שבסעיף  בהתאם לפסקה 
לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-11995, 
משרד  חשבת  של  המשותפת  ההצעה  את  מאשרים  אנו 
החקלאות ופיתוח הכפר ומנהלת המרכז לגביית קנסות, אגרות 
החובה  בשל  למדינה  המגיעים  סכומים  ולפיה  והוצאות, 
בחקלאות,  הון  השקעות  לעידוד  החוק  לפי  הטבות  ולהחזיר 
התשמ"א-21980, שלא הוחזרו במועדם, ייגבו באמצעות המרכז 

לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4058(

ציפי לבני            יאיר שמיר 
שרת המשפטים שר החקלאות ופיתוח הכפר 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ב, עמ' 170.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 56.  2

אצילת סמכות
לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

המדינה  שירות  לחוק  71)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ובהמלצת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-11963  )משמעת(, 
השירות, אני אוצל למנהל המדפיס הממשלתי את סמכויותיי 

לפי סעיף 31 לחוק - לגבי עובדי המדפיס הממשלתי.

ט"ז בטבת התשע"ד )18 בדצמבר 2013(
)חמ 3-61-ה1(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשמ"ג, עמ' 32.  1

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  הכפר, 
לביצוע עבירות על פקודת הדיג, 21937, ועל הצווים והתקנות 

שהותקנו לפיה:

מאיר יפרח

משה אלמוג

 31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2015( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

ט' בטבת התשע"ד )12 בדצמבר 2013(
)חמ 3-279-ה1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.  2
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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עוז גופמן, עובד משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על פקודת 

הדיג, 21937, ועל הצווים והתקנות שהותקנו לפיה.

 31( התשע"ה  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
במשרתו  משמש  ההרשאה  מקבל  עוד  וכל   )2014 בדצמבר 

האמורה.

ט' בטבת התשע"ד )12 בדצמבר 2013(
)חמ 3-279-ה1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.  2

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי הרשות למשפט, טכנולוגיה 
ומידע שבמשרד המשפטים ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך 
חקירות בקשר לביצוע עבירות על סעיפים 5, 16 ו–31א, לחוק 
הגנת הפרטיות, התשמ"א-21981, וסעיפים 49 ו–50 לחוק שירות 

נתוני אשראי, התשס"ב-32002:

מילי בך שטרום

אפרת חשן מנדל

פנחס כהן

דנית דינה ליבוביץ שטי

 31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2015( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים בתפקידם.

ט' בטבת התשע"ד )12 בדצמבר 2013(
)חמ 3-279-ה1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 128.  2

ס"ח התשס"ב, עמ' 104.  3

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
והמים,  האנרגיה  משרד  עובדי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות על ביצוע עבירות 

על החוקים שלהלן:

חוק התקנים, התשי"ג-21953, בנושאים של גפ"מ ודלק;

חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-31989;

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ב, עמ' 402.  2

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.  3

בנושאים  התשכ"א-41960,  ודלק(,  )מנועים  רכב  הפעלת  חוק 
שהם בתחום אחריות משרד האנרגיה והמים;

חוק משק הדלק )איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות(, 
התשס"ה-52005;

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-61957;

איהאב אליאס

רביטל גרשון

צבי ויסלר

ראיד חיר אל דין

חלפון טרב

אוסאמה סעד

שריף נסר אלדין

ח'אלד פראג'

תוקף הרשאה זו עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 
2015(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם.

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
)חמ 3-279-ה1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 12; התשס"ח, עמ' 479.  4

ס"ח התשס"ה, עמ' 62 ועמ' 136.  5

ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשס"ב, עמ' 196.  6

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
האנרגיה  משרד  עובדת  צור,  שרי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 

והמים, לערוך חקירות על ביצוע עבירות על החוקים שלהלן:

חוק התקנים, התשי"ג-21953, בנושאים של גפ"מ ודלק;

חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-31989;

בנושאים  התשכ"א-41960,  ודלק(,  )מנועים  רכב  הפעלת  חוק 
שהם בתחום אחריות משרד האנרגיה והמים;

חוק משק הדלק )איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות(, 
התשס"ה-52005;

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-61957;

)31 בדצמבר  זו עד יום ט' בטבת התשע"ה  תוקף הרשאה 
2014(, וכל עוד מקבלת ההרשאה משמשת במשרתה.

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
)חמ 3-279-ה1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ב, עמ' 402.  2

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.  3

ס"ח התשכ"א, עמ' 12; התשס"ח, עמ' 479.  4

ס"ח התשס"ה, עמ' 62 ועמ' 136.  5

ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשס"ב, עמ' 196.  6
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הרכב 3:  )3(

עורך הדין אליעזר בן מוחה - יושב ראש  

עורך הדין יצחק יונסי - חבר  

עורך הדין דב גלבוע - חבר.  

ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(
)חמ 3-265-ה1(

איתמר שמעוני  
ראש עיריית אשקלון  

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

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
מס' 38639 - באר שבע, הוצגו ביום י"א בתשרי התשע"ד )15 
הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך   )2013 בספטמבר 
המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, 
באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' 

התקווה 4, באר שבע ובעיריית באר שבע.

י"א בתשרי התשע"ד )15 בספטמבר 2013(
רמי דמארי 	

פקיד הסדר המקרקעין 	
אזור הסדר הדרום  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 14

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לשימוע  ובהמשך  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי 
בי  כי אני חוזר  5א לפקודה, אני מודיע  שהתקיים לפי סעיף 
בתוספת,  המתוארת  בקרקע  הזכויות  את  לרכוש  מכוונתי 
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 

בילקוט הפרסומים 6549, התשע"ג, עמ' 2940.

תוספת

תיאור הקרקע: חלק משטח "מלון קליף" בשטח של 1,556 מ"ר 
מתוך שטח ההפקעה המקורי של 2,975 מ"ר.

ל–10  יופקעו  בו  והשימוש  שהחזקה  הקרקע  שטח 
מס'  ההפקעה  בתשריט  כמסומן  מ"ר,   1,419 על  יעמוד  שנים, 
הפ/א/322/162, המופקד במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מחוז 

ירושלים, בניין שערי העיר, רח' יפו 216, ירושלים.

ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בדצמבר 2013(
)חמ 3-3(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

 __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
אוצל למנהל הכללי של המרכז למיפוי ישראל את סמכויותיי 
לבטל או להפסיק רישיון מודד לפי סעיף 4 לפקודת המדידות2.

 30( התשע"ח  בכסלו  י"ב  יום  עד  זו  אצילה  של  תוקפה 
בנובמבר 2017(.

ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(
)חמ 3-17-ה1(

אורי אריאל  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשס"א, עמ' 158; י"פ התשל"ז, עמ' 1778.  1

2  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

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

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

2013 היה 4.14 אחוזים.

ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2468(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בכסלו  י"ז  מיום  בישיבתה  אשקלון  עיריית  מועצת  מינתה 
לעניין החוק האמור,  ערר  ועדת   )2013 בנובמבר   20( התשע"ד 

בשלושה הרכבים כמפורט להלן:

הרכב 1:  )1(

עורך הדין יעקב ביטון - יושב ראש  

עורך הדין דב גלבוע - חבר  

עורך הדין יוסי ערוסי - חבר;  

הרכב 2:  )2(

עורך הדין אליעזר בן מוחה - יושב ראש  

עורך הדין אלי שאול - חבר  

רואת החשבון מירי ברקוביץ-יחיאל - חברה;  

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

רח'  פינת  המחתרת,  רח'  השרון,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הפלמ"ח, גוש 6416, ח"ח 115 -

ייעודשטח במ"ר

)F דרך273 )מגרש

דרך8 )חלק ממגרש 4(

ה' בטבת התשע"ד )8 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

יצחק רוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  עד/2007/ב, 
הפרסומים 6374, התשע"ב, עמ' 2498, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 
בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  פתוח  ציבורי  שטח 

188 לחוק התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר,   1,456 ששטחה  כרמל,  אל  בדאלית  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 11508, חלק מחלקה 14.

ט"ו בטבת התשע"ד )18 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רכס הכרמל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;294 ח"ח   ,6159 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

י"ז בכסלו התשע"ד )20 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/598, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3035, 
התשמ"ד, עמ' 1813, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לוועדה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6411, ח"ח 4-1;   
הייעוד: שב"צ, שצ"פ ודרך.

כ"א בכסלו התשע"ד )24 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  לה/1/184/א, 
הפרסומים 3503, התשס"ח, עמ' 346, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רמלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - שטח ציבורי פתוח.  .4

גרפית(,  )במדידה  מ"ר   358 ברמלה, ששטחה  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 5863, חלקה 18 )גוש קודם 4435, ח"ח 85, 159(.

ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/2/1200, 
הפרסומים 6140, התשע"א, עמ' 244, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,6407 כגוש  המזוהה  השרון,  בהוד  קרקע  חטיבת   
מחלקה 61; הייעוד: שב"צ, שצ"פ, דרך ודרך משולבת.

כ"א בכסלו התשע"ד )24 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/1203, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6214, התשע"א, עמ' 3185, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השרון  הוד  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–1,000  ששטחה  באלישמע,  קרקע  חטיבת   
כגוש 7257 )לשעבר 7501(, חלק מחלקה 121 )לשעבר 36, 38, 

42(, המופיעה בצבע חום; הייעוד: מבני ציבור.

ט"ו בטבת התשע"ד )18 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/269,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 634, 
התשי"ט, עמ' 345, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ )או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע - שב"צ.  .4

 160 חלקה   ,18004 כגוש  המזוהה  בעכו,  קרקע  חטיבת   
בשלמות, בשטח של 934 מ"ר.

ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שד/18/1000/א/ב, 
בילקוט הפרסומים 6611, התשע"ג, עמ' 5410, מוסרת בזה 
)להלן  השרון  דרום  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לנשוא  פתוח  סביבתי  למידה  מרכז  של  ציבורי  לצורך 

סביבת נחל הירקון.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר,  כ–22,000  ששטחה  ירק,  נווה  ליד  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 6822, ח"ח 40 )לשעבר 28(, המופיעה בצבע 

ירוק; הייעוד שטח ציבורי פתוח.

ז' בטבת התשע"ד )10 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שד/3/434, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,2321 עמ'  התשנ"ו,  הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של גן ילדים.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
לצורך  )או  דרך  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בסולם, המזוהה ככבישים מס' 26, 27, בגוש   
17114, ח"ח 9, 33, ובגוש 17118, ח"ח 1, 2, 4.

ט"ו בטבת התשע"ד )18 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  

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

תיקון טעות
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה 
ציבור( 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6355, התשע"ב, עמ' 
1872, לעניין תכנית מס' ען/397א )עירון(, במקום "תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות" 
יבוא "תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אום אל פחם 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות".

)חמ 3-4(

תיקוני טעויות דפוס
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה   )1(
ציבור( 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6608, התשע"ג, עמ' 
5124, לעניין תכנית מס' רח/מק/4/165/ב/2 )רחובות(, בסעיף 2, 

תיאור הקרקע, במקום "גוש 3697", צריך להיות "גוש 3679".

לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה   )2(
ציבור( 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6708, התשע"ד, 
עמ' 1855, לעניין תכנית לה/2/200/ו )רמלה(, בסעיף 2, תיאור 
הקרקע, במקום "גוש 4354, ח"ח 21, 48 )לשעבר חלקה 25(", 

צריך להיות "גוש 4354, ח"ח 21, 84 )לשעבר חלקה 25(".

)חמ 3-4(

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/3658, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3575, התשמ"ח, עמ' 2988, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
למוסד  ציבורי של שטח  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 
לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  חינוכי 

התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 160 חלקה   ,18051 כגוש  המזוהה  בעכו,  קרקע  חטיבת   
למוסד  שטח  הייעוד:  מ"ר;   1,303 של  בשטח  בשלמות, 

חינוכי.

ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11752, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5177, התשס"ג, עמ' 2193, מוסרת בזה הוועדה המקומית 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

 15321מס':  מפורטת
 131הקמת שכונת מגורים חדשה בת  שם התכנית:

 יח"ד בשועפט
 לחוק התכנון 111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15321מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א3523במ/  שינוי
 1311 שינוי

 2133 כפיפות
 2255 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים   .יישוב: 

 שכונת שועפט, ממזרח לדרך רמאללה ומדרום לפסגת זאב.
 דרכים ללא מספר ,

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 בהסדר:

 .35 - 35, 32, 25 - 22חלקות במלואן:  32253גוש: 
 .15חלקי חלקות:  32253גוש: 

 X: 222370קואורדינטה 
 Y: 635800קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 יח"ד. 135הקמת שכונת מגורים חדשה בת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וף  פתוח לאזור מגורים ב' לדרך, משטח נייעוד א. שינוי 

 לשטח ציבורי פתוח ולשטח לבניני ציבור.
 משטח ציבורי פתוח לדרך.ייעוד ב. שינוי 

 קרקע.ייעוד ג. קביעת התכליות המותרות לכל 
ד. קביעת הוראות בנייה הכוללות קביעת צפיפות, 

קביעת מספר קומות  ,, קביעת קווי בניןקביעת תכסית
 , הנחיות בינוי ופיתוח.וגובה בניינים

 ה. התווית דרך חדשה.
 ו. קביעת הוראות לפיתוח השטח.

 ז. קביעת השלבים והתניות לביצוע.
 עת תנאים למתן היתר בנייה.ח. קבי

 ט. קביעת הוראות איחוד וחלוקה תכנונית.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3566ובילקוט הפרסומים  25/11/5215

 .16/11/5215, בתאריך 625

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1ן מחוז ירושלים, שלומציובנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

ם, מרחב תכנון מקומי, ירושליםמחוז: ירושלי  
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 13912מס':  מפורטת
 ין מגורים קיים, יתוספת בנייה לבנ שם התכנית:

 שכ' בית חנינה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 13612': מס מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 / א3521במ/  ביטול

 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינה ,, : סולטן קוטזירושלים רחוביישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .511חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32315גוש: 

 X: 221750קואורדינטה 
 Y: 636975קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ין מגורים קיים.ילבנ תוספת בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן :יי . שינוי במערך1

 מיוחד לאזור מגורים ב'. 1מאזור מגורים 
מתוכם  1161.52-מרביים ל. קביעת שטחי בנייה 5

 מ"ר שטחי שירות. 363.11 -מ"ר שטח עיקרי ו 522.56
 .מרביים . קביעת קווי בנין 3
מפלס הכניסה מעל קומות  5 -. קביעת גובה מבנה ל5

 לס הכניסה הקובעת.מתחת למפ הקובעת, וקומה אחת
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  בשטח.2
 . קביעת הוראות בינוי.3
 .5 -. קביעת מספר יחידות דיור ל1
 . קביעת הוראות בגין הריסה.5
 /עקירה/העתקה.. קביעת הוראות בגין עצים לשימור6
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3322מים ובילקוט הפרסו 21/23/5213

 .23/23/5213, בתאריך 2131
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
עוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל המ25-3563511טלפון: 

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

 
 

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

 13331מס':  מפורטת
ין יבבנתוספת קומה לשם תוספת יח"ד  שם התכנית:
 , שועפט, רח' אחמד שאווקייםיק

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

 13113מס':  מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
 ת הבאות:המתייחסת לתכניו

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול

 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות
 / א3523במ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: שאוקי אחמד   . ,ירושליםיישוב: 

 שטחים ממערב מדרך ראמללה, שכונת שועפט 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32221וש: ג

 X: 221775קואורדינטה 
 Y: 635660קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת קומה לשם תוספת יח"ד

 

 עיקרי הוראות התכנית:
של קרקע מאזור מגורים מיוחד בגרעין ייעוד . שינוי 1

 הכפר לאזור מגורים ג' ודרך.
מ"ר  332-בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה5

מ"ר שטחי  161-מ"ר שטחים עיקריים ו 536)מתוכם 
 שירות(.

 יח"ד. 3 -ל 5 -. הגדלת מס' יח"ד מ3
קרקע ובקומה  קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומת . א.5

א' לשם הרחבת יח"ד הקיימות בהתאם לנספח הבינוי 
 ובהתאם לקיים בשטח.

ב. קביעת בינוי לתוספת בנייה במרתף לשם תוספת 
הרחבת חניה בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם מקלט ו

 לקיים בשטח.
ן לשם תוספת יג. קביעת בינוי לתוספת קומה ב' מעל הבני

 יח"ד בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
 . קביעת קווי בנין חדשים לבניה.2
 . קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבניה.3
קומות מעל קומת המרתף  5 -. הגדלת מס' הקומות מ1
 קומות מעל קומת המרתף. 3 -ל
 . קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה.5
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור  ולנטיעה.6

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3263ובילקוט הפרסומים  15/25/5213

 .16/22/5213, בתאריך 5326
 

ועדה המחוזית ה משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של נטהאינטר

 
 

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

 א /15251מס':  מפורטת
שני מבנים  תוספת קומות ובינוי עבור שם התכנית:

 קיימים, שכ' ג'בל מוכבר
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –ה, התשכ"ה והבני
 א /15255מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 / א5353 ביטול

 2133 כפיפות
 / א2255מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' ג'בל אל מוכבר, איזור אל סוואחרה., ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .31536גושים בשלמות: 
 X: 223575קואורדינטה 
 Y: 628540קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ובינוי עבור שני מבנים קיימים.תוספת קומות 
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3322מים ובילקוט הפרסו 21/23/5213

 .23/23/5213, בתאריך 2131
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
עוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל המ25-3563511טלפון: 

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

 
 

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

 13331מס':  מפורטת
ין יבבנתוספת קומה לשם תוספת יח"ד  שם התכנית:
 , שועפט, רח' אחמד שאווקייםיק

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

 13113מס':  מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
 ת הבאות:המתייחסת לתכניו

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול

 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות
 / א3523במ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: שאוקי אחמד   . ,ירושליםיישוב: 

 שטחים ממערב מדרך ראמללה, שכונת שועפט 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32221וש: ג

 X: 221775קואורדינטה 
 Y: 635660קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת קומה לשם תוספת יח"ד

 

 עיקרי הוראות התכנית:
של קרקע מאזור מגורים מיוחד בגרעין ייעוד . שינוי 1

 הכפר לאזור מגורים ג' ודרך.
מ"ר  332-בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה5

מ"ר שטחי  161-מ"ר שטחים עיקריים ו 536)מתוכם 
 שירות(.

 יח"ד. 3 -ל 5 -. הגדלת מס' יח"ד מ3
קרקע ובקומה  קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומת . א.5

א' לשם הרחבת יח"ד הקיימות בהתאם לנספח הבינוי 
 ובהתאם לקיים בשטח.

ב. קביעת בינוי לתוספת בנייה במרתף לשם תוספת 
הרחבת חניה בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם מקלט ו

 לקיים בשטח.
ן לשם תוספת יג. קביעת בינוי לתוספת קומה ב' מעל הבני

 יח"ד בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
 . קביעת קווי בנין חדשים לבניה.2
 . קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבניה.3
קומות מעל קומת המרתף  5 -. הגדלת מס' הקומות מ1
 קומות מעל קומת המרתף. 3 -ל
 . קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה.5
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור  ולנטיעה.6

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3263ובילקוט הפרסומים  15/25/5213

 .16/22/5213, בתאריך 5326
 

ועדה המחוזית ה משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של נטהאינטר

 
 

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

 א /15251מס':  מפורטת
שני מבנים  תוספת קומות ובינוי עבור שם התכנית:

 קיימים, שכ' ג'בל מוכבר
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –ה, התשכ"ה והבני
 א /15255מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 / א5353 ביטול

 2133 כפיפות
 / א2255מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' ג'בל אל מוכבר, איזור אל סוואחרה., ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .31536גושים בשלמות: 
 X: 223575קואורדינטה 
 Y: 628540קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ובינוי עבור שני מבנים קיימים.תוספת קומות 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 3מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
 1ו  - 1יח"ד בתא שטח מס'  1. קביעת מספר יח"ד ל 5

 .5יח"ד בתא שטח מס' 
 5קומות המאושרות ל  5. הגדלת מספר הקומות מ 3

 . 22קומות מעל המפלס 
מ"ר ו  625( 1שטח מס' . קביעת שטחי הבניה: )תא 5

מ"ר ו  1235( 5מ"ר שטחי שירות, )תא שטח מס'  15
 מ"ר שטחי שירות. 151

 . קביעת קווי בניין חדשים.2
 . קביעת הוראות בגין הריסת  גדרות.3
 . קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר ברכב.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.5

 

תונים בתאריך פורסמה בעיהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3263ובילקוט הפרסומים  55/22/5213

 .53/22/5213, בתאריך 5513
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1 ירושלים, ככר ספראבנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

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

 א /9113מס':  מפורטת
יח"ד רח'  2הרחבות דיור ותוספת  נית:שם התכ

 , שכ' גאולה 11שטראוס 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /6133מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 יתרים או הרשאותה
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 2555 ביטול

 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת גאולה ,, 12ירושלים רחוב: שטראוס יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .15חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32232גוש: 

 X: 220855קואורדינטה 
 Y: 632450קואורדינטה 

 
 

 ת התכנית:מטר
השלמת קומה חמישית  ותוספת קומה שישית לשם 

 יח"ד והרחבת יח"ד. 2תוספת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מסחרי מיוחד לאזור מגורים ג'.ייעוד . שינוי 1
מ"ר. מתוכם  1222 -ל . הגדלת שטחי בנייה וקביעתם5

 מ"ר שטחי שירות.  113מ"ר שטח עיקרי  516
 . קביעת קווי בנין חדשים.3
 קומות. 3 -וגג רעפים ל 5 -. הגדלת מספר הקומות מ5
 .11 -ל 3 -. הגדלת מס' יח"ד מ2
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.3
 . קביעת הוראות בגין הריסה.1
 .. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3255ובילקוט הפרסומים  11/21/5213

 .31/21/5213, בתאריך 5235
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה ית לתכנון ולמקומ
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
מס':  מיתתכנית מתאר מקו אישורהודעה בדבר 

11339 
שינוי ההוראות המאושרות בתכנית מס'  שם התכנית:

 / ג בדבר תוקף זכויות הבניה5319
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15336מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג5126 שינוי

 35 ביטול
 / ד5126מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 55,53,55,22,25ירושלים רחוב: יפו יישוב: 
 . 51,53,52,51,56,21ירושלים רחוב: הנביאים יישוב: 
 . 5,5,3ירושלים רחוב: שטראוס יישוב: 
 . 1,3,2,1,6,11ירושלים רחוב: הרב קוק יישוב: 

 

, שטח בין הרחובות יפו מדרום, רח' שטראוס מרכז העיר
 ממערב, רח' הרב קוק ממזרח ורח' הנביאים מצפון.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2780

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 112-62, 13-11, 12-12, 5-1מלואן: לקות ב, ח32222גוש: 
 X: 220850קואורדינטה 
 Y: 632300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
/ ג לגבי 5126שינוי  ההוראות המאושרות בתכנית מס' 

 / ג.5126שעפ"י תכנית  מס'  בנייה תוקף זכויות ה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ג' לגבי  5126. שינוי ההוראות המאושרות בתכנית 1

 / ג5126שנקבעו בתכנית מס' בנייה זכויות  התוקף 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3561ובילקוט הפרסומים  53/12/5215

 .21/11/5215, בתאריך 325
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533פון: טל 6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

רושליםמחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, י  
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

11313 
 הקמת בנין מגורים בשכונת בית חנינה שם התכנית:

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

 15313מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3311 שינוי
 35 ביטול

 / ב2133 כפיפות
 2255 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינא ,, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 וחלקות:גושים 
 .123חלקות במלואן: , מוסדר, 32311גוש: 

 X: 220775קואורדינטה 
 Y: 637975קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
קומות חניה  5קומות מעל  5הקמת בנין מגורים חדש בן 

 תת קרקעיות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאזור מגורים ד'  1הקרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -
 ולשטח פתוח ציבורי. 1
 5252.22מ"ר )מתוכם  3653 -קביעת שטחי בנייה ל -

 מ"ר שרות. 1533 -מ"ר עיקרי ו
קביעת אחוזי בנייה מרביים , מספר קומות , מספר  -

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

 בשטח.
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך ודעה על הפקדת התכנית ה
, התשעג, עמוד 3255ובילקוט הפרסומים  21/23/5213

 .32/25/5213, בתאריך 5523
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה תכנון ולמקומית ל

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

11331 
 בית חנינה-תוספת יח"ד במגרש מגורים שם התכנית:

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

 15313מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 35 ביטול
 / א3521במ/  ביטול

 / ב2133 כפיפות
 / א2255מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינא,, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .552חלקות במלואן:  , לא מוסדר,32315גוש: 

 X: 221800קואורדינטה 
 Y: 636900קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת קומות  על בנין מגורים קיים בבית חנינא

 

 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 1מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
קומות מלאות וקומה בנסיגה  5. קביעת בינוי לתוספת 5

 יח"ד  על בנין קיים. 5 לשם תוספת
 יח"ד. 5יח"ד , סה"כ  5.קביעת תוספת של 3
מ"ר  11125 -המרביים לבנייה . קביעת שטחי ה5

 מ"ר שירות. 315 -שטחים עיקריים ו 533מתוכם 
קומות על קומת מרתף  5 -. הגדלת מספר הקומות מ2
 קומות על קומת מרתף. 5 -ל
 לעקירה.. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים  3
 . קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.5
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.6

 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.12
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3336ובילקוט הפרסומים  13/26/5213

 .21/12/5213ך , בתארי222
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 
 באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו ובשעות

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

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

1121191-111  
 יח"ד על בניין קיים, 1-קומות ו 5 תוספת שם התכנית:

 אום ליסון
לחוק התכנון  111סעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2225562-121מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א5353 ביטול
 35 ביטול

 / א2255מק/  פיפותכ
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .גבל מוקבר ,אום ליסון, ירושלים רחוב: אום ליסוןיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן: , לא מוסדר, 31532גוש: 

 X: 223422קואורדינטה 
 Y: 627090קואורדינטה 

 ול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כח
 

 ת התכנית:מטר
 תוספת שתי קומות וארבע יח"ד על בניין מגורים קיים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'  3של קרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -
מ"ר  1213.55לסה"כ  מרבייםקביעת שטחי הבנייה ה -

מ"ר  155.12-ו מ"ר שטחים עקריים 561.15)מתוכם 
 שטחי שירות(.

 חדשים. מרביים ין קביעת קווי בני -
קומות על המבנה הקיים  5קביעת בינוי עבור תוספת  -

 יח"ד. 5לשם תוספת 
 יח"ד. 3יח"ד,סה"כ  5תוספת  -
קומות מעל קומת  3-למרבי קביעת מספר הקומות ה -

 מרתף. 
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. -
 קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. -
 בנייה.קביעת תנאים למתן היתר  -
 קביעת הוראות בגין עצים לנטיעה. -
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  13/25/5213

 .13/26/5213, בתאריך 116
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533ון: טלפ 6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

ושליםמחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, יר  
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

11312 
 , ן מגורים קייםיתוספת קומה לבני שם התכנית:

 בית חנינא
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15352מס':  מקומית

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  הרשאות:התרי בנייה ו

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 / א3525במ/  ביטול

 / ב2133 כפיפות
 2255 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינא,, ירושליםיישוב: 

 כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו 
 
 



2781 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 112-62, 13-11, 12-12, 5-1מלואן: לקות ב, ח32222גוש: 
 X: 220850קואורדינטה 
 Y: 632300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
/ ג לגבי 5126שינוי  ההוראות המאושרות בתכנית מס' 

 / ג.5126שעפ"י תכנית  מס'  בנייה תוקף זכויות ה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ג' לגבי  5126. שינוי ההוראות המאושרות בתכנית 1

 / ג5126שנקבעו בתכנית מס' בנייה זכויות  התוקף 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3561ובילקוט הפרסומים  53/12/5215

 .21/11/5215, בתאריך 325
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533פון: טל 6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

רושליםמחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, י  
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

11313 
 הקמת בנין מגורים בשכונת בית חנינה שם התכנית:

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

 15313מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3311 שינוי
 35 ביטול

 / ב2133 כפיפות
 2255 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינא ,, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 וחלקות:גושים 
 .123חלקות במלואן: , מוסדר, 32311גוש: 

 X: 220775קואורדינטה 
 Y: 637975קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
קומות חניה  5קומות מעל  5הקמת בנין מגורים חדש בן 

 תת קרקעיות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאזור מגורים ד'  1הקרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -
 ולשטח פתוח ציבורי. 1
 5252.22מ"ר )מתוכם  3653 -קביעת שטחי בנייה ל -

 מ"ר שרות. 1533 -מ"ר עיקרי ו
קביעת אחוזי בנייה מרביים , מספר קומות , מספר  -

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

 בשטח.
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך ודעה על הפקדת התכנית ה
, התשעג, עמוד 3255ובילקוט הפרסומים  21/23/5213

 .32/25/5213, בתאריך 5523
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה תכנון ולמקומית ל

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

11331 
 בית חנינה-תוספת יח"ד במגרש מגורים שם התכנית:

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

 15313מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 35 ביטול
 / א3521במ/  ביטול

 / ב2133 כפיפות
 / א2255מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינא,, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .552חלקות במלואן:  , לא מוסדר,32315גוש: 

 X: 221800קואורדינטה 
 Y: 636900קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת קומות  על בנין מגורים קיים בבית חנינא

 

 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 1מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
קומות מלאות וקומה בנסיגה  5. קביעת בינוי לתוספת 5

 יח"ד  על בנין קיים. 5 לשם תוספת
 יח"ד. 5יח"ד , סה"כ  5.קביעת תוספת של 3
מ"ר  11125 -המרביים לבנייה . קביעת שטחי ה5

 מ"ר שירות. 315 -שטחים עיקריים ו 533מתוכם 
קומות על קומת מרתף  5 -. הגדלת מספר הקומות מ2
 קומות על קומת מרתף. 5 -ל
 לעקירה.. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים  3
 . קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.5
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.6

 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.12
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3336ובילקוט הפרסומים  13/26/5213

 .21/12/5213ך , בתארי222
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 
 באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו ובשעות

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

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

1121191-111  
 יח"ד על בניין קיים, 1-קומות ו 5 תוספת שם התכנית:

 אום ליסון
לחוק התכנון  111סעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2225562-121מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א5353 ביטול
 35 ביטול

 / א2255מק/  פיפותכ
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .גבל מוקבר ,אום ליסון, ירושלים רחוב: אום ליסוןיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן: , לא מוסדר, 31532גוש: 

 X: 223422קואורדינטה 
 Y: 627090קואורדינטה 

 ול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כח
 

 ת התכנית:מטר
 תוספת שתי קומות וארבע יח"ד על בניין מגורים קיים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'  3של קרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -
מ"ר  1213.55לסה"כ  מרבייםקביעת שטחי הבנייה ה -

מ"ר  155.12-ו מ"ר שטחים עקריים 561.15)מתוכם 
 שטחי שירות(.

 חדשים. מרביים ין קביעת קווי בני -
קומות על המבנה הקיים  5קביעת בינוי עבור תוספת  -

 יח"ד. 5לשם תוספת 
 יח"ד. 3יח"ד,סה"כ  5תוספת  -
קומות מעל קומת  3-למרבי קביעת מספר הקומות ה -

 מרתף. 
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. -
 קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. -
 בנייה.קביעת תנאים למתן היתר  -
 קביעת הוראות בגין עצים לנטיעה. -
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  13/25/5213

 .13/26/5213, בתאריך 116
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533ון: טלפ 6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

ושליםמחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, יר  
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

11312 
 , ן מגורים קייםיתוספת קומה לבני שם התכנית:

 בית חנינא
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15352מס':  מקומית

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  הרשאות:התרי בנייה ו

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 / א3525במ/  ביטול

 / ב2133 כפיפות
 2255 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינא,, ירושליםיישוב: 

 כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו 
 
 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2782

 גושים וחלקות:
 .153חלקי חלקות: , לא מוסדר, 32312גוש: 

 X: 221275קואורדינטה 
 Y: 638235קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יח"ד. הפיכת  5 תוספת קומה לבנין קיים לשם תוספת

 שטח חניה לשטח עיקרי לשם תוספת יח"ד והרחבת דיור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'. 2ורים מאזור מגייעוד . שינוי 1
מ"ר , מהם  1555בהיקף של  בנייה . קביעת שטחי ה5

 מ"ר שטחי שירות. 533 -מ"ר שטחים עיקריים ו 1255
 . שינוי קווי בנין וקביעת קוי בנין חדשים.3
 .1 -. קביעת מספר יח"ד ל5
 .2.22ממפלס  5 -ל 3 -. הגדלת מספר הקומות מ2
 כנית.. קביעת שלבי ביצוע למימוש הת3
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.1
 . קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.5
 . קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.6

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  25/26/5213

 .13/26/5213, בתאריך 115
 

הועדה המחוזית  דימשרהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של ינטרנטהא

 
 

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

1131131-111  
שכונת   קומות למצב המאושר 5הוספת  שם התכנית:

 שמואל  הנביא 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית דבר אישור ב ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2213533-121מס':  מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג2331מק/  שינוי
 / א2331 שינוי

 35 ביטול
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רח' שמואל הנביא , ירושליםישוב: י

 
 

 גושים וחלקות:
 .325חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32255גוש: 

 X: 221519קואורדינטה 
 Y: 632787קואורדינטה 

 מגרשים:
 / ג2331א בהתאם לתכנית מק/ 3

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 ת התכנית:מטר
 קומות 5קומות למבנה מאושר בן  5הוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים ד'.-הקרקע מאזור מגורים ב' לייעוד . שינוי 1
מ"ר מהם  5252בנייה בהיקף של  שטחי . קביעת 5

 שרות. שטחי 1652מ"ר שטחים עיקריים ו  5122
 יח"ד. 55יח"ד לסה"כ  5. קביעת תוספת של 3
קומות ממפלס  3-קומות ל 5-. הגדלת מס' הקומות מ5
 .2.22 -ה
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.2
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.3

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3351ובילקוט הפרסומים  25/21/5213

 .11/21/5213, בתאריך 3522
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1לומציון מחוז ירושלים, שבנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושליםמחוז:   
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

13911 
 תוספת בנייה למבנה קיים בצור באהר שם התכנית:

וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 

המקומית  ובמשרדי הועדה מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

 13651מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5325 ביטול
 35 ביטול

 / א2255מק/  כפיפות
 / ב2133 ותכפיפ

 
 
 

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

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222550קואורדינטה 
 Y: 627000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .32165גושים בחלקיות: 
 

 :מטרת התכנית
 קומות ושתי יח"ד חדשות. הרחבת דיור , ותוספת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'. 5הקרקע מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
 הקרקע מנוף פתוח לשטחים פתוחים.ייעוד . שינוי 5
. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל גג הבנין הקיים , 3

לשם הוספת יחידת דיור חדשה, בהתאם למפורט 
 בנספח הבינוי.

בינוי לתוספת בנייה והסבת שטח שירות לשטח  . קביעת5
 עיקרי בקומת הקרקע לשם תוספת יחידת דיור חדשה.

 . קביעת בינוי  להרחבות דיור בקומה א' ובקומה ג'.2
 . קביעת בינוי לתוספת מרפסות בקומה ב'.3
 . קביעת קווי בנין חדשים.1
 . קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב.5
קומות לרבות  5-לי מרב. קביעת מספר הקומות ה6

 .1לנספח הבינוי מס'  הכל בהתאם ,קומת הקרקע
 יח"ד. 5 -למרבי . קביעת מספר יחידות הדיור ה12
 . שינוי קומת המרתף וקביעת שימושה למגורים.11
 -ל 1ס' בתא שטח מ מרבייםהבנייה . קביעת שטחי ה15

 -מ"ר שטחים עיקריים ו 325.23מ"ר בתוכם  321.31
 שירות.מ"ר שטחי  22.25

 .5. קביעת הוראות בגין תא שטח מס' 13
 . קביעת הוראות בגין בנייה להריסה.15
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.12
. קביעת הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים למתן 13

 היתר בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים להעתקה.11

 
ות ת, בימים ובשעין רשאי לעיין בתכנייכל מעונ

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

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד פרסומה

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע
טלפון:  6121321ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 25-3563511טלפון: 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתקדת הודעה בדבר הפ

 ב /15913
,  5,1,1,15הרחבת דיור רח' שאדיקר  שם התכנית:

 שכ' נוה יעקב.
וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 ב /15631מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב3555 ביטול
 2255 כפיפות
 / א2255מק/  כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 ים בתכנית ומקומם:השטחים הכלול
, 5, 3, 15, 5רחוב: שאדיקר נחום  ,ירושליםיישוב: 

 שכונת נוה יעקב,
 X -  333740-223830קואורדינטה 
  Y- 638710- 638980קואורדינטה  

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 חדש רשום:

 .12 - 15חלקות במלואן:  32356גוש: 
 .25חלקי חלקות:  32356גוש: 

 

 :מטרת התכנית
מבנים, והכשרת  5-תוספת לשם הרחבת יח"ד קיימות ב

 שתי דירות שנבנו ללא היתר בכל בנין.
 עיקרי הוראות התכנית:

קרקע מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' ייעוד . שינוי 1
 ב'. -ו

 יח"ד קיימות בכל בנין. 15. קביעת בינוי עבור הרחבת 5
ירות שנבנו ללא היתר   בכל אחד . הכשרת שתי ד3

 .15 -, ו5,5,3מבניינים 
 . קביעת קווי בנין חדשים לבינוי כאמור.5
מ"ר אשר   6636.31 -. קביעת השטחים המרביים ל2

שטחי  1521.51 -מ"ר שטחים עיקריים ו 5251.15מהם 
 שירות.

קומות מעל  5 -ין לי. קביעת מספר הקומות בבנ3
 לכניסה הקובעת.הכניסה הקובעת וקומה אחת 

 . קביעת הוראות  בגין עצים להעתקה ועצים לשימור.1
 . קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.5
 . קביעת הוראות בגין הוצאת היתר בנייה.6



2783 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

 גושים וחלקות:
 .153חלקי חלקות: , לא מוסדר, 32312גוש: 

 X: 221275קואורדינטה 
 Y: 638235קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יח"ד. הפיכת  5 תוספת קומה לבנין קיים לשם תוספת

 שטח חניה לשטח עיקרי לשם תוספת יח"ד והרחבת דיור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'. 2ורים מאזור מגייעוד . שינוי 1
מ"ר , מהם  1555בהיקף של  בנייה . קביעת שטחי ה5

 מ"ר שטחי שירות. 533 -מ"ר שטחים עיקריים ו 1255
 . שינוי קווי בנין וקביעת קוי בנין חדשים.3
 .1 -. קביעת מספר יח"ד ל5
 .2.22ממפלס  5 -ל 3 -. הגדלת מספר הקומות מ2
 כנית.. קביעת שלבי ביצוע למימוש הת3
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.1
 . קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.5
 . קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.6

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  25/26/5213

 .13/26/5213, בתאריך 115
 

הועדה המחוזית  דימשרהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של ינטרנטהא

 
 

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

1131131-111  
שכונת   קומות למצב המאושר 5הוספת  שם התכנית:

 שמואל  הנביא 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית דבר אישור ב ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2213533-121מס':  מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג2331מק/  שינוי
 / א2331 שינוי

 35 ביטול
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רח' שמואל הנביא , ירושליםישוב: י

 
 

 גושים וחלקות:
 .325חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32255גוש: 

 X: 221519קואורדינטה 
 Y: 632787קואורדינטה 

 מגרשים:
 / ג2331א בהתאם לתכנית מק/ 3

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 ת התכנית:מטר
 קומות 5קומות למבנה מאושר בן  5הוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים ד'.-הקרקע מאזור מגורים ב' לייעוד . שינוי 1
מ"ר מהם  5252בנייה בהיקף של  שטחי . קביעת 5

 שרות. שטחי 1652מ"ר שטחים עיקריים ו  5122
 יח"ד. 55יח"ד לסה"כ  5. קביעת תוספת של 3
קומות ממפלס  3-קומות ל 5-. הגדלת מס' הקומות מ5
 .2.22 -ה
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.2
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.3

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3351ובילקוט הפרסומים  25/21/5213

 .11/21/5213, בתאריך 3522
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1לומציון מחוז ירושלים, שבנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושליםמחוז:   
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

13911 
 תוספת בנייה למבנה קיים בצור באהר שם התכנית:

וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 

המקומית  ובמשרדי הועדה מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

 13651מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5325 ביטול
 35 ביטול

 / א2255מק/  כפיפות
 / ב2133 ותכפיפ

 
 
 

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

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222550קואורדינטה 
 Y: 627000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .32165גושים בחלקיות: 
 

 :מטרת התכנית
 קומות ושתי יח"ד חדשות. הרחבת דיור , ותוספת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'. 5הקרקע מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
 הקרקע מנוף פתוח לשטחים פתוחים.ייעוד . שינוי 5
. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל גג הבנין הקיים , 3

לשם הוספת יחידת דיור חדשה, בהתאם למפורט 
 בנספח הבינוי.

בינוי לתוספת בנייה והסבת שטח שירות לשטח  . קביעת5
 עיקרי בקומת הקרקע לשם תוספת יחידת דיור חדשה.

 . קביעת בינוי  להרחבות דיור בקומה א' ובקומה ג'.2
 . קביעת בינוי לתוספת מרפסות בקומה ב'.3
 . קביעת קווי בנין חדשים.1
 . קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב.5
קומות לרבות  5-לי מרב. קביעת מספר הקומות ה6

 .1לנספח הבינוי מס'  הכל בהתאם ,קומת הקרקע
 יח"ד. 5 -למרבי . קביעת מספר יחידות הדיור ה12
 . שינוי קומת המרתף וקביעת שימושה למגורים.11
 -ל 1ס' בתא שטח מ מרבייםהבנייה . קביעת שטחי ה15

 -מ"ר שטחים עיקריים ו 325.23מ"ר בתוכם  321.31
 שירות.מ"ר שטחי  22.25

 .5. קביעת הוראות בגין תא שטח מס' 13
 . קביעת הוראות בגין בנייה להריסה.15
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.12
. קביעת הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים למתן 13

 היתר בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים להעתקה.11

 
ות ת, בימים ובשעין רשאי לעיין בתכנייכל מעונ

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

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד פרסומה

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע
טלפון:  6121321ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 25-3563511טלפון: 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתקדת הודעה בדבר הפ

 ב /15913
,  5,1,1,15הרחבת דיור רח' שאדיקר  שם התכנית:

 שכ' נוה יעקב.
וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 ב /15631מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב3555 ביטול
 2255 כפיפות
 / א2255מק/  כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 ים בתכנית ומקומם:השטחים הכלול
, 5, 3, 15, 5רחוב: שאדיקר נחום  ,ירושליםיישוב: 

 שכונת נוה יעקב,
 X -  333740-223830קואורדינטה 
  Y- 638710- 638980קואורדינטה  

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 חדש רשום:

 .12 - 15חלקות במלואן:  32356גוש: 
 .25חלקי חלקות:  32356גוש: 

 

 :מטרת התכנית
מבנים, והכשרת  5-תוספת לשם הרחבת יח"ד קיימות ב

 שתי דירות שנבנו ללא היתר בכל בנין.
 עיקרי הוראות התכנית:

קרקע מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' ייעוד . שינוי 1
 ב'. -ו

 יח"ד קיימות בכל בנין. 15. קביעת בינוי עבור הרחבת 5
ירות שנבנו ללא היתר   בכל אחד . הכשרת שתי ד3

 .15 -, ו5,5,3מבניינים 
 . קביעת קווי בנין חדשים לבינוי כאמור.5
מ"ר אשר   6636.31 -. קביעת השטחים המרביים ל2

שטחי  1521.51 -מ"ר שטחים עיקריים ו 5251.15מהם 
 שירות.

קומות מעל  5 -ין לי. קביעת מספר הקומות בבנ3
 לכניסה הקובעת.הכניסה הקובעת וקומה אחת 

 . קביעת הוראות  בגין עצים להעתקה ועצים לשימור.1
 . קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.5
 . קביעת הוראות בגין הוצאת היתר בנייה.6
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ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

טלפון:  6121321ירושלים  1לומציון מחוז ירושלים, ש
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

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

 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1121931-111  
רמות  5האז -הרחבת דיור ברחוב דה שם התכנית:

 ירושלים
וק התכנון לח 56סרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמ

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  2225615-121מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
כנית שמכוחה ניתן להוציא ת התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5533 ביטול
 35 ביטול
 5232 ביטול

 / א2255מק/  כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5רחוב: דה הז יעקב  , שכ' רמות ירושליםיישוב: 

 X: 219525קואורדינטה 
 Y: 635625קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן: , מוסדר, 32116גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 .ברמות 5הרחבות יח"ד תוך תוספת קומה ברחוב דה האז 

 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מגורים מיוחד מיוחד למגורים ב'.ייעוד . שינוי 1
 . קביעת בינוי עבור תוספת לשם הרחבות.5
 . שינוי קווי בניין.3
מ"ר, מתוכם   5131. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 5

 מ"ר שטחי שרות. 555-מ"ר שטח עיקרי, ו1126
 .13-. קביעת מספר יחידות הדיור ל2
קומות עבור הרחבת  2ל  5. הגדלת מספר קומות מ3

 נים ומרתף.הדירות בקומה העליונה, מעל קומת מחס
 .  קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.1
 .  קביעת תנאים למתן היתר בנייה.5
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.6

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יקרקע, בבנין בימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

טלפון:  6121321לים ירוש 1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

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

 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1111331-111  
 ,11הרחבות דיור ברח' זריצקי דוד  שם התכנית:

 רמות ד'
וק התכנון לח 56, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  2231315-121מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
יתן להוציא תכנית שמכוחה נ התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג3133 ביטול
 3133 ביטול
 35 ביטול

 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 15רח' זריצקי דוד , 15ירושלים רחוב: זריצקי דוד יישוב: 

 X: 218445קואורדינטה 
 Y: 636814קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12חלקי חלקות: , לא מוסדר, 32151גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 תוספות בנייה לשם הרחבות דיור לדירות קיימות,

 ותוספת קומה בבניין קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד  לאזור מגורים ב'. 1מאזור מגורים ייעוד שינוי -
 תוספת קומת מרתף לבנין.-
המרתף כשטח עיקרי לשם הרחבת  שימוש בקומת-

 יח"ד בקומה מעליהם , בהתאם לנספח הבינוי.
ד' לשם הרחבת יח"ד -קביעת בינוי בקומות הקיימות א'-

 קיימות, בהתאם לנספח הבינוי.
קביעת בינוי לתוספת קומה חמישית לשם הרחבת -

 יח"ד קיימת בקומה מתחת , בהתאם לנספח הבינוי.
 , כאמור.בנייה הקביעת קווי בנין לתוספות -
מ"ר  313.16-בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה-

מ"ר שטח   23.55מ"ר שטח עיקרי ו  316.32)מתוכם 
 שרות(

 קביעת תנאים והוראות בינוי למתן היתרי בנייה.-
 קביעת הוראות בגין הריסה.-
-קומות מעל קומת מחסנים,ל 5הגדלת מס' הקומות מ -
 ים.קומות מעל קומת מרתף למגור 2
 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה.-
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

י לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכא
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

טלפון:  6121321ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא נייה במקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 
 
 
 
 
 

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

1111991-111  
בנין מגורים ושטחים לצרכי ציבור  שם התכנית:

 בשכונת רמות
וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה כנון ללת

מס':  תכנית מפורטתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
2235665-121  

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 35 ביטול
 3125 ביטול

 / ב2133 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים רחוב: שיבת ציון   .יישוב: 

 התכנית חלה בשכונת רמות בירושלים
 בין הרחובות שיבת ציון לרחוב מעלות כיסופים.

 X: 218868קואורדינטה 
 Y: 635801קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , לא מוסדר, 31356גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קומות עבור: מגורים, מסחר  13הקמת מבנה בן 

 ומוסדות ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח למוסד לשטח למגורים ומבנים ייעוד . שינוי 1

 ומוסדות ציבור.
מעל מפלס  12-למרבי . קביעת מספר הקומות ה5

 בעת.הכניסה הקו
מתחת למפלס  2-למרבי . קביעת מספר הקומות ה3

הקומה הקובעת )קומת מגורים, קומת גני ילדים ושלוש 
 קומות חניה(.

 בתחום המגרש. 36-. קביעת מס יחידות הדיור ל5
. קביעת שטחי בנייה המרביים  למגורים בהיקף של 2

 1315 -מ"ר שטחים עיקריים ו  2655מ"ר מהם  1235
 מ"ר שטחי שרות.

. קביעת שטחי בנייה המרביים  לגני ילדים בהיקף של 3
 שרות(. + מ"ר )עיקרי 215

 . קביעת שטחי חצרות לגני ילדים.1
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ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

טלפון:  6121321ירושלים  1לומציון מחוז ירושלים, ש
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

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

 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1121931-111  
רמות  5האז -הרחבת דיור ברחוב דה שם התכנית:

 ירושלים
וק התכנון לח 56סרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמ

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  2225615-121מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
כנית שמכוחה ניתן להוציא ת התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5533 ביטול
 35 ביטול
 5232 ביטול

 / א2255מק/  כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5רחוב: דה הז יעקב  , שכ' רמות ירושליםיישוב: 

 X: 219525קואורדינטה 
 Y: 635625קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן: , מוסדר, 32116גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 .ברמות 5הרחבות יח"ד תוך תוספת קומה ברחוב דה האז 

 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מגורים מיוחד מיוחד למגורים ב'.ייעוד . שינוי 1
 . קביעת בינוי עבור תוספת לשם הרחבות.5
 . שינוי קווי בניין.3
מ"ר, מתוכם   5131. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 5

 מ"ר שטחי שרות. 555-מ"ר שטח עיקרי, ו1126
 .13-. קביעת מספר יחידות הדיור ל2
קומות עבור הרחבת  2ל  5. הגדלת מספר קומות מ3

 נים ומרתף.הדירות בקומה העליונה, מעל קומת מחס
 .  קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.1
 .  קביעת תנאים למתן היתר בנייה.5
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.6

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יקרקע, בבנין בימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

טלפון:  6121321לים ירוש 1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

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

 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1111331-111  
 ,11הרחבות דיור ברח' זריצקי דוד  שם התכנית:

 רמות ד'
וק התכנון לח 56, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  2231315-121מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
יתן להוציא תכנית שמכוחה נ התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג3133 ביטול
 3133 ביטול
 35 ביטול

 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 15רח' זריצקי דוד , 15ירושלים רחוב: זריצקי דוד יישוב: 

 X: 218445קואורדינטה 
 Y: 636814קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12חלקי חלקות: , לא מוסדר, 32151גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 תוספות בנייה לשם הרחבות דיור לדירות קיימות,

 ותוספת קומה בבניין קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד  לאזור מגורים ב'. 1מאזור מגורים ייעוד שינוי -
 תוספת קומת מרתף לבנין.-
המרתף כשטח עיקרי לשם הרחבת  שימוש בקומת-

 יח"ד בקומה מעליהם , בהתאם לנספח הבינוי.
ד' לשם הרחבת יח"ד -קביעת בינוי בקומות הקיימות א'-

 קיימות, בהתאם לנספח הבינוי.
קביעת בינוי לתוספת קומה חמישית לשם הרחבת -

 יח"ד קיימת בקומה מתחת , בהתאם לנספח הבינוי.
 , כאמור.בנייה הקביעת קווי בנין לתוספות -
מ"ר  313.16-בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה-

מ"ר שטח   23.55מ"ר שטח עיקרי ו  316.32)מתוכם 
 שרות(

 קביעת תנאים והוראות בינוי למתן היתרי בנייה.-
 קביעת הוראות בגין הריסה.-
-קומות מעל קומת מחסנים,ל 5הגדלת מס' הקומות מ -
 ים.קומות מעל קומת מרתף למגור 2
 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה.-
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

י לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכא
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

טלפון:  6121321ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא נייה במקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 
 
 
 
 
 

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

1111991-111  
בנין מגורים ושטחים לצרכי ציבור  שם התכנית:

 בשכונת רמות
וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה כנון ללת

מס':  תכנית מפורטתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
2235665-121  

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 35 ביטול
 3125 ביטול

 / ב2133 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים רחוב: שיבת ציון   .יישוב: 

 התכנית חלה בשכונת רמות בירושלים
 בין הרחובות שיבת ציון לרחוב מעלות כיסופים.

 X: 218868קואורדינטה 
 Y: 635801קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , לא מוסדר, 31356גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קומות עבור: מגורים, מסחר  13הקמת מבנה בן 

 ומוסדות ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח למוסד לשטח למגורים ומבנים ייעוד . שינוי 1

 ומוסדות ציבור.
מעל מפלס  12-למרבי . קביעת מספר הקומות ה5

 בעת.הכניסה הקו
מתחת למפלס  2-למרבי . קביעת מספר הקומות ה3

הקומה הקובעת )קומת מגורים, קומת גני ילדים ושלוש 
 קומות חניה(.

 בתחום המגרש. 36-. קביעת מס יחידות הדיור ל5
. קביעת שטחי בנייה המרביים  למגורים בהיקף של 2

 1315 -מ"ר שטחים עיקריים ו  2655מ"ר מהם  1235
 מ"ר שטחי שרות.

. קביעת שטחי בנייה המרביים  לגני ילדים בהיקף של 3
 שרות(. + מ"ר )עיקרי 215

 . קביעת שטחי חצרות לגני ילדים.1
 
 
 
 
 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2786

מ"ר  3622. קביעת שטחי חניה לבנין כולו בהיקף של 5
 שרות.

 . קביעת הוראות בגין מבנים, גדרות ומדרגות להריסה.6
עם .קביעת שימושים עבור בנין מגורים בשילוב 12

 שטחים לצרכי ציבור )גני ילדים(.
 . הנחיות בינוי.15
 . קביעת קווי בניין חדשים.13
 . הנחיות לעיצוב אדריכלי.15
. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות 12

 ושירותים כגון: דרכים ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכ'ו.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, מורים פתוחים לקהלשהמשרדים הא

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

ומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרס
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

טלפון:  6121321ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

11111 
 - 19הרחבות דיור רח' ששת הימים  שם התכנית:

 גבעת המבתר
וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי , 1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 15115מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1555 ביטול
 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 56ירושלים רחוב: ששת הימים יישוב: 

 X: 222075נטה קואורדי
 Y: 634625קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן: , מוסדר, 32321גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הרחבת יחידות דיור קיימות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים א'. 2ממגורים ייעוד . שינוי 1
 . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן :5
שרות בקומת עמודים ,  קביעת בינוי להסבת שטח -

תוספות בנייה בקומת קרקע, הכל לשם הרחבת יחידות 
 הדיור הקיימות בהן , בהתאם לנספח הבינוי.

+ 3.12קביעת בינוי לתוספת קומה א' חלקית במפלס  -
, לשם הרחבת יחידות דיור הקיימות בקומה שמתחתיה 

 , בהתאם לנספח בינוי.
 , כאמור.י בנין לבנין. קביעת קוו3
קומות ,  3 -קומות ל 5 -הגדלת מספר הקומות מ .5

 קומה עליונה חלקית.
 232.33 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה2

 16.22 -מ"ר שטחים עיקריים ו 553.25מתוכם מ"ר )
 (.מ"ר שטחי שירות

 , כאמור.בנייהלהקמת תוספות ה . קביעת שלבי ביצוע3
היתר . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 1

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין הריסות.5
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.6

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

ת עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי א
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

טלפון:  6121321ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  ות יומצא למשרדיהעתק ההתנגד. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

ות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויבנייה התכנון וה
 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
 11911מס': תכנית מתאר מקומית  דחייתהודעה בדבר 

הקמת מבנה למגורים ומסחר עם חניון שם התכנית: 
 11תת קרקעי, המושבה הגרמנית עמק רפאים 

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

שהודעה על דבר הפקדתה  12653מס':  מקומית
ובילקוט  51/22/5221פורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 3151, התשסז, עמוד 2352הפרסומים 
15/23/5221. 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 

 ספר התכניתמ סוג היחס
 5515 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 55ירושלים רחוב: עמק רפאים יישוב: 

 קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
 552/132לבין  - 552/362אורך בין 
 356/662לבין  - 356/652רוחב בין 

 הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  32225גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 . מהות התכנית: הקמת מבנה משולב למגורים ומסחר,1

 תוך שימור  ושיחזור המבנה הקיים, עם חניון תת קרקעי
 וקומת מחסנים.

מיוחד לאיזור מגורים  1מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 מיוחד.

. קביעת בינוי עבור מבנה חדש המשלב שימור ושחזור, 3
 ים ומסחר.למגור

 1125.22. קביעת תוספת שטחי בנייה בהיקף של 5
מ"ר  352.22 -מ"ר שטחים עיקריים ו 533.22מ"ר מהם 

 -בחלקה ל מרביים שטחי שירות , וקביעת שטחי בנייה 
 מ"ר שטחים עיקריים. 522.2מ"ר מתוכם  1562.2

 . שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בני חדשים.2
 .1 -בבנין למרבי יור ה. קביעת מספר יחידות הד3
קומות עם קומה  3 -. הגדלת מספר הקומות מ1

קומות עם קומה עליונה  5 -מובלעת בחלל גג רעפים ל
חמישית מובלעת בחלל גג הרעפים מעל שתי קומות 

 חניה ומחסנים תת קרקעיים.
. קביעת השימושים המותרים בבנין למסחר ו/או 5

 מעל.מגורים בקומת הקרקע ולמגורים בקומות ש
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.6

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.12
. קביעת הוראות בגין בנין לפירוק ושחזור, גדרות 11

 ומדרגות להריסה.
 

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

ועדה  :ן במשרדיוכ, 25-3562533טלפון:  6121321
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 25-3563511טלפון: 
 וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלבימים ובשע

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
תכנית מתאר מקומית ברמה  דחייתעה בדבר הוד

 15191מס':  מפורטת
תוספת קומה ושימוש בגג רעפים לשם שם התכנית: 

 יצירת יח"ד חדשה והרחבת יח"ד קיימת , מקור ברוך
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר דחיית  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר  15565: מס' מקומית ברמה מפורטת

 21/21/5211פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדתה 
, 5526, התשעא, עמוד 3163ובילקוט הפרסומים 

 .53/21/5211בתאריך 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 כניתמספר הת סוג היחס

 35 ביטול
 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת מקור ברוך,, 52ירושלים רחוב: תחכמוני יישוב: 

 X 632/870קואורדינטה 
  Y220170קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .52לואן: חלקות במ, לא מוסדר, 32236 גוש:

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומה ושימוש בגג 

קומות במקור ברוך, לשם  3רעפים על בניין קיים בן 
 יצירת יח"ד חשה והרחבת יח"ד קיימת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן: מאזור 1

 לאזור מגורים ב'. 3מגורים 
 לתוספות בנייה כמפורט להלן : . קביעת בינוי5
קביעת בינוי להריסת מרפסת קיימת בקומה ב'  -

+, ובנייתה מחדש כמרפסת, לשם -1.32במפלס: 
 הרחבת יחידת הדיור הקיימת בה.

יעת בינוי לתוספת קומה ועליית גג, מעל הבנין קב -
 5+ לשם תוספת  13.52 -+, ו11.22, במפלסים: הקיים

 יחידות דיור חדשות.
 ,כאמור.בנייה קביעת קווי בנין ל. 3
מ"ר  512 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה5

 מ"ר שטחי שירות(. 56 -שטחים עיקריים ו 553 -)מתוכם:
 1 -יחידות דיור ל 2 -. הגדלת מספר יחידות הדיור מ2

 יחידות דיור.
קומות ושימוש  5 -קומות ל 3 -. הגדלת מספר קומות מ3

 בחלל גג רעפים.
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מ"ר  3622. קביעת שטחי חניה לבנין כולו בהיקף של 5
 שרות.

 . קביעת הוראות בגין מבנים, גדרות ומדרגות להריסה.6
עם .קביעת שימושים עבור בנין מגורים בשילוב 12

 שטחים לצרכי ציבור )גני ילדים(.
 . הנחיות בינוי.15
 . קביעת קווי בניין חדשים.13
 . הנחיות לעיצוב אדריכלי.15
. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות 12

 ושירותים כגון: דרכים ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכ'ו.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, מורים פתוחים לקהלשהמשרדים הא

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

ומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרס
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

טלפון:  6121321ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

11111 
 - 19הרחבות דיור רח' ששת הימים  שם התכנית:

 גבעת המבתר
וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי , 1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 15115מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1555 ביטול
 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 56ירושלים רחוב: ששת הימים יישוב: 

 X: 222075נטה קואורדי
 Y: 634625קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן: , מוסדר, 32321גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הרחבת יחידות דיור קיימות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים א'. 2ממגורים ייעוד . שינוי 1
 . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן :5
שרות בקומת עמודים ,  קביעת בינוי להסבת שטח -

תוספות בנייה בקומת קרקע, הכל לשם הרחבת יחידות 
 הדיור הקיימות בהן , בהתאם לנספח הבינוי.

+ 3.12קביעת בינוי לתוספת קומה א' חלקית במפלס  -
, לשם הרחבת יחידות דיור הקיימות בקומה שמתחתיה 

 , בהתאם לנספח בינוי.
 , כאמור.י בנין לבנין. קביעת קוו3
קומות ,  3 -קומות ל 5 -הגדלת מספר הקומות מ .5

 קומה עליונה חלקית.
 232.33 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה2

 16.22 -מ"ר שטחים עיקריים ו 553.25מתוכם מ"ר )
 (.מ"ר שטחי שירות

 , כאמור.בנייהלהקמת תוספות ה . קביעת שלבי ביצוע3
היתר . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 1

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין הריסות.5
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.6

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

ת עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי א
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

טלפון:  6121321ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  ות יומצא למשרדיהעתק ההתנגד. 25-3562533

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 25-3563511טלפון: 

 

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

ות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויבנייה התכנון וה
 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
 11911מס': תכנית מתאר מקומית  דחייתהודעה בדבר 

הקמת מבנה למגורים ומסחר עם חניון שם התכנית: 
 11תת קרקעי, המושבה הגרמנית עמק רפאים 

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

שהודעה על דבר הפקדתה  12653מס':  מקומית
ובילקוט  51/22/5221פורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 3151, התשסז, עמוד 2352הפרסומים 
15/23/5221. 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 

 ספר התכניתמ סוג היחס
 5515 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 55ירושלים רחוב: עמק רפאים יישוב: 

 קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
 552/132לבין  - 552/362אורך בין 
 356/662לבין  - 356/652רוחב בין 

 הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  32225גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 . מהות התכנית: הקמת מבנה משולב למגורים ומסחר,1

 תוך שימור  ושיחזור המבנה הקיים, עם חניון תת קרקעי
 וקומת מחסנים.

מיוחד לאיזור מגורים  1מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 מיוחד.

. קביעת בינוי עבור מבנה חדש המשלב שימור ושחזור, 3
 ים ומסחר.למגור

 1125.22. קביעת תוספת שטחי בנייה בהיקף של 5
מ"ר  352.22 -מ"ר שטחים עיקריים ו 533.22מ"ר מהם 

 -בחלקה ל מרביים שטחי שירות , וקביעת שטחי בנייה 
 מ"ר שטחים עיקריים. 522.2מ"ר מתוכם  1562.2

 . שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בני חדשים.2
 .1 -בבנין למרבי יור ה. קביעת מספר יחידות הד3
קומות עם קומה  3 -. הגדלת מספר הקומות מ1

קומות עם קומה עליונה  5 -מובלעת בחלל גג רעפים ל
חמישית מובלעת בחלל גג הרעפים מעל שתי קומות 

 חניה ומחסנים תת קרקעיים.
. קביעת השימושים המותרים בבנין למסחר ו/או 5

 מעל.מגורים בקומת הקרקע ולמגורים בקומות ש
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.6

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.12
. קביעת הוראות בגין בנין לפירוק ושחזור, גדרות 11

 ומדרגות להריסה.
 

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

ועדה  :ן במשרדיוכ, 25-3562533טלפון:  6121321
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 25-3563511טלפון: 
 וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלבימים ובשע

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
תכנית מתאר מקומית ברמה  דחייתעה בדבר הוד

 15191מס':  מפורטת
תוספת קומה ושימוש בגג רעפים לשם שם התכנית: 

 יצירת יח"ד חדשה והרחבת יח"ד קיימת , מקור ברוך
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר דחיית  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר  15565: מס' מקומית ברמה מפורטת

 21/21/5211פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדתה 
, 5526, התשעא, עמוד 3163ובילקוט הפרסומים 

 .53/21/5211בתאריך 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 כניתמספר הת סוג היחס

 35 ביטול
 2255 כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת מקור ברוך,, 52ירושלים רחוב: תחכמוני יישוב: 

 X 632/870קואורדינטה 
  Y220170קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .52לואן: חלקות במ, לא מוסדר, 32236 גוש:

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומה ושימוש בגג 

קומות במקור ברוך, לשם  3רעפים על בניין קיים בן 
 יצירת יח"ד חשה והרחבת יח"ד קיימת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן: מאזור 1

 לאזור מגורים ב'. 3מגורים 
 לתוספות בנייה כמפורט להלן : . קביעת בינוי5
קביעת בינוי להריסת מרפסת קיימת בקומה ב'  -

+, ובנייתה מחדש כמרפסת, לשם -1.32במפלס: 
 הרחבת יחידת הדיור הקיימת בה.

יעת בינוי לתוספת קומה ועליית גג, מעל הבנין קב -
 5+ לשם תוספת  13.52 -+, ו11.22, במפלסים: הקיים

 יחידות דיור חדשות.
 ,כאמור.בנייה קביעת קווי בנין ל. 3
מ"ר  512 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה5

 מ"ר שטחי שירות(. 56 -שטחים עיקריים ו 553 -)מתוכם:
 1 -יחידות דיור ל 2 -. הגדלת מספר יחידות הדיור מ2

 יחידות דיור.
קומות ושימוש  5 -קומות ל 3 -. הגדלת מספר קומות מ3

 בחלל גג רעפים.
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 , כאמור.בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה1
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 5

 בנייה בשטח.
 

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

ועדה  :וכן במשרדי, 25-3562533טלפון:  6121321
 ,ירושלים 1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 25-3563511טלפון: 
 וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלבימים ובשע

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
מה תכנית מתאר מקומית בר דחייתהודעה בדבר 

 ב /1535מס':  מפורטת
 5הוספת קומה וגג רעפים לשם הוספת שם התכנית: 

 , שכונת גאולה9רח' חגי  -יח"ד 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר דחיית  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על  ב /3535מס':  מקומית ברמה מפורטת

בתאריך פורסמה בעיתונים דבר הפקדתה 
, התשעב, 3355ובילקוט הפרסומים  12/25/5215

 .21/23/5215, בתאריך 5635עמוד 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 35 ביטול
 / ב2133 כפיפות

 

 ים בתכנית ומקומם:השטחים הכלול
 שכ' גאולה ,, 6ירושלים רחוב: חגי יישוב: 

 X 220/850קואורדינטה 
 Y 632/900קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .26 - 21חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32253גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 יח"ד. 5הוספת קומה וגג רעפים לשימוש לשם הוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .1למגורים ג'  3מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
. קביעת בינוי לתוספת קומה + קומת חלל גג  רעפים 5

 יח"ד חדשות. 5לשם תוספת 
 יח"ד.  12 -ל 5 -. הגדלת מס' יחידות הדיור מ3
מ"ר , מהם  523.52 -. הגדלת שטחי  בנייה ל 5

 מ"ר שטחי שירות. 53.11 -מ"ר שטח עיקרי ו 133.53
 . קביעת הוראות בגין הריסת המבנים הבלתי חוקיים.2
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.3
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.5

 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
לים ירוש 1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

ועדה  :וכן במשרדי, 25-3562533טלפון:  6121321
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 25-3563511טלפון: 
 וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלבימים ובשע

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

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

 13111מס':  מפורטת
קומות מעל  2הקמת מבנה מגורים בן  שם התכנית:

 קומת חניה תת קרקעית , שכ' שרפאת
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 13522מס':  ברמה מפורטת מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 5225 ביטול

 / ב2133 כפיפות
 2255 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת שרפת ,, לים רחוב: שרפתירושיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .32612גושים בחלקיות: 
 X: 218525קואורדינטה 
 Y: 627560קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
קומות מעל קומת  חניה  2הקמת מבנה מגורים חדש בן 

 תת קרקעית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ג'. 3ממגורים ייעוד א. שינוי 

קומות מעל קומת  2ב. קביעת בינוי עבור בנין חדש בן 
 חניה תת קרקעית.

מ"ר מתוכם  1335ג. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 
מ"ר שטחי שירות ,  353 -מ"ר שטחים עיקריים ו 1255

 מ"ר לחניה תת קרקעית. 516מתוכם 
 ד. קביעת קווי בנין חדשים.

קומות מעל קומה תת  2ה. קביעת מס' הקומות על 
 קרקעית.

 יח"ד. 5 -ו. קביעת מספר יח"ד ל
 ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 ח. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 ט. קביעת הוראות בגין עץ להעתקה.

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  32/25/5213

 .13/26/5213, בתאריך 115
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
שאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין ר25-3563511טלפון: 

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

 
 

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

 א /1522מס':  מפורטת
שימור ופיתוח מתחם בתי ויטנברג רח'  שם התכנית:

 שכ' מאה שערים -ם חיי אד
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /5522מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב2133 שינוי

 35 ביטול
 5522 ביטול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת מאה שערים ,, ירושלים רחוב: חיי אדםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .153, 15 - 36חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32235גוש: 

 X: 220936טה קואורדינ
 Y: 632683קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
מבני מגורים חדשים ע"ג  2יצירת מסגרת תכנונית להקמת 

יח"ד וכן  62ובצמוד למבנים קיימים לשימור לצורך בניית 
 הסבת שימוש והרחבת מבנה קיים למוסדות ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן :יא. שינוי במערך י

דרך משולבת ומוסד לאזור  . מאזור מגורים מיוחד1
 מגורים ג'.

 . מאזור מגורים מיוחד למבנים ומוסדות ציבור.5
 . ממוסד ומאזור מגורים מיוחד לשפ"פ.3

מבנים חדשים  3ב. קביעת מגרשים למגורים להקמת 
 בשטח התכנית ע"ג ובצמוד למבנים הקיימים לשימור.

מ"ר למגורים   15515.2:סה"כ בנייה ג. קביעת שטחי ה
מ"ר עיקרי,  3363, מתוכם 221שטח וחזית מסחרית בתא 

מ"ר עיקרי למרפסות  222-ושטחי שירות מ"ר  5331

מ"ר עיקרי  333מעל מפלס כניסה קובעת , וכן  מקורות
מתחת  מ"ר חניה 213-"ר שרות מתוכם כמ 5256.2

מבנים מ"ר ל 1115למפלס כניסה קובעת. וכן סה"כ 
 מ"ר עיקרי  613, מתוכם 225ור בתא שטח ומוסדות ציב

-מ"ר שטחי שירות מעל למפלס הכניסה הקובעת ו 131-ו
 מ"ר שרות מתחת למפלס הכניסה הקובעת. 32

ד. קביעת השימושים המותרים במבנים א, ב, ג, ד, ה 
 למגורים.

' למבנים קביעת השימושים המותרים במבנה ו ה.
 ומוסדות ציבור.

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

 הקדש ויטנברג.
 ח. קביעת הוראות בגין גדר/מדרגות/מבנה להריסה.

ט. קביעת הוראות לשטח עם זיקת הנאה בתחום 
השפ"פ וקומות הקרקע המפולשות של המבנים 

 לשימור.
לכל אחד מן המגרשים  מרביים י. קביעת קווי בנין 

 יועדים לבניה.המ
 יא. קביעת שלבי ביצוע.

 יב. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
 יח"ד. 62יג. קביעת מס' יח"ד למקסימום 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 3535ובילקוט הפרסומים  12/25/5215

 .25/26/5215, בתאריך 3525עמוד 
 

דה המחוזית הוע משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים  1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

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

 א /11513
יח"ד רח' עין  2הקמת בנין חדש בן  שם התכנית:

 שכ' אבו טור - 11רוגל 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /12551מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 / א1535 ביטול

 / ב2133 כפיפות
 



2789 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

 , כאמור.בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה1
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 5

 בנייה בשטח.
 

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

ועדה  :וכן במשרדי, 25-3562533טלפון:  6121321
 ,ירושלים 1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 25-3563511טלפון: 
 וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלבימים ובשע

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
מה תכנית מתאר מקומית בר דחייתהודעה בדבר 

 ב /1535מס':  מפורטת
 5הוספת קומה וגג רעפים לשם הוספת שם התכנית: 

 , שכונת גאולה9רח' חגי  -יח"ד 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר דחיית  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על  ב /3535מס':  מקומית ברמה מפורטת

בתאריך פורסמה בעיתונים דבר הפקדתה 
, התשעב, 3355ובילקוט הפרסומים  12/25/5215

 .21/23/5215, בתאריך 5635עמוד 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 35 ביטול
 / ב2133 כפיפות

 

 ים בתכנית ומקומם:השטחים הכלול
 שכ' גאולה ,, 6ירושלים רחוב: חגי יישוב: 

 X 220/850קואורדינטה 
 Y 632/900קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .26 - 21חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32253גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 יח"ד. 5הוספת קומה וגג רעפים לשימוש לשם הוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .1למגורים ג'  3מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
. קביעת בינוי לתוספת קומה + קומת חלל גג  רעפים 5

 יח"ד חדשות. 5לשם תוספת 
 יח"ד.  12 -ל 5 -. הגדלת מס' יחידות הדיור מ3
מ"ר , מהם  523.52 -. הגדלת שטחי  בנייה ל 5

 מ"ר שטחי שירות. 53.11 -מ"ר שטח עיקרי ו 133.53
 . קביעת הוראות בגין הריסת המבנים הבלתי חוקיים.2
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.3
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.5

 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
לים ירוש 1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

ועדה  :וכן במשרדי, 25-3562533טלפון:  6121321
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 25-3563511טלפון: 
 וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלבימים ובשע

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

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

 13111מס':  מפורטת
קומות מעל  2הקמת מבנה מגורים בן  שם התכנית:

 קומת חניה תת קרקעית , שכ' שרפאת
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 13522מס':  ברמה מפורטת מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 5225 ביטול

 / ב2133 כפיפות
 2255 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת שרפת ,, לים רחוב: שרפתירושיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .32612גושים בחלקיות: 
 X: 218525קואורדינטה 
 Y: 627560קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
קומות מעל קומת  חניה  2הקמת מבנה מגורים חדש בן 

 תת קרקעית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ג'. 3ממגורים ייעוד א. שינוי 

קומות מעל קומת  2ב. קביעת בינוי עבור בנין חדש בן 
 חניה תת קרקעית.

מ"ר מתוכם  1335ג. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 
מ"ר שטחי שירות ,  353 -מ"ר שטחים עיקריים ו 1255

 מ"ר לחניה תת קרקעית. 516מתוכם 
 ד. קביעת קווי בנין חדשים.

קומות מעל קומה תת  2ה. קביעת מס' הקומות על 
 קרקעית.

 יח"ד. 5 -ו. קביעת מספר יח"ד ל
 ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 ח. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 ט. קביעת הוראות בגין עץ להעתקה.

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  32/25/5213

 .13/26/5213, בתאריך 115
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
שאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין ר25-3563511טלפון: 

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

 
 

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

 א /1522מס':  מפורטת
שימור ופיתוח מתחם בתי ויטנברג רח'  שם התכנית:

 שכ' מאה שערים -ם חיי אד
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /5522מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב2133 שינוי

 35 ביטול
 5522 ביטול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת מאה שערים ,, ירושלים רחוב: חיי אדםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .153, 15 - 36חלקות במלואן: , לא מוסדר, 32235גוש: 

 X: 220936טה קואורדינ
 Y: 632683קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
מבני מגורים חדשים ע"ג  2יצירת מסגרת תכנונית להקמת 

יח"ד וכן  62ובצמוד למבנים קיימים לשימור לצורך בניית 
 הסבת שימוש והרחבת מבנה קיים למוסדות ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן :יא. שינוי במערך י

דרך משולבת ומוסד לאזור  . מאזור מגורים מיוחד1
 מגורים ג'.

 . מאזור מגורים מיוחד למבנים ומוסדות ציבור.5
 . ממוסד ומאזור מגורים מיוחד לשפ"פ.3

מבנים חדשים  3ב. קביעת מגרשים למגורים להקמת 
 בשטח התכנית ע"ג ובצמוד למבנים הקיימים לשימור.

מ"ר למגורים   15515.2:סה"כ בנייה ג. קביעת שטחי ה
מ"ר עיקרי,  3363, מתוכם 221שטח וחזית מסחרית בתא 

מ"ר עיקרי למרפסות  222-ושטחי שירות מ"ר  5331

מ"ר עיקרי  333מעל מפלס כניסה קובעת , וכן  מקורות
מתחת  מ"ר חניה 213-"ר שרות מתוכם כמ 5256.2

מבנים מ"ר ל 1115למפלס כניסה קובעת. וכן סה"כ 
 מ"ר עיקרי  613, מתוכם 225ור בתא שטח ומוסדות ציב

-מ"ר שטחי שירות מעל למפלס הכניסה הקובעת ו 131-ו
 מ"ר שרות מתחת למפלס הכניסה הקובעת. 32

ד. קביעת השימושים המותרים במבנים א, ב, ג, ד, ה 
 למגורים.

' למבנים קביעת השימושים המותרים במבנה ו ה.
 ומוסדות ציבור.

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

 הקדש ויטנברג.
 ח. קביעת הוראות בגין גדר/מדרגות/מבנה להריסה.

ט. קביעת הוראות לשטח עם זיקת הנאה בתחום 
השפ"פ וקומות הקרקע המפולשות של המבנים 

 לשימור.
לכל אחד מן המגרשים  מרביים י. קביעת קווי בנין 

 יועדים לבניה.המ
 יא. קביעת שלבי ביצוע.

 יב. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.
 יח"ד. 62יג. קביעת מס' יח"ד למקסימום 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 3535ובילקוט הפרסומים  12/25/5215

 .25/26/5215, בתאריך 3525עמוד 
 

דה המחוזית הוע משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים  1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

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

 א /11513
יח"ד רח' עין  2הקמת בנין חדש בן  שם התכנית:

 שכ' אבו טור - 11רוגל 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /12551מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 ביטול
 / א1535 ביטול

 / ב2133 כפיפות
 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2790

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת אבו תור ,, 11ירושלים רחוב: עין רוגל שוב: יי

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .12חלקות במלואן: , מוסדר, 32216גוש: 

 X: 221815קואורדינטה 
 Y: 630400קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 יח"ד. 2הקמת בנין חדש מדורג עבור 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 5מאזור מגורים ייעוד . שינוי א

מ"ר מהם  622.52ב. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 
 מ"ר שטחי שירות. 135.3-מ"ר שטחים עיקריים ו 155.52

ג. קביעת בינוי עבור בנין חדש מדורג בהתאם לנספח 
 קומות בכל חתך. 5 -הבינוי 

 ד. קביעת קווי בנין חדשים.
 .2 -ל ה. קביעת מספר יח"ד

 5 -קומות מרחוב עין רוגל ו 5 -ו. קביעת מס' הקומות ל
 קומות מתחת לרחוב עין רוגל.

 ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ח. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 

 בנייה בשטח.
 ט. קביעת הוראות בגין גדר להריסה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3336ובילקוט הפרסומים  13/26/5213

 .21/12/5213, בתאריך 565
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511פון: טל

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
 11153מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

 - 1לאכי הרחבה ותוספת יח"ד רח' משם התכנית: 
 כרם אברהם

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

 15153מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 ר התכניתמספ סוג היחס

 35 ביטול
 / ב2133 כפיפות
 2255 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' כרם אברהם, 3ירושלים רחוב: מלאכי יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .15חלקות במלואן: , מוסדר, 32251גוש: 

 X: 223620קואורדינטה 
 Y: 632985קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומות לשם 

 תוספת יח"ד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
.קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המפלסים לשם 1

 בהתאם לנספח הבינוי. הרחבת יח"ד קיימות , הכל
 . קביעת תוספת שטחי בנייה.5
 -ו + 1.13. קביעת בינוי לתוספת קומות במפלסים 3

 + לשם תוספת יח"ד חדשות. 13.63
 למגורים ג'. 3מאזור מגורים  ייעוד . שינוי 5
 1232מ"ר  , מתוכם  1352.12. קביעת בינוי לסה"כ 2

 מ"ר שטחי שירות. 562.12 -מ"ר שטחים עיקריים ו
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.3
 ין וקביעת קווי בנין חדשים.י. שינוי קווי הבנ1
 גין עצים לשימור.. קביעת הוראות ב5
 . קביעת הוראות בגין בנין לשימור.6

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3322ובילקוט הפרסומים  55/22/5213

 .23/23/5213, בתאריך 2135
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 ירושלים 1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

ון מקומי, ירושליםמחוז: ירושלים, מרחב תכנ  
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

11111 
תוספת בנייה בקומת מרתף לשם הרחבת שם התכנית: 

 , שכ' פסגת זאב 13יח"ד קיימת רח' הררי רפול 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15215מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5231במ/  שינוי

 35 ביטול

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב2133 כפיפות
 / א2255מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת פסגת זאב, 51ירושלים רחוב: הררי רפול יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .311חלקות במלואן: , מוסדר, 32262גוש: 

 X: 224550קואורדינטה 
 Y: 636300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת בנייה בקומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת.

 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
מיוחד  2הקרקע משטח לאזור מגורים ייעוד א. שינוי 

 לאזור מגורים א'.
 ב. קביעת בינוי לתוספת בנייה  בקומת מרתף.
 ג. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה.

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

 , כאמור בנייהה. קביעת קווי בנין ל
מ"ר  563.31-בשטח וקביעתם לבנייה ה ו. הגדלת שטחי

 (.מ"ר שטחי שירות 5.11 -מ"ר עיקריים ו 555.22)מתוכם 
 ז. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 -קומה אחת מתחת למפלס ה  -ח. קביעת מס' קומות ל
 2.22 -ושני קומות מעל המפלס ה 2.22

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3213ובילקוט הפרסומים  15/15/5215

 .13/15/5215, בתאריך 1235
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים  1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

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

1123523-111  
ניין קיים תוספת קומות ושטחי בנייה לב שם התכנית:

 , פסגת זאב15-11ברחוב מרידור 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2221521-121מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 
 

 ת לתכניות הבאות:המתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 35 ביטול
 / ב3325במ/  ביטול

 / א2255מק/  כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , 55, 55ירושלים רחוב: מרידור אליהו יישוב: 

 בית מגורים קיים 
 

 גושים וחלקות:
 .13חלקות במלואן: , מוסדר, 32265גוש: 

 ים:גושים ישנ
 .32261גוש ישן:   - 32265גוש נוכחי: 

 X: 223650קואורדינטה 
 Y: 635895קואורדינטה 

 מגרשים:
 ב'3325א בהתאם לתכנית 123

 

 ת התכנית:מטר
תוספת שטחים לדירות הקיימות ולמסחר ותוספת 

 קומות לבניין קיים לשם תוספת יחידות דיור
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאיזור  5זור מגורים הקרקע מאיייעוד . שינוי 1

 מגורים ג' עם חזית מסחרית.
. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות, שטחים ומרפסות 5

 יח"ד חדשות. 12לדירות הקיימות ותוספת 
מ"ר  3523 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה3

 253-מ"ר שטחים עיקריים ו 5332מעל הקרקע )מתוכם 
 טחי שירות תת קרקעיים.מ"ר ש1122-מ"ר שטחי שירות(, ו

 . שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים. 5
 52-יחידות דיור ל 12-. הגדלת מספר יחידות הדיור מ2

 יחידות דיור.
קומות מעל מרתף  3-ל 5-. הגדלת מספר קומות מ3

 לחניה.
 . קביעת שימושים עבור חזית מסחרית במגרש למגורים.1
 התכנית.  . קביעת שלבי ביצוע למימוש5
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.6

 . קביעת הוראות לתוספת מרפסות זיזיות ומצללות. 12
 . קביעת הוראות בגין חפירה עבור חניון תת קרקעי.11
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.15

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
שעד, עמוד , הת3335ובילקוט הפרסומים  25/25/5213

 .13/26/5213, בתאריך 152
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים  1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
יין בה בימים , וכל המעוניין רשאי לע25-3563511טלפון: 

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

 



2791 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת אבו תור ,, 11ירושלים רחוב: עין רוגל שוב: יי

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .12חלקות במלואן: , מוסדר, 32216גוש: 

 X: 221815קואורדינטה 
 Y: 630400קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 יח"ד. 2הקמת בנין חדש מדורג עבור 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 5מאזור מגורים ייעוד . שינוי א

מ"ר מהם  622.52ב. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 
 מ"ר שטחי שירות. 135.3-מ"ר שטחים עיקריים ו 155.52

ג. קביעת בינוי עבור בנין חדש מדורג בהתאם לנספח 
 קומות בכל חתך. 5 -הבינוי 

 ד. קביעת קווי בנין חדשים.
 .2 -ל ה. קביעת מספר יח"ד

 5 -קומות מרחוב עין רוגל ו 5 -ו. קביעת מס' הקומות ל
 קומות מתחת לרחוב עין רוגל.

 ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ח. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 

 בנייה בשטח.
 ט. קביעת הוראות בגין גדר להריסה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3336ובילקוט הפרסומים  13/26/5213

 .21/12/5213, בתאריך 565
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511פון: טל

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי, ירושלים
 11153מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

 - 1לאכי הרחבה ותוספת יח"ד רח' משם התכנית: 
 כרם אברהם

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

 15153מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 ר התכניתמספ סוג היחס

 35 ביטול
 / ב2133 כפיפות
 2255 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' כרם אברהם, 3ירושלים רחוב: מלאכי יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .15חלקות במלואן: , מוסדר, 32251גוש: 

 X: 223620קואורדינטה 
 Y: 632985קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומות לשם 

 תוספת יח"ד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
.קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המפלסים לשם 1

 בהתאם לנספח הבינוי. הרחבת יח"ד קיימות , הכל
 . קביעת תוספת שטחי בנייה.5
 -ו + 1.13. קביעת בינוי לתוספת קומות במפלסים 3

 + לשם תוספת יח"ד חדשות. 13.63
 למגורים ג'. 3מאזור מגורים  ייעוד . שינוי 5
 1232מ"ר  , מתוכם  1352.12. קביעת בינוי לסה"כ 2

 מ"ר שטחי שירות. 562.12 -מ"ר שטחים עיקריים ו
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.3
 ין וקביעת קווי בנין חדשים.י. שינוי קווי הבנ1
 גין עצים לשימור.. קביעת הוראות ב5
 . קביעת הוראות בגין בנין לשימור.6

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3322ובילקוט הפרסומים  55/22/5213

 .23/23/5213, בתאריך 2135
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 ירושלים 1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

ון מקומי, ירושליםמחוז: ירושלים, מרחב תכנ  
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

11111 
תוספת בנייה בקומת מרתף לשם הרחבת שם התכנית: 

 , שכ' פסגת זאב 13יח"ד קיימת רח' הררי רפול 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15215מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5231במ/  שינוי

 35 ביטול

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב2133 כפיפות
 / א2255מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת פסגת זאב, 51ירושלים רחוב: הררי רפול יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .311חלקות במלואן: , מוסדר, 32262גוש: 

 X: 224550קואורדינטה 
 Y: 636300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת בנייה בקומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת.

 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
מיוחד  2הקרקע משטח לאזור מגורים ייעוד א. שינוי 

 לאזור מגורים א'.
 ב. קביעת בינוי לתוספת בנייה  בקומת מרתף.
 ג. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה.

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

 , כאמור בנייהה. קביעת קווי בנין ל
מ"ר  563.31-בשטח וקביעתם לבנייה ה ו. הגדלת שטחי

 (.מ"ר שטחי שירות 5.11 -מ"ר עיקריים ו 555.22)מתוכם 
 ז. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 -קומה אחת מתחת למפלס ה  -ח. קביעת מס' קומות ל
 2.22 -ושני קומות מעל המפלס ה 2.22

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3213ובילקוט הפרסומים  15/15/5215

 .13/15/5215, בתאריך 1235
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים  1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 
 

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

1123523-111  
ניין קיים תוספת קומות ושטחי בנייה לב שם התכנית:

 , פסגת זאב15-11ברחוב מרידור 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2221521-121מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 
 

 ת לתכניות הבאות:המתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 35 ביטול
 / ב3325במ/  ביטול

 / א2255מק/  כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , 55, 55ירושלים רחוב: מרידור אליהו יישוב: 

 בית מגורים קיים 
 

 גושים וחלקות:
 .13חלקות במלואן: , מוסדר, 32265גוש: 

 ים:גושים ישנ
 .32261גוש ישן:   - 32265גוש נוכחי: 

 X: 223650קואורדינטה 
 Y: 635895קואורדינטה 

 מגרשים:
 ב'3325א בהתאם לתכנית 123

 

 ת התכנית:מטר
תוספת שטחים לדירות הקיימות ולמסחר ותוספת 

 קומות לבניין קיים לשם תוספת יחידות דיור
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאיזור  5זור מגורים הקרקע מאיייעוד . שינוי 1

 מגורים ג' עם חזית מסחרית.
. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות, שטחים ומרפסות 5

 יח"ד חדשות. 12לדירות הקיימות ותוספת 
מ"ר  3523 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה3

 253-מ"ר שטחים עיקריים ו 5332מעל הקרקע )מתוכם 
 טחי שירות תת קרקעיים.מ"ר ש1122-מ"ר שטחי שירות(, ו

 . שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים. 5
 52-יחידות דיור ל 12-. הגדלת מספר יחידות הדיור מ2

 יחידות דיור.
קומות מעל מרתף  3-ל 5-. הגדלת מספר קומות מ3

 לחניה.
 . קביעת שימושים עבור חזית מסחרית במגרש למגורים.1
 התכנית.  . קביעת שלבי ביצוע למימוש5
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.6

 . קביעת הוראות לתוספת מרפסות זיזיות ומצללות. 12
 . קביעת הוראות בגין חפירה עבור חניון תת קרקעי.11
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.15

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
שעד, עמוד , הת3335ובילקוט הפרסומים  25/25/5213

 .13/26/5213, בתאריך 152
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים  1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
יין בה בימים , וכל המעוניין רשאי לע25-3563511טלפון: 

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

 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2792

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

1111399-111  
קריית ממשלה מחוזית ומתחם עירוני  שם התכנית:

 מעורב, ירושלים
לחוק התכנון  111בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2255166-121מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 שינוי
 5322 שינוי
 2355 שינוי
 1352 שינוי

 / א2356 ביטול
 1/ 5/ א/ 13/ 53תמא/  כפיפות
 5/ א/ 13/ 53תמא/  כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ורחוב  ירושלים רחוב: שד שז"ר פינת רחוב יפויישוב: 

 נורדאו בכניסה לעיר ירושלים.  
 מנים בתשריט בקו כחול.הכל על פי הגבולות המסו

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 53, 55, 31, 33, 32, 35חלקות במלואן:  32121גוש: 
53 ,51 ,55 ,56 ,33 ,125 ,112 ,115 ,115 ,113 ,

115 ,152. 
, 31, 35, 52, 55, 33, 35חלקי חלקות:  32121גוש: 

13 ,13 ,125 ,123 ,155 ,125 ,123. 
 .31, 33חלקי חלקות:  32535גוש: 

 
 X: 219593קואורדינטה 
 Y: 632769קואורדינטה 

 מגרשים:
 א2356בהתאם לתכנית  15

 א2356בהתאם לתכנית  5
 א2356בהתאם לתכנית  1

 ת התכנית:מטר
עדכון היקפי הבינוי לצורך הקמת קרייה ממשלתית 

 מחוזית ומתחם בינוי מעורב.
 עיקרי הוראות התכנית:

"ר שירות. סה"כ מ 13,612מ"ר עיקרי,  52,312תוספת  א.
 מ"ר שירות. 15,312מ"ר עיקרי,  56,512שטחי בנייה 

 יח"ד. 152יח"ד, סה"כ  32תוספת  ב.
 קומות. 55קביעת גובה בינוי ומספר קומות על  ג.
 קביעת קווי בניין. ד.
 קביעת שטחים והוראות לזיקות הנאה לציבור.  ה.
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח.  ו.

הריסת בניינים, לרבות טיפול  קביעת הוראות בדבר ז.
 באלמנטים מיוחדים לשימור.

 קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה. ח.

 קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים. ט.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3351ובילקוט הפרסומים  52/26/5213

 .55/12/5213, בתאריך 535
 

הועדה המחוזית  משרדינמצאת בהתכנית האמורה 
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים  1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז תל-אביב
 

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

 5513 הר/מס':  מפורטת
 53פ"י סעיף תכנית לחיזוק מבנים ע שם התכנית:

 31לתמ"א 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 5513 הר/מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 אות:המתייחסת לתכניות הב

 מספר התכנית סוג היחס
 35תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כל תחום העיר הרצליה.

יפו, רמת השרון, רעננה, מועצה -מרחבי תכנון גובלים: ת"א
אזורית חוף השרון, מועצה אזורית דרום השרון, מועצה 

 מקומית רמות השבים, מועצה מקומית הוד השרון. 
 

 ת התכנית:מטר
 .35לתמ"א  53. תכנית זו הינה בהתאם להוראות סעיף א

ב. קביעת הוראות שיאפשרו הריסת מבנים ישנים 
ובניית מבנים חדשים תחתם באמצעות תוספת זכויות 

לבניינים  35בנייה מעבר לזכויות הניתנות בתמ"א 
 המבצעים חיזוק. 

 ג. התכנית לא תחול על קוטג'ים כהגדרתם בתכנית זו. 
 אים והוראות למתן היתרים מכוח תכנית זו.ד. קביעת תנ

 
 



2793 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

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

1111399-111  
קריית ממשלה מחוזית ומתחם עירוני  שם התכנית:

 מעורב, ירושלים
לחוק התכנון  111בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  2255166-121מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 35 שינוי
 5322 שינוי
 2355 שינוי
 1352 שינוי

 / א2356 ביטול
 1/ 5/ א/ 13/ 53תמא/  כפיפות
 5/ א/ 13/ 53תמא/  כפיפות
 / ב2133 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ורחוב  ירושלים רחוב: שד שז"ר פינת רחוב יפויישוב: 

 נורדאו בכניסה לעיר ירושלים.  
 מנים בתשריט בקו כחול.הכל על פי הגבולות המסו

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 53, 55, 31, 33, 32, 35חלקות במלואן:  32121גוש: 
53 ,51 ,55 ,56 ,33 ,125 ,112 ,115 ,115 ,113 ,

115 ,152. 
, 31, 35, 52, 55, 33, 35חלקי חלקות:  32121גוש: 

13 ,13 ,125 ,123 ,155 ,125 ,123. 
 .31, 33חלקי חלקות:  32535גוש: 

 
 X: 219593קואורדינטה 
 Y: 632769קואורדינטה 

 מגרשים:
 א2356בהתאם לתכנית  15

 א2356בהתאם לתכנית  5
 א2356בהתאם לתכנית  1

 ת התכנית:מטר
עדכון היקפי הבינוי לצורך הקמת קרייה ממשלתית 

 מחוזית ומתחם בינוי מעורב.
 עיקרי הוראות התכנית:

"ר שירות. סה"כ מ 13,612מ"ר עיקרי,  52,312תוספת  א.
 מ"ר שירות. 15,312מ"ר עיקרי,  56,512שטחי בנייה 

 יח"ד. 152יח"ד, סה"כ  32תוספת  ב.
 קומות. 55קביעת גובה בינוי ומספר קומות על  ג.
 קביעת קווי בניין. ד.
 קביעת שטחים והוראות לזיקות הנאה לציבור.  ה.
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח.  ו.

הריסת בניינים, לרבות טיפול  קביעת הוראות בדבר ז.
 באלמנטים מיוחדים לשימור.

 קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה. ח.

 קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים. ט.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3351ובילקוט הפרסומים  52/26/5213

 .55/12/5213, בתאריך 535
 

הועדה המחוזית  משרדינמצאת בהתכנית האמורה 
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי25-3562533טלפון:  6121321

ירושלים  1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3563511טלפון: 

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

 

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז תל-אביב
 

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

 5513 הר/מס':  מפורטת
 53פ"י סעיף תכנית לחיזוק מבנים ע שם התכנית:

 31לתמ"א 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 5513 הר/מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 אות:המתייחסת לתכניות הב

 מספר התכנית סוג היחס
 35תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כל תחום העיר הרצליה.

יפו, רמת השרון, רעננה, מועצה -מרחבי תכנון גובלים: ת"א
אזורית חוף השרון, מועצה אזורית דרום השרון, מועצה 

 מקומית רמות השבים, מועצה מקומית הוד השרון. 
 

 ת התכנית:מטר
 .35לתמ"א  53. תכנית זו הינה בהתאם להוראות סעיף א

ב. קביעת הוראות שיאפשרו הריסת מבנים ישנים 
ובניית מבנים חדשים תחתם באמצעות תוספת זכויות 

לבניינים  35בנייה מעבר לזכויות הניתנות בתמ"א 
 המבצעים חיזוק. 

 ג. התכנית לא תחול על קוטג'ים כהגדרתם בתכנית זו. 
 אים והוראות למתן היתרים מכוח תכנית זו.ד. קביעת תנ

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. התכנית חלה על בניינים קיימים שחלה עליהם תמ"א 

 בתחום העיר הרצליה. 35
ב. התכנית אינה משנה את ייעודי הקרקע כפי שאושרו 

 בתכניות החלות על המקום. 
ג. זכויות הבניה, על פי תכנית זו, מותנת בחיזוק מבנים 
אליהם הן מתווספות כנגד רעידות אדמה, והן אינן 
ניתנות להעברה, לניוד או לניצול לכל מטרה אחרת אלא 

 . 35א בהוראות תמ"א 52בדרך של תכנית עפ"י סעיף 
ד. במקרים של הריסת מבנה ובניית מבנה חדש תחתיו, 

, בהקמת המבנה 35לתמ"א  5בהתאם לתיקון מספר 
יות התכניות התקפות החדש, ניתן יהיה לנצל את זכו

 35והחלות על המגרש בתוספת הזכויות מתמ"א 
ובתוספת זכויות לקומה נוספת בשטח קומה טיפוסית 

של בנייה קומות(, כל זאת במגבלת קווי ה 3.2)סה"כ 
 התכנית החלה במקום. 

ה. לא תאושר תוספת זכויות בנייה באמצעות הקלות 
 כמותיות. הקלות אלו יהוו סטייה ניכרת. 

ועפ"י תכנית  35על בניין שממש זכויות עפ"י תמ"א  ו.
, הר/ 1332על גגות: הר/בנייה זו, לא יחולו תכניות ל

 / ד. 1332/ ב, הר/ 1332/ א, הר/ מק/ 1332
מ"ר,  22-ז. שטח דירה בקומת העמודים לא יפחת מ

 כולל כל שטחי השירות המהווים חלק מן הדירה. 
 

תונים בתאריך פורסמה בעיהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 3355ובילקוט הפרסומים  51/21/5215

 .21/23/5215, בתאריך 5616עמוד 
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
יפו -תל אביב 152מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה ול

ועדה מקומית  :. וכן במשרדי23-1335255טלפון:  31215
 5312221הרצליה  55לוב הרצליה, סוקובנייה לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-6261252טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  חולון
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 51 /1 ח/

 מבנים ומוסדות ציבור ת:שם התכני
לחוק התכנון  56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה  מחוז תל אביבבנייה לתכנון ול

תכנית מתאר מופקדת  חולוןבנייה המקומית לתכנון ול
 53 /1 ח/מס':  מקומית

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:ה

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 3תמא/  כפיפות
 2תממ/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 5/ ג/ 12תמא/  כפיפות
 12/ ד/ 12תמא/  כפיפות
 13תמא/  כפיפות
 5/ 13תמא/  כפיפות
 15תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 53תמא/  ותכפיפ
 5/ א/ 53תמא/  כפיפות
 35תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 35תמא/  כפיפות
 / א33תמא/  כפיפות
 35תמא/  כפיפות
 1/ 35תמא/  כפיפות
 5/ 35תמא/  כפיפות
 3/ 35תמא/  כפיפות
 5/ 5תמא/  כפיפות

 

הוראות כל התכניות המקומיות והמפורטות  שינוי 
ון כפי שמופרט החלות בתחום התכנון המקומי חול

 בתכנית זו, כל יתר ההוראות ממשיכות לחול. 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כל תחום רשות העיר חולון

 אזור.-מרחבי תכנון גובלים: ראשון לציון, בת ים, אור יהודה
 

 :מטרת התכנית
לאפשר שימושים מגוונים במבנים ומוסדות ציבור בכל 

תאר והצרכים המרחב העירוני בהתאם לתכנית המ
 העדכניים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
להרחיב את השימושים ותכליות לשטחים למוסדות 

 והצרכים העדכניים.  1ציבור לפי ח/ 
 לקבוע שימושים נלווים במבנים ומוסדות ציבור. 
" בכפוף 2אפשרות להקמת מתקנים הנדסיים בקו בניין "

 לחוק.  156לפרסום ודיון בהתנגדויות לפי סעיף 
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  32דות תוך לחוק, רשאי להגיש התנג 122סעיף 

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

 31215יפו -תל אביב 152מחוז תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית  .23-1335253טלפון: 

העתק  .15:22 -11:22בימים א', ג', ה' בין השעות 
בנייה ועדה מקומית לתכנון ול משרדיההתנגדות יומצא ל

התנגדות , 23-2251555חולון  טלפון:  25חולון, ויצמן 
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 חוקר וסדרי )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויו
 .1656 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  חולון
תכנית מתאר  תיקון טעות סופר באישור הודעה בדבר

 111 ח/מס':  מקומית
 "מרכז נמיר"שם התכנית: 

בהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מקומית 
 16.6.21בתאריך  2116שפורסמה בי.פ.  555ח/ מס': 

וזמן  12.6.21ובעתונים מעריב והצופה בתאריך  12' עמ
 נפלה טעות. 15.6.21תל אביב בתאריך 

מיום  525הוועדה המחוזית בישיבתה מס' 
החליטה לתקן טעויות סופר בתכנית  52.11.5213
 כמפורט להלן:

בהוראות התוכנית )גוש וחלקה( ובשובל  5סעיף  .א
 .53חלק מחלקה  3253גוש  להוסיף –התשריט 

 1131לגוש  להוסיףבהוראות התוכנית:   52ף סעי .ב
)חלק(. כמו כן, לתקן את  גוש  513את חלקה 

חלקה  3253במקומו ירשם: גוש  536חלקה  3233
 )חלק(. 53

)טבלת הקצאה(: לתקן הגדרת מצב  53סעיף  .ג
"קיים" ו"מוצע" למצב "נכנס" ומצב "יוצא", ולתקן 

ס"ק  5את חלקות הדרך בהתאמה לאמור בסעיף 
 לעיל.ב' 

  .ד

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב -מחוז תל
 
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גבעת שמואל
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 5 /3131 ממ/
 ."גבעת שמואל צפון"שם התכנית: 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה  והבניה,
 .5 /3215 ממ/מס':  מקומית

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 3136ממ/ מק/  שינוי
 5/ 3136ממ/ מק/  שינוי
 3215ממ/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .גבעת שמואל צפון, גבעת שמואליישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11, 12חלקות במלואן:  3161ש: גו

 .13חלקי חלקות:  3161גוש: 
 

 

 ת התכנית:מטר
יח"ד בבניינים  322 -יח"ד ל 512 -. שינוי כמות יח"ד מ1

קומות מרתפים + קומת קרקע מפולשת חלקית +  3בני 
קומות מגורים + חדרים על הגג )לא במנין  11עד 

 הקומות( וקומה טכנית.
ם, תכליות, הוראות וזכויות . קביעת אזורים, יעודי5

 בנייה למגורים ולשב"צ.
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, התשסז, עמוד 2361ובילקוט הפרסומים  12/23/5221
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ועדה  :וכן במשרדי. 25-6155526טלפון:  15532
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ין יוכל המעונ, 23-1533551גבעת שמואל  טלפון: 
ות שהמשרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשע
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תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
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 מספר התכנית סוג היחס
 5222טב/  שינוי

 51/ 3תממ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה מזרחית. טייבה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .13חלקי חלקות:  1523גוש: 

 X: 202150קואורדינטה 
 Y: 686150קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
צ"פ( המגרש משטח ציבורי פתוח )שוד ייעשינוי 

 למגורים ב'.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח ציבורי פתוח למגורים ב'.ייעוד שינוי . 1
 קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי ופיתוח.. 5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ג, ", התשע3255ובילקוט הפרסומים  56/23/5213

 .32/25/5213אריך , בת5551עמוד 
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"קיים" ו"מוצע" למצב "נכנס" ומצב "יוצא", ולתקן 

ס"ק  5את חלקות הדרך בהתאמה לאמור בסעיף 
 לעיל.ב' 
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 גילה אורון
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 3111 טב/
 סלאם.-שם התכנית: בית מגורים מזרחית לבי"ס אל

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

 .3531 טב/מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 5222טב/  שינוי

 51/ 3תממ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה מזרחית. טייבה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .13חלקי חלקות:  1523גוש: 

 X: 202150קואורדינטה 
 Y: 686150קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
צ"פ( המגרש משטח ציבורי פתוח )שוד ייעשינוי 

 למגורים ב'.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח ציבורי פתוח למגורים ב'.ייעוד שינוי . 1
 קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי ופיתוח.. 5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ג, ", התשע3255ובילקוט הפרסומים  56/23/5213

 .32/25/5213אריך , בת5551עמוד 
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הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 25-6155526טלפון:  15532
טלפון:  52522טייבה, טייבה בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 26-1665525
 באתרמורים פתוחים לקהל, וות שהמשרדים האובשע

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טירה
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 5111 טר/
קווי בנין + הגדלת מס' יחידות  שם התכנית: שינוי

 דיור + הגדלת אחוזי בנייה.
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .5522 טר/מס':  מקומית

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 3225טר/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טירה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .52חלקי חלקות:  1132גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 ות בנייה והקטנת קו בניין לפי המצב הקיים. תוספת זכוי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הקטנת קו בנין לפי מצב קיים.1
 לכל קומה. 51.2% -ל 32% -. הגדלת אחוזי בנייה מ5
 3 -יח"ד ב 3 -. הגדלת מס' יחידות דיור וקומות מ3

 קומות על עמודים. 5 -יח"ד ב 5 -קומות על עמודים ל
 ראות בנייה.. קביעת זכויות והו5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 3523ובילקוט הפרסומים  56/23/5215

 .23/25/5215, בתאריך 2335עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 25-6155526טלפון:  15532
טלפון: , 55612טירה טירה, בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 26-1635615
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  פתח תקוה
מס':  יתתכנית מתאר מקומ אישורהודעה בדבר 

 151 /1511 פת/
 שינוי בינוי" -"קניון אבנת שם התכנית: 

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

 155 /1551 פת/מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 5222פת/  שינוי
 1/ 1551פת/  שינוי
 / א5222פת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .פתח תקוה רחוב: שמשוןיישוב: 
 .פתח תקוה רחוב: מוטה גוריישוב: 
 פתח תקוה רחוב: בזל.יישוב: 
 .15פתח תקוה רחוב: ז'בוטינסקי יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .51 - 52, 1חלקי חלקות:  3332גוש: 

 

 מגרשים:
 1/ 1551בהתאם לתכנית פת/  5

 

 ת התכנית:מטר
תוספת קומה מסחרית לקניון אבנת ושינוי הוראות בינוי 

 ועיצוב אדריכלי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב 

 אדריכליים על ידי:
 . 5-ל 3-פר קומות המסחר במבנה הקניון מ. שינוי במס1

מטר מעל  25.2 -ל מטר 55-קניון משינוי בגובה מבנה ה
 פני הים.

מטר  12-של מגדל המשרדים מבנייה . שינוי גובה ה5
 מטר מעל פני הים. 123.2-ל
 .1-ל 2-. שינוי במספר קומות דק חניה מ3
 31-. קביעת גובה אלמנט אריכטקטוני )"הקונוס"( ל5

 מטר מעל פני הים.
קומות מרתף מתחת למפלס הכניסה  5. הוספת 2

 שרדים.הקובעת של מגדל המ
 

ב. שינוי בחלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת, 
מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה 

 לתכנית על ידי: 
 12% -. ניוד שטח עיקרי ממשרדים למסחר מעל ל1

 .1/ 1551המוקנים על פי תכנית מספר פת/ 
. ניוד שטחי שירות לחניה מתחת למפלס הכניסה 5

ניסה הקובעת לאותן מטרות שירות הקובעת אל מעל לכ
 המופיעות בתכניות המאושרות.

 
 
 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשע, עמוד 3263ובילקוט הפרסומים  13/25/5212

 .15/23/5212, בתאריך 3323
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 25-6155526טלפון:  15532
 1פתח תקוה, העליה השניה בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ,  56122פתח תקוה 
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 15 א/ /111 רח/
 , רחובות.3טלר ' רחשם התכנית: 

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

 .55 א/ /522 רח/מס':  מקומית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 יתמספר התכנ סוג היחס
 / י5222רח/  שינוי
 / א522רח/  שינוי

 3/ ב/ 5222רח/ מק/  כפיפות
 5/ ג/ 5222רח/  כפיפות
 5/ 5תמא/  כפיפות
 3/ ג/ 5222רח/ מק/  כפיפות
 1/ ב/ 5222רח/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .3רחובות רחוב: טלר יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .351חלקות במלואן:  3123גוש: 

 X: 181900קואורדינטה 
 Y: 644725קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 . תוספת שטחי בנייה בתחום התכנית.1
 תוספת יח"ד. + . שינוי מס' קומות5
 . שינוי קווי בנייה.3
 . קביעת זכויות והוראות בנייה.5

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר בשטחים עיקריים בתחום התכנית  321.52. תוספת 1

 מ"ר מותרים. 115.52מ"ר במקום  1322יה כך שיה
 יח"ד. 3במקום  15שיהיו  ךיח"ד כ 3. תוספת 5
קומות מעל קומת  2כך שיהיו אחת . תוספת קומה 3

 קומות ע"ע. 5עמודים במקום 
 מ"ר ליח"ד. 52. הקמת מרפסות מקורות בשטח של 5
 מ'. 3.22מ' במקום  2.22 -ל בניין אחורי . שינוי קו2
 

פורסמה בעיתונים בתאריך דת התכנית הודעה על הפק
ג, ", התשע3322ובילקוט הפרסומים  53/22/5213

 .23/23/5213, בתאריך 2115עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 25-6155526טלפון:  15532
רחובות  5ובות, ביל"ו רחבנייה מקומית לתכנון ול

ות ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ,  13555
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 א /11 גז/
 .ל גזרת -גן לאומי  שם התכנית:

וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
מס': מופקדת תכנית מתאר מקומית  גזרבנייה לתכנון ול

 .א /35 גז/
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 121גז/  ישינו
 / גז53משמ/  שינוי

 33גז/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תל גזר. הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת  -גן לאומי 

במחוז מרכז, מועצה אזורית גזר, מרחב תכנון מקומי 
 גזר, בצמוד ליישוב כרמי יוסף.

 

 גושים וחלקות:
 .2, 5, 5חלקי חלקות:  5251גוש: 
 .13, 15, 3חלקות במלואן:  5255גוש: 
 .11 - 5, 2חלקי חלקות:  5255גוש: 
 .6, 1, 2חלקי חלקות:  5255גוש: 
 .55חלקות במלואן:  5251גוש: 
 .53, 53חלקי חלקות:  5251גוש: 
 .152חלקי חלקות:  5263גוש: 
 .135חלקות במלואן:  5261גוש: 
 .112, 136 - 135, 135, 131חלקי חלקות:  5261גוש: 
 .3, 2, 3 - 5חלקי חלקות:  5265גוש: 
 .21 - 53, 11 - 13חלקות במלואן:  5266גוש: 
 .52, 12 - 15חלקי חלקות:  5266גוש: 
 .31, 32 - 1חלקות במלואן:  5122גוש: 
 .33חלקי חלקות:  5122גוש: 
, 55, 15 - 32, 21, 22 - 21חלקות במלואן:  5121גוש: 

55 ,61 ,63 ,123 ,125 ,112. 
 .111, 125 - 123, 56, 15, 22חלקי חלקות:  5121גוש: 
 - 53, 53 - 12, 11, 6, 3חלקות במלואן:  5125גוש: 

25 ,32 - 35 ,13. 
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הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 25-6155526טלפון:  15532
טלפון:  52522טייבה, טייבה בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 26-1665525
 באתרמורים פתוחים לקהל, וות שהמשרדים האובשע

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טירה
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 5111 טר/
קווי בנין + הגדלת מס' יחידות  שם התכנית: שינוי

 דיור + הגדלת אחוזי בנייה.
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .5522 טר/מס':  מקומית

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 3225טר/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טירה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .52חלקי חלקות:  1132גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 ות בנייה והקטנת קו בניין לפי המצב הקיים. תוספת זכוי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הקטנת קו בנין לפי מצב קיים.1
 לכל קומה. 51.2% -ל 32% -. הגדלת אחוזי בנייה מ5
 3 -יח"ד ב 3 -. הגדלת מס' יחידות דיור וקומות מ3

 קומות על עמודים. 5 -יח"ד ב 5 -קומות על עמודים ל
 ראות בנייה.. קביעת זכויות והו5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 3523ובילקוט הפרסומים  56/23/5215

 .23/25/5215, בתאריך 2335עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 25-6155526טלפון:  15532
טלפון: , 55612טירה טירה, בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 26-1635615
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  פתח תקוה
מס':  יתתכנית מתאר מקומ אישורהודעה בדבר 

 151 /1511 פת/
 שינוי בינוי" -"קניון אבנת שם התכנית: 

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

 155 /1551 פת/מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 5222פת/  שינוי
 1/ 1551פת/  שינוי
 / א5222פת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .פתח תקוה רחוב: שמשוןיישוב: 
 .פתח תקוה רחוב: מוטה גוריישוב: 
 פתח תקוה רחוב: בזל.יישוב: 
 .15פתח תקוה רחוב: ז'בוטינסקי יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .51 - 52, 1חלקי חלקות:  3332גוש: 

 

 מגרשים:
 1/ 1551בהתאם לתכנית פת/  5

 

 ת התכנית:מטר
תוספת קומה מסחרית לקניון אבנת ושינוי הוראות בינוי 

 ועיצוב אדריכלי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב 

 אדריכליים על ידי:
 . 5-ל 3-פר קומות המסחר במבנה הקניון מ. שינוי במס1

מטר מעל  25.2 -ל מטר 55-קניון משינוי בגובה מבנה ה
 פני הים.

מטר  12-של מגדל המשרדים מבנייה . שינוי גובה ה5
 מטר מעל פני הים. 123.2-ל
 .1-ל 2-. שינוי במספר קומות דק חניה מ3
 31-. קביעת גובה אלמנט אריכטקטוני )"הקונוס"( ל5

 מטר מעל פני הים.
קומות מרתף מתחת למפלס הכניסה  5. הוספת 2

 שרדים.הקובעת של מגדל המ
 

ב. שינוי בחלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת, 
מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה 

 לתכנית על ידי: 
 12% -. ניוד שטח עיקרי ממשרדים למסחר מעל ל1

 .1/ 1551המוקנים על פי תכנית מספר פת/ 
. ניוד שטחי שירות לחניה מתחת למפלס הכניסה 5

ניסה הקובעת לאותן מטרות שירות הקובעת אל מעל לכ
 המופיעות בתכניות המאושרות.

 
 
 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשע, עמוד 3263ובילקוט הפרסומים  13/25/5212

 .15/23/5212, בתאריך 3323
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 25-6155526טלפון:  15532
 1פתח תקוה, העליה השניה בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ,  56122פתח תקוה 
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 15 א/ /111 רח/
 , רחובות.3טלר ' רחשם התכנית: 

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

 .55 א/ /522 רח/מס':  מקומית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 יתמספר התכנ סוג היחס
 / י5222רח/  שינוי
 / א522רח/  שינוי

 3/ ב/ 5222רח/ מק/  כפיפות
 5/ ג/ 5222רח/  כפיפות
 5/ 5תמא/  כפיפות
 3/ ג/ 5222רח/ מק/  כפיפות
 1/ ב/ 5222רח/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .3רחובות רחוב: טלר יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .351חלקות במלואן:  3123גוש: 

 X: 181900קואורדינטה 
 Y: 644725קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 . תוספת שטחי בנייה בתחום התכנית.1
 תוספת יח"ד. + . שינוי מס' קומות5
 . שינוי קווי בנייה.3
 . קביעת זכויות והוראות בנייה.5

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר בשטחים עיקריים בתחום התכנית  321.52. תוספת 1

 מ"ר מותרים. 115.52מ"ר במקום  1322יה כך שיה
 יח"ד. 3במקום  15שיהיו  ךיח"ד כ 3. תוספת 5
קומות מעל קומת  2כך שיהיו אחת . תוספת קומה 3

 קומות ע"ע. 5עמודים במקום 
 מ"ר ליח"ד. 52. הקמת מרפסות מקורות בשטח של 5
 מ'. 3.22מ' במקום  2.22 -ל בניין אחורי . שינוי קו2
 

פורסמה בעיתונים בתאריך דת התכנית הודעה על הפק
ג, ", התשע3322ובילקוט הפרסומים  53/22/5213

 .23/23/5213, בתאריך 2115עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 25-6155526טלפון:  15532
רחובות  5ובות, ביל"ו רחבנייה מקומית לתכנון ול

ות ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ,  13555
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 א /11 גז/
 .ל גזרת -גן לאומי  שם התכנית:

וק התכנון לח 56נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
מס': מופקדת תכנית מתאר מקומית  גזרבנייה לתכנון ול

 .א /35 גז/
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 121גז/  ישינו
 / גז53משמ/  שינוי

 33גז/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תל גזר. הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת  -גן לאומי 

במחוז מרכז, מועצה אזורית גזר, מרחב תכנון מקומי 
 גזר, בצמוד ליישוב כרמי יוסף.

 

 גושים וחלקות:
 .2, 5, 5חלקי חלקות:  5251גוש: 
 .13, 15, 3חלקות במלואן:  5255גוש: 
 .11 - 5, 2חלקי חלקות:  5255גוש: 
 .6, 1, 2חלקי חלקות:  5255גוש: 
 .55חלקות במלואן:  5251גוש: 
 .53, 53חלקי חלקות:  5251גוש: 
 .152חלקי חלקות:  5263גוש: 
 .135חלקות במלואן:  5261גוש: 
 .112, 136 - 135, 135, 131חלקי חלקות:  5261גוש: 
 .3, 2, 3 - 5חלקי חלקות:  5265גוש: 
 .21 - 53, 11 - 13חלקות במלואן:  5266גוש: 
 .52, 12 - 15חלקי חלקות:  5266גוש: 
 .31, 32 - 1חלקות במלואן:  5122גוש: 
 .33חלקי חלקות:  5122גוש: 
, 55, 15 - 32, 21, 22 - 21חלקות במלואן:  5121גוש: 

55 ,61 ,63 ,123 ,125 ,112. 
 .111, 125 - 123, 56, 15, 22חלקי חלקות:  5121גוש: 
 - 53, 53 - 12, 11, 6, 3חלקות במלואן:  5125גוש: 

25 ,32 - 35 ,13. 
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, 15 - 15, 12, 5 - 1, 2, 5חלקי חלקות:  5125גוש: 
55 ,52 ,26 ,31 ,12. 

 .1חלקות במלואן:  5125גוש: 
 .2חלקות במלואן:  5313גוש: 
 .3, 5, 5חלקי חלקות:  5313גוש: 
 .53, 12 - 6חלקות במלואן:  5315גוש: 
 .52 - 55, 15 - 11, 5 - 1, 2חלקי חלקות:  5315גוש: 
 .5, 5חלקות במלואן:  5136גוש: 
 .11, 6, 3, 5חלקי חלקות:  5136גוש: 
 .15, 6חלקי חלקות:  5112גוש: 
 .12חלקות במלואן:  5531גוש: 
 .13, 1, 2חלקי חלקות:  5531גוש: 
 .51, 16חלקות:  חלקי 5536גוש: 
 .3, 3חלקי חלקות:  5553גוש: 

 

 :מטרת התכנית
א. הרחבת שטח "גן לאומי תל גזר" לצורך הכרזתו 
בגבולותיו החדשים עפ"י חוק גנים לאומיים, שמורות 

 .1665טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 
 ב. קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.

תכנונית להכנת תכניות מפורטות בתחום  ג. קביעת מסגרת
 הגן הלאומי.

 ד. קביעת תנאים לקבלת היתרי בנייה בתחום הגן הלאומי. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
אזור חקלאי בתכנית תקפה לגן ייעוד א. הסבת שטח ב

 לאומי ויער.
ב. מתן הוראות מיוחדות לשימוש בשטחי קרקע 

 חקלאית בתוך תחום הגן הלאומי.
בתחום בנייה ת השימושים, ההוראות וזכויות הג. קביע

 התכנית.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 טלפון:  15532רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-6155526

 66156גזר, בית חשמונאי בנייה למקומית לתכנון ו
 25-6515252טלפון: 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 - סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט

 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 39 /51 גז/
בשלב א למגורים הגדלת זכויות בנייה שם התכנית: 

 .ב' בנוף איילון -ו
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .36 /55 גז/מס':  ומיתמק

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 15/ 55גז/ במ/  שינוי
 / א1/ 15/ 55גז/ במ/  שינוי
 15/ 55גז/ במ/  שינוי
 35/ 55גז/ מק/  שינוי
 / א221גז/ ש/  שינוי
 55/ 55גז/ מק/  שינוי
 221גז/ ש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונות: שלב א' ושלב ב'., נוף איילוןיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .2152, 2116גושים בשלמות: 

 X: 641700קואורדינטה 
 Y: 199000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הגדלת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות המותרים 

"שלב ב'"  -ביח"ד למגורים בשכונות "שלב א'" ובנייה ל
 בישוב נוף איילון.

 יעת זכויות ומגבלות בנייה.קב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 562 -. תוספת שטחים למגרשים שגודלם לא יפחת מ1

כמפורט  -מ"ר )רביעיות(  322-מ"ר )דו משפחתי( ו
 להלן. 2לסעיף  13בהערה מס' 

ד במגרשי המגורים "מ"ר עיקרי ליח 13. תוספת של 5
מ"ר  35בשלב ב' וכן תוספת  עיקרי מ"ר 15 -בשלב א' ו

 ב'. -שטח שירות בשלב א' ו
 " למבני עזר.2עד לקו בניין " -. קביעת קו בניין צידי ואחורי 3
. תוספת קומה חלקית שלישית מעל הקרקע ושינוי 5

 מ'. 6מ' במקום  11בגובה המותר 
לכל יח"ד במגרשי  שטחי שירות מ"ר 22. תוספת 2

 הרביעיות.
 .22% -. הגדלת התכסית המותרת לכל המגרשים ל3

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ג, ", התשע3351ובילקוט הפרסומים  51/23/5213

 .25/21/5213, בתאריך 2631עמוד 
 

 
 
 
 
 
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  15532רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה ומית לתכנון ולועדה מק :. וכן במשרדי25-6155526
, וכל 25-6515252טלפון:  66156גזר, בית חשמונאי 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  מצפה אפק
ס': מ תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 2 /5131 ממ/
 .בית אבות ע"ש רחל ליצ'קשם התכנית: 

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

 .2 /5232 ממ/מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 5232ממ/  שינוי
 1552ממ/  שינוי
 1/ 5232ממ/  שינוי
 5/ 5232ממ/  שינוי

 5/ 5תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת כצנלסון. .3רחוב: שבזי . בית דגןיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .122חלקי חלקות:  3212גוש: 

 

 מגרשים:
 5232בהתאם לתכנית ממ/  3

 

 ת התכנית:מטר
תוספת שטח בנייה בהתאמה להקטנת שטח המגרש )לפי 

בית המשפט( ולתוספת קירוי פטיו פנימי וקביעת שטחי  צו
 לפי הקיים.בנייה וי הובנייה עיקריים במרתף ושינוי בק

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לפי הקיים. -. שינוי בקווי בנייה 1
 . תוספת זכויות בנייה.5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 3516ובילקוט הפרסומים  56/23/5215

 .51/22/5215, בתאריך 5133עמוד 
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  15532רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול :. וכן במשרדי25-6155526
 טלפון:  56511פתח תקוה  6מצפה אפק, גליס 

אי לעיין בה בימים ובשעות , וכל המעוניין רש23-6325221
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  עמק חפר
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

 11 /13 עח/
 531מכמורת מגרש מגורים, חלקה  שם התכנית:

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

 15 /53 עח/מס':  מקומית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 522עח/  שינוי
 / עח13משמ/  שינוי
 12/ 53עח/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 33מכמרת רחוב: המפתח יישוב: 

 

 ם וחלקות:גושי
 .533חלקות במלואן:  5515גוש: 

 

 מגרשים:
 12/ 53בהתאם לתכנית עח/  512

 

 ת התכנית:מטר
 א. תוספת שטח עיקרי.

 ב. הוראות בינוי ועיצוב לשטחי השירות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לפי  552 -מ"ר ל 552 -א. תוספת שטח עיקרי מ

 מצב קיים.
מ"ר לפי מצב  33 -מ"ר ל 32 -ב. תוספת שטח שירות מ

 קיים.
מ'  5.52 -ג. הגבהת גובה פתח פנימי לחנייה מקורה מ

מ' עפ"י מצב קיים וגובה חיצוני לחניה ולמחסן  5.62 -ל
 מ' 3.52של 

 1.2 -ד. הגבהת גובה גדר ושער לחצר לפי מצב קיים מ
 מ', בחזית הצפונית בלבד. 3 -מ' ל

 15.62באורך של שטחי שירות ה. הוראות בינוי ועיצוב ל
 מ', בקו בנין צדדי אפס עם השכן.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 3163ובילקוט הפרסומים  11/25/5211

 .53/21/5211, בתאריך 5555עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 15532רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי25-6155526טלפון: 
 טלפון:  52522מדרשת רופין עמק חפר, בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-5651321
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 רות יוסף
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מרכז  מחוז
 
 
 



2797 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

, 15 - 15, 12, 5 - 1, 2, 5חלקי חלקות:  5125גוש: 
55 ,52 ,26 ,31 ,12. 

 .1חלקות במלואן:  5125גוש: 
 .2חלקות במלואן:  5313גוש: 
 .3, 5, 5חלקי חלקות:  5313גוש: 
 .53, 12 - 6חלקות במלואן:  5315גוש: 
 .52 - 55, 15 - 11, 5 - 1, 2חלקי חלקות:  5315גוש: 
 .5, 5חלקות במלואן:  5136גוש: 
 .11, 6, 3, 5חלקי חלקות:  5136גוש: 
 .15, 6חלקי חלקות:  5112גוש: 
 .12חלקות במלואן:  5531גוש: 
 .13, 1, 2חלקי חלקות:  5531גוש: 
 .51, 16חלקות:  חלקי 5536גוש: 
 .3, 3חלקי חלקות:  5553גוש: 

 

 :מטרת התכנית
א. הרחבת שטח "גן לאומי תל גזר" לצורך הכרזתו 
בגבולותיו החדשים עפ"י חוק גנים לאומיים, שמורות 

 .1665טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 
 ב. קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.

תכנונית להכנת תכניות מפורטות בתחום  ג. קביעת מסגרת
 הגן הלאומי.

 ד. קביעת תנאים לקבלת היתרי בנייה בתחום הגן הלאומי. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
אזור חקלאי בתכנית תקפה לגן ייעוד א. הסבת שטח ב

 לאומי ויער.
ב. מתן הוראות מיוחדות לשימוש בשטחי קרקע 

 חקלאית בתוך תחום הגן הלאומי.
בתחום בנייה ת השימושים, ההוראות וזכויות הג. קביע

 התכנית.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
ימים  32לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 טלפון:  15532רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-6155526

 66156גזר, בית חשמונאי בנייה למקומית לתכנון ו
 25-6515252טלפון: 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 - סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט

 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 39 /51 גז/
בשלב א למגורים הגדלת זכויות בנייה שם התכנית: 

 .ב' בנוף איילון -ו
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .36 /55 גז/מס':  ומיתמק

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 15/ 55גז/ במ/  שינוי
 / א1/ 15/ 55גז/ במ/  שינוי
 15/ 55גז/ במ/  שינוי
 35/ 55גז/ מק/  שינוי
 / א221גז/ ש/  שינוי
 55/ 55גז/ מק/  שינוי
 221גז/ ש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונות: שלב א' ושלב ב'., נוף איילוןיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .2152, 2116גושים בשלמות: 

 X: 641700קואורדינטה 
 Y: 199000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הגדלת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות המותרים 

"שלב ב'"  -ביח"ד למגורים בשכונות "שלב א'" ובנייה ל
 בישוב נוף איילון.

 יעת זכויות ומגבלות בנייה.קב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 562 -. תוספת שטחים למגרשים שגודלם לא יפחת מ1

כמפורט  -מ"ר )רביעיות(  322-מ"ר )דו משפחתי( ו
 להלן. 2לסעיף  13בהערה מס' 

ד במגרשי המגורים "מ"ר עיקרי ליח 13. תוספת של 5
מ"ר  35בשלב ב' וכן תוספת  עיקרי מ"ר 15 -בשלב א' ו

 ב'. -שטח שירות בשלב א' ו
 " למבני עזר.2עד לקו בניין " -. קביעת קו בניין צידי ואחורי 3
. תוספת קומה חלקית שלישית מעל הקרקע ושינוי 5

 מ'. 6מ' במקום  11בגובה המותר 
לכל יח"ד במגרשי  שטחי שירות מ"ר 22. תוספת 2

 הרביעיות.
 .22% -. הגדלת התכסית המותרת לכל המגרשים ל3

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ג, ", התשע3351ובילקוט הפרסומים  51/23/5213

 .25/21/5213, בתאריך 2631עמוד 
 

 
 
 
 
 
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  15532רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה ומית לתכנון ולועדה מק :. וכן במשרדי25-6155526
, וכל 25-6515252טלפון:  66156גזר, בית חשמונאי 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  מצפה אפק
ס': מ תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 2 /5131 ממ/
 .בית אבות ע"ש רחל ליצ'קשם התכנית: 

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

 .2 /5232 ממ/מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 5232ממ/  שינוי
 1552ממ/  שינוי
 1/ 5232ממ/  שינוי
 5/ 5232ממ/  שינוי

 5/ 5תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת כצנלסון. .3רחוב: שבזי . בית דגןיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .122חלקי חלקות:  3212גוש: 

 

 מגרשים:
 5232בהתאם לתכנית ממ/  3

 

 ת התכנית:מטר
תוספת שטח בנייה בהתאמה להקטנת שטח המגרש )לפי 

בית המשפט( ולתוספת קירוי פטיו פנימי וקביעת שטחי  צו
 לפי הקיים.בנייה וי הובנייה עיקריים במרתף ושינוי בק

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לפי הקיים. -. שינוי בקווי בנייה 1
 . תוספת זכויות בנייה.5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 3516ובילקוט הפרסומים  56/23/5215

 .51/22/5215, בתאריך 5133עמוד 
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  15532רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול :. וכן במשרדי25-6155526
 טלפון:  56511פתח תקוה  6מצפה אפק, גליס 

אי לעיין בה בימים ובשעות , וכל המעוניין רש23-6325221
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  עמק חפר
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

 11 /13 עח/
 531מכמורת מגרש מגורים, חלקה  שם התכנית:

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

 15 /53 עח/מס':  מקומית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 522עח/  שינוי
 / עח13משמ/  שינוי
 12/ 53עח/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 33מכמרת רחוב: המפתח יישוב: 

 

 ם וחלקות:גושי
 .533חלקות במלואן:  5515גוש: 

 

 מגרשים:
 12/ 53בהתאם לתכנית עח/  512

 

 ת התכנית:מטר
 א. תוספת שטח עיקרי.

 ב. הוראות בינוי ועיצוב לשטחי השירות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לפי  552 -מ"ר ל 552 -א. תוספת שטח עיקרי מ

 מצב קיים.
מ"ר לפי מצב  33 -מ"ר ל 32 -ב. תוספת שטח שירות מ

 קיים.
מ'  5.52 -ג. הגבהת גובה פתח פנימי לחנייה מקורה מ

מ' עפ"י מצב קיים וגובה חיצוני לחניה ולמחסן  5.62 -ל
 מ' 3.52של 

 1.2 -ד. הגבהת גובה גדר ושער לחצר לפי מצב קיים מ
 מ', בחזית הצפונית בלבד. 3 -מ' ל

 15.62באורך של שטחי שירות ה. הוראות בינוי ועיצוב ל
 מ', בקו בנין צדדי אפס עם השכן.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 3163ובילקוט הפרסומים  11/25/5211

 .53/21/5211, בתאריך 5555עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 15532רמלה  61מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי25-6155526טלפון: 
 טלפון:  52522מדרשת רופין עמק חפר, בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 26-5651321
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 רות יוסף
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מרכז  מחוז
 
 
 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2798

  מחוז  דרום
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
5/ 13/ 511/ 31 

שכונת  311מבנה צמוד קרקע במגרש  שם התכנית:
 אילת 1שחמון רובע 

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

 35 /515 /23 /5מס': רטת מפו
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 511/ מק/ 5 שינוי
 515/ 23/ 5 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת - 3שחמון , 53ים אילת רחוב: דרך הבשמיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , מוסדר, 52151גוש: 

 X: 193460קואורדינטה 
 Y: 383660קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 515/ 23/ 5בהתאם לתכנית  351

 

 ת התכנית:מטר
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 נית:עיקרי הוראות התכ
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. מכונות 1

 מ'.  1מ', מוצע  5בלבד, מאושר 
 332מ''ר, מוצע  152. תוספת זכויות בנייה: מאושר 5

מ''ר מתחת למפלס  122מ''ר מהם  152מ''ר. תוספת 
 הכניסה הקובעת. 

 . תוספת קומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת. 3
 . 2ניה המקורה עד קו בניין . מרפסת וצללה מעל הח5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  23/26/5213

 .13/26/5213, בתאריך 553
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 55122באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :במשרדי . וכן25-3533162טלפון: 
 טלפון:  ,אילת 1אילת, חטיבת הנגב בנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3331115
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
מס': ית מפורטת תכנ אישורהודעה בדבר 
5/ 13/ 511/ 11 

שכונת  515מבנה צמוד קרקע במגרש  שם התכנית:
 אילת 1שחמון רובע 

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

 55 /515 /23 /5מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 515/ 23/ 5 שינוי
 511/ מק/ 5 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת - 3שחמון , 12אילת רחוב: חיננית יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .36חלקות במלואן: , מוסדר, 52132גוש: 

 X: 193335קואורדינטה 
 Y: 383280קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 515/ 23/ 5בהתאם לתכנית  515

 

 ת התכנית:מטר
התכנית המוצעת משנה זכויות בנייה / קובעת זכויות 

 בנייה חדשות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קו בנין תת קרקעי נקודתי לברכת שחיה וחדר 1
 מ'.  1מ', מוצע  5כונות: מאושר מ
מ''ר,  152. תוספת זכויות בנייה עיקריים: מאושר 5

 מ''ר עיקרי.  552מ''ר, סה"כ  122מוצע 
+ מוצע  35.22מאושר  2.22. שינוי מפלס הכניסה + 3

13.22 .+ 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, עמוד , התשעד3335ובילקוט הפרסומים  23/26/5213

 .13/26/5213, בתאריך 555
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 55122באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון: 
 טלפון:  ,אילת 1נגב אילת, חטיבת הבנייה ו

 , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים25-3331115
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 
 

 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשקלון
 תכנית מפורטת אישור ביטול הודעת הודעה בדבר

מס':  תכנית מפורטתוהודעה מתוקנת בדבר אישור 
1/ 15/ 111/ 123 

 אשקלון -אזור אשכולי פז שם התכנית: 
תכנית על ביטול הודעת אישור  נמסרת בזה הודעה

פורסמה בעיתונים ש ,123 /121 /25 /5מס' מפורטת 
, 2531ובילקוט הפרסומים  55/12/5222בתאריך 

בהתאם וכי  .53/11/5222, בתאריך 215התשסו, עמוד 
 ,1965–לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 111לסעיף 

מס':  תכנית מפורטתנמסרת הודעה בדבר בדבר אישור 
5/ 25/ 121/ 123 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 62/ 151/ 23/ 5 שינוי
 151/ 23/ 5 שינוי
 12/ 121/ 25 /5 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אשקלון רחוב: אשכולי פז.יישוב: 

 אשכולי פז רחובות הפרדס, השייטת. -מקום: אפרידר 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .33, 35, 12 - 6חלקי חלקות:  1651גוש: 
 .56חלקי חלקות:  1625גוש: 

 

 נית:ת התכמטר
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' ע"י 

 איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת 
יעודי קרקע וקביעת הנחיות יהבעלים וע"י שינויים ב

 ומגבלות בנייה. 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשסה, 2322ובילקוט הפרסומים  56/12/5225

 .15/15/5225, בתאריך 532עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי, 25-3533162טלפון:  55122
אשקלון   1אשקלון, הגבורה בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בתכנית, יכל מעונ, 25-3165322טלפון: 
 וכן, תוחים לקהלבימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

2/ 13/ 515/ 13 
 'ברח 2511מגורים במגרש מס' שם התכנית: 

 באר שבע - רמות 'שכ 111אברהם אמיר 
וק התכנון לח 56יף נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסע

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
מס':  תכנית מפורטתמופקדת  באר שבעבנייה לתכנון ול

2/ 23/ 525/ 13 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה
 רים או הרשאותהית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 525/ 23/ 2 שינוי
 525/ 23/ 2 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: באר שבע   

 .125רח' אברהם אמיר  5רובע רמות רבתי מתחם 
 X 153222קואורדינאטה   
 Y 213312קואורדינאטה   

 

 נית:גבולות התכ
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .52חלקות במלואן:  35553גוש: 
 .12חלקי חלקות:  35553גוש: 

 

 מגרשים:
 525/ 23/ 2בהתאם לתכנית 

 

 :מטרת התכנית
, 3בקומה  15בדירה מס' בנייה הגדלת זכויות ה
 2251קומות במגרש מס'  1בן  Aהנמצאת במבנה 

 , באר שבע.125חוב אברהם אמיר בשכונת רמות, ר
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קומות  1בן  Aן יהנמצאת בבני 15הרחבת דירה מס'  -1

בנייה סה"כ ה ,15מ"ר לדירה מס'  55על ידי תוספת 
 מ"ר. 152בדירה זו תהיה 

 וי הבניין בהתאם לקיים בפועל. והסדרת ק -5
 קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.  -3
 למתן היתרי בנייה.קביעת תנאים  -5

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונה
 
 
 
 
 



2799 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

  מחוז  דרום
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
5/ 13/ 511/ 31 

שכונת  311מבנה צמוד קרקע במגרש  שם התכנית:
 אילת 1שחמון רובע 

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

 35 /515 /23 /5מס': רטת מפו
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 511/ מק/ 5 שינוי
 515/ 23/ 5 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת - 3שחמון , 53ים אילת רחוב: דרך הבשמיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , מוסדר, 52151גוש: 

 X: 193460קואורדינטה 
 Y: 383660קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 515/ 23/ 5בהתאם לתכנית  351

 

 ת התכנית:מטר
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 נית:עיקרי הוראות התכ
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. מכונות 1

 מ'.  1מ', מוצע  5בלבד, מאושר 
 332מ''ר, מוצע  152. תוספת זכויות בנייה: מאושר 5

מ''ר מתחת למפלס  122מ''ר מהם  152מ''ר. תוספת 
 הכניסה הקובעת. 

 . תוספת קומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת. 3
 . 2ניה המקורה עד קו בניין . מרפסת וצללה מעל הח5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  23/26/5213

 .13/26/5213, בתאריך 553
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 55122באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :במשרדי . וכן25-3533162טלפון: 
 טלפון:  ,אילת 1אילת, חטיבת הנגב בנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3331115
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
מס': ית מפורטת תכנ אישורהודעה בדבר 
5/ 13/ 511/ 11 

שכונת  515מבנה צמוד קרקע במגרש  שם התכנית:
 אילת 1שחמון רובע 

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

 55 /515 /23 /5מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 515/ 23/ 5 שינוי
 511/ מק/ 5 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת - 3שחמון , 12אילת רחוב: חיננית יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .36חלקות במלואן: , מוסדר, 52132גוש: 

 X: 193335קואורדינטה 
 Y: 383280קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 515/ 23/ 5בהתאם לתכנית  515

 

 ת התכנית:מטר
התכנית המוצעת משנה זכויות בנייה / קובעת זכויות 

 בנייה חדשות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קו בנין תת קרקעי נקודתי לברכת שחיה וחדר 1
 מ'.  1מ', מוצע  5כונות: מאושר מ
מ''ר,  152. תוספת זכויות בנייה עיקריים: מאושר 5

 מ''ר עיקרי.  552מ''ר, סה"כ  122מוצע 
+ מוצע  35.22מאושר  2.22. שינוי מפלס הכניסה + 3

13.22 .+ 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, עמוד , התשעד3335ובילקוט הפרסומים  23/26/5213

 .13/26/5213, בתאריך 555
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 55122באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון: 
 טלפון:  ,אילת 1נגב אילת, חטיבת הבנייה ו

 , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים25-3331115
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 
 

 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשקלון
 תכנית מפורטת אישור ביטול הודעת הודעה בדבר

מס':  תכנית מפורטתוהודעה מתוקנת בדבר אישור 
1/ 15/ 111/ 123 

 אשקלון -אזור אשכולי פז שם התכנית: 
תכנית על ביטול הודעת אישור  נמסרת בזה הודעה

פורסמה בעיתונים ש ,123 /121 /25 /5מס' מפורטת 
, 2531ובילקוט הפרסומים  55/12/5222בתאריך 

בהתאם וכי  .53/11/5222, בתאריך 215התשסו, עמוד 
 ,1965–לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 111לסעיף 

מס':  תכנית מפורטתנמסרת הודעה בדבר בדבר אישור 
5/ 25/ 121/ 123 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 62/ 151/ 23/ 5 שינוי
 151/ 23/ 5 שינוי
 12/ 121/ 25 /5 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אשקלון רחוב: אשכולי פז.יישוב: 

 אשכולי פז רחובות הפרדס, השייטת. -מקום: אפרידר 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .33, 35, 12 - 6חלקי חלקות:  1651גוש: 
 .56חלקי חלקות:  1625גוש: 

 

 נית:ת התכמטר
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' ע"י 

 איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת 
יעודי קרקע וקביעת הנחיות יהבעלים וע"י שינויים ב

 ומגבלות בנייה. 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשסה, 2322ובילקוט הפרסומים  56/12/5225

 .15/15/5225, בתאריך 532עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי, 25-3533162טלפון:  55122
אשקלון   1אשקלון, הגבורה בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בתכנית, יכל מעונ, 25-3165322טלפון: 
 וכן, תוחים לקהלבימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

2/ 13/ 515/ 13 
 'ברח 2511מגורים במגרש מס' שם התכנית: 

 באר שבע - רמות 'שכ 111אברהם אמיר 
וק התכנון לח 56יף נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסע

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
מס':  תכנית מפורטתמופקדת  באר שבעבנייה לתכנון ול

2/ 23/ 525/ 13 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה
 רים או הרשאותהית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 525/ 23/ 2 שינוי
 525/ 23/ 2 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: באר שבע   

 .125רח' אברהם אמיר  5רובע רמות רבתי מתחם 
 X 153222קואורדינאטה   
 Y 213312קואורדינאטה   

 

 נית:גבולות התכ
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .52חלקות במלואן:  35553גוש: 
 .12חלקי חלקות:  35553גוש: 

 

 מגרשים:
 525/ 23/ 2בהתאם לתכנית 

 

 :מטרת התכנית
, 3בקומה  15בדירה מס' בנייה הגדלת זכויות ה
 2251קומות במגרש מס'  1בן  Aהנמצאת במבנה 

 , באר שבע.125חוב אברהם אמיר בשכונת רמות, ר
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קומות  1בן  Aן יהנמצאת בבני 15הרחבת דירה מס'  -1

בנייה סה"כ ה ,15מ"ר לדירה מס'  55על ידי תוספת 
 מ"ר. 152בדירה זו תהיה 

 וי הבניין בהתאם לקיים בפועל. והסדרת ק -5
 קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.  -3
 למתן היתרי בנייה.קביעת תנאים  -5

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונה
 
 
 
 
 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2800

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על 
 ימים 11תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  122סעיף 

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

 טלפון:  ,55122באר שבע  5וה ומחוז הדרום, התק
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3533162

באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ולהעדה וה
 .25-3533521טלפון:  ,באר שבע 5

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -יות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכו

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע

מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
2/ 13/ 111/ 121 

בינוי מתחם מתנ''ס טאובל שכונה ג'  שם התכנית:
 באר שבע

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

 125 /125 /23 /2מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 53/ 125/ 23/ 2 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה ג' באר שבע, וזורובבאר שבע רחוב: ארליישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .63 - 65, 56חלקי חלקות:  35253גוש: 
 .51, 12חלקי חלקות:  35151גוש: 

 X: 181550קואורדינטה 
 Y: 574100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הקמת מתחם מגורים משולב במסחר ומבנה ציבור  א.

 ס( בשכונה ג' באר שבע.)מתנ"
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד הקרקע מ"שטח למבני ציבור" ל ייעודא. שינוי 

 משולב "מגורים, מסחר, ומבנים ומוסדות ציבור".
 1,222יח"ד,. 521-ב. קביעת זכויות ומגבלות בנייה ל

 מ"ר מוסדות ציבור. 122 -מ"ר מסחר ו
 ג. קביעת השימושים המותרים.

 יות בינוי ועיצוב אדריכלי.ד. קביעת הנח

בנייה ה. קביעת הוראות בנייה לרבות חלוקת שטחי ה
למגורים, מסחר ומבני ציבור, פתרונות חנייה, גובה 

 הבניינים, וכמות יחידות הדיור.
 ו. קביעת הנחיות לפיתוח המגרש.

קווי הבניין אשר תעשה בהתאם למהות  ז. קביעת
ה במהות היעודים, השימושים ואופן הפיתוח השונ

 מהתכנית המאושרת.
 ח. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
 ט. קביעת תנאים למתן היתרי הבנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  55/25/5213

 .13/26/5213, בתאריך 525
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 55122באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה ול לתכנון
ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון: 

 טלפון:  באר שבע 5באר שבע, בגין מנחם בנייה ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3533521

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  ערבה תיכונה
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

31/ 13/ 315 
 הרחבת מושב צופר שם התכנית:

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

 315 /23 /32מס': מפורטת 
 איחוד וחלוקהללא  איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 523/ 25/ 12 שינוי
 515/ 23/ 12 שינוי
 5/ 153/ 23/ 12 שינוי

 15/ 5תממ/  כפיפות
 515/ 23/ 12 כפיפות
 12/ 15/ 5תממ/  כפיפות

 

 לולים בתכנית ומקומם:השטחים הכ
 צופר.יישוב: 

התכנית גובלת בישוב הקיים ומוסיפה לו שטחים ויעודי 
 קרקע בצידיו הצפון מערבי, המערבי והדרומי. 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  36253גוש: 

 X: 217000קואורדינטה 
 Y: 496600קואורדינטה 

 

 

 רשים:מג
 5/ 153/ 23/ 12א בהתאם לתכנית  22
 153/ 23/ 12' בהתאם לתכנית  22

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית להרחבה קהילתית של מושב 

 152-מגרשים למגורים א' )ל 152צופר ע"י תוספת של 
מגרשים הצמודים אליהם לתיירות )עם  152-יח"ד( ו

של אירוח  יח' 3הנחיות מיוחדות( הכוללים בין השאר 
 כפרי למגרש, וכן בית עלמין ודרך גישה אליו מן הישוב. 

התכנית מוסיפה גם מגרש למבנים ומוסדות ציבור 
ומגרש למגורים א' צמוד למרכז הישוב הקיים, במקום 

 151)כך שסה"כ כוללת התכנית  22נחלה חקלאית מס' 
 מגרשי מגורים א'(.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קע משצ"פ ואזור חקלאי לאזור מגורים עודי קריא. שינוי י

א', לאזור תיירות )עם הנחיות מיוחדות(, לאזור מגורים 
עם הנחיות מיוחדות, למבנים ומוסדות ציבור, לבית 

 קברות, לשצ"פ, למתקנים הנדסיים, לדרכים ולשבילים.
 ב. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בנייה. 

 אדריכלי. ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3232ובילקוט הפרסומים  11/21/5213

 .21/23/5213, בתאריך 3513
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
,  53552ערבה תיכונה, ספיר בנייה ומית לתכנון ולמק

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

51/ 13/ 111/ 2 
 חי נגב רביבים התכנית: שם

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

 2 /123 /23 /52מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 3221/ מק/ 52 שינוי
 123/ 23/ 52 שינוי
 5משד/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קיבוץ רביבים, רביביםיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .52, 36, 13 - 15, 15חלקי חלקות:  122155גוש: 
 .1 - 3חלקות:  חלקי, מוסדר: 122155גוש: 

 X: 553050קואורדינטה 
 Y: 172900קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית המיועדת למתחם תיירות הכולל 

 תצוגות צומח ובעלי חיים, יצירה, לינה והסעדה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעודי קרקע מ: אזור חקלאי, נופש וספורט, 1

ל: תיירות, שטח פרטי  ת,שטח פרטי פתוח ודרך קיימ
 פתוח ודרכים.

. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, 5
קווי הבניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, 
הנחיות בינוי, פיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, 
הוראות לפיתוח תשתיות וקביעת תנאים למתן היתרי 

 בנייה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך ודעה על הפקדת התכנית ה
, התשעג, עמוד 3561ובילקוט הפרסומים  25/11/5215

 .21/11/5215, בתאריך 133
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
 טלפון: רמת נגב, בנייה למקומית לתכנון ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3235156
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

51/ 13/ 115/ 1 
 3132/ מק/ 51מס' קודם  -שלים א שם התכנית:

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

 5 /135 /23 /52מס': מפורטת 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 3221/ מק/ 52 שינוי
 31/ 121/ 25/ 12 שינוי

 

 ומם:השטחים הכלולים בתכנית ומק
 אשלים   .יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקות במלואן:  36215גוש: 
 .32חלקי חלקות:  36215גוש: 
 .153, 12 - 11, 3 - 5חלקות במלואן:  36535גוש: 
 .123, 123 - 122, 156 - 151חלקי חלקות:  36535גוש: 



2801 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על 
 ימים 11תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  122סעיף 

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

 טלפון:  ,55122באר שבע  5וה ומחוז הדרום, התק
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3533162

באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ולהעדה וה
 .25-3533521טלפון:  ,באר שבע 5

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -יות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכו

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע

מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
2/ 13/ 111/ 121 

בינוי מתחם מתנ''ס טאובל שכונה ג'  שם התכנית:
 באר שבע

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

 125 /125 /23 /2מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 53/ 125/ 23/ 2 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה ג' באר שבע, וזורובבאר שבע רחוב: ארליישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .63 - 65, 56חלקי חלקות:  35253גוש: 
 .51, 12חלקי חלקות:  35151גוש: 

 X: 181550קואורדינטה 
 Y: 574100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הקמת מתחם מגורים משולב במסחר ומבנה ציבור  א.

 ס( בשכונה ג' באר שבע.)מתנ"
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד הקרקע מ"שטח למבני ציבור" ל ייעודא. שינוי 

 משולב "מגורים, מסחר, ומבנים ומוסדות ציבור".
 1,222יח"ד,. 521-ב. קביעת זכויות ומגבלות בנייה ל

 מ"ר מוסדות ציבור. 122 -מ"ר מסחר ו
 ג. קביעת השימושים המותרים.

 יות בינוי ועיצוב אדריכלי.ד. קביעת הנח

בנייה ה. קביעת הוראות בנייה לרבות חלוקת שטחי ה
למגורים, מסחר ומבני ציבור, פתרונות חנייה, גובה 

 הבניינים, וכמות יחידות הדיור.
 ו. קביעת הנחיות לפיתוח המגרש.

קווי הבניין אשר תעשה בהתאם למהות  ז. קביעת
ה במהות היעודים, השימושים ואופן הפיתוח השונ

 מהתכנית המאושרת.
 ח. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
 ט. קביעת תנאים למתן היתרי הבנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 3335ובילקוט הפרסומים  55/25/5213

 .13/26/5213, בתאריך 525
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 55122באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה ול לתכנון
ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון: 

 טלפון:  באר שבע 5באר שבע, בגין מנחם בנייה ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3533521

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  ערבה תיכונה
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

31/ 13/ 315 
 הרחבת מושב צופר שם התכנית:

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

 315 /23 /32מס': מפורטת 
 איחוד וחלוקהללא  איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 523/ 25/ 12 שינוי
 515/ 23/ 12 שינוי
 5/ 153/ 23/ 12 שינוי

 15/ 5תממ/  כפיפות
 515/ 23/ 12 כפיפות
 12/ 15/ 5תממ/  כפיפות

 

 לולים בתכנית ומקומם:השטחים הכ
 צופר.יישוב: 

התכנית גובלת בישוב הקיים ומוסיפה לו שטחים ויעודי 
 קרקע בצידיו הצפון מערבי, המערבי והדרומי. 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  36253גוש: 

 X: 217000קואורדינטה 
 Y: 496600קואורדינטה 

 

 

 רשים:מג
 5/ 153/ 23/ 12א בהתאם לתכנית  22
 153/ 23/ 12' בהתאם לתכנית  22

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית להרחבה קהילתית של מושב 

 152-מגרשים למגורים א' )ל 152צופר ע"י תוספת של 
מגרשים הצמודים אליהם לתיירות )עם  152-יח"ד( ו

של אירוח  יח' 3הנחיות מיוחדות( הכוללים בין השאר 
 כפרי למגרש, וכן בית עלמין ודרך גישה אליו מן הישוב. 

התכנית מוסיפה גם מגרש למבנים ומוסדות ציבור 
ומגרש למגורים א' צמוד למרכז הישוב הקיים, במקום 

 151)כך שסה"כ כוללת התכנית  22נחלה חקלאית מס' 
 מגרשי מגורים א'(.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קע משצ"פ ואזור חקלאי לאזור מגורים עודי קריא. שינוי י

א', לאזור תיירות )עם הנחיות מיוחדות(, לאזור מגורים 
עם הנחיות מיוחדות, למבנים ומוסדות ציבור, לבית 

 קברות, לשצ"פ, למתקנים הנדסיים, לדרכים ולשבילים.
 ב. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בנייה. 

 אדריכלי. ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3232ובילקוט הפרסומים  11/21/5213

 .21/23/5213, בתאריך 3513
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
,  53552ערבה תיכונה, ספיר בנייה ומית לתכנון ולמק

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

51/ 13/ 111/ 2 
 חי נגב רביבים התכנית: שם

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

 2 /123 /23 /52מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 3221/ מק/ 52 שינוי
 123/ 23/ 52 שינוי
 5משד/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קיבוץ רביבים, רביביםיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .52, 36, 13 - 15, 15חלקי חלקות:  122155גוש: 
 .1 - 3חלקות:  חלקי, מוסדר: 122155גוש: 

 X: 553050קואורדינטה 
 Y: 172900קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית המיועדת למתחם תיירות הכולל 

 תצוגות צומח ובעלי חיים, יצירה, לינה והסעדה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעודי קרקע מ: אזור חקלאי, נופש וספורט, 1

ל: תיירות, שטח פרטי  ת,שטח פרטי פתוח ודרך קיימ
 פתוח ודרכים.

. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, 5
קווי הבניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, 
הנחיות בינוי, פיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, 
הוראות לפיתוח תשתיות וקביעת תנאים למתן היתרי 

 בנייה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך ודעה על הפקדת התכנית ה
, התשעג, עמוד 3561ובילקוט הפרסומים  25/11/5215

 .21/11/5215, בתאריך 133
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
 טלפון: רמת נגב, בנייה למקומית לתכנון ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3235156
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

51/ 13/ 115/ 1 
 3132/ מק/ 51מס' קודם  -שלים א שם התכנית:

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

 5 /135 /23 /52מס': מפורטת 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 3221/ מק/ 52 שינוי
 31/ 121/ 25/ 12 שינוי

 

 ומם:השטחים הכלולים בתכנית ומק
 אשלים   .יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקות במלואן:  36215גוש: 
 .32חלקי חלקות:  36215גוש: 
 .153, 12 - 11, 3 - 5חלקות במלואן:  36535גוש: 
 .123, 123 - 122, 156 - 151חלקי חלקות:  36535גוש: 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2802

 .23, 21, 56חלקות במלואן:  36536גוש: 
 .61, 55חלקי חלקות:  36536גוש: 

 X: 170950קואורדינטה 
 Y: 541150קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  553-551
 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  533-535
 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  552-551

 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  622
 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  55-52

 3221/ מק/ 52בהתאם לתכנית  525
 3221/ מק/ 52בהתאם לתכנית  653
 3221/ מק/ 52בהתאם לתכנית  615

 

 ת התכנית:מטר
איחוד וחלוקת מגרשים לצורך הסדרת מתקן הנדסי 

 וגבולות מגרשי מגורים בישוב אשלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
של א. הגדרת שטח למתקן הנדסי מצידו הדרומי 

 המושב לצורך הקמת מתקן שאיבה לשפכים.
ב. הסדרת גבולות מגרשי מגורים המאושרים בתכנית 

 ביחס לדרך משולבת ושבילים.
ג. הסדרת גבולות מגרש מגורים הכלוא בתוך שטח 
ציבורי פתוח ע"מ לאפשר מעבר ציבורי פתוח בין שני 

 חלקי השצ"פ.
 

ך פורסמה בעיתונים בתאריהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 3131ובילקוט הפרסומים  13/21/5212

 .25/15/5212, בתאריך 1323עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
 טלפון: רמת נגב, בנייה מקומית לתכנון ול

מעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל ה25-3235156
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס':  תאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת תכנית מ

 1111 מפ/ /3
 מתקן פוטו וולטאי פעמי תש''ז שם התכנית:

וק התכנון לח 56דעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הו
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 מתאר מקומיתתכנית מופקדת  שמעוניםבנייה לתכנון ול

 1252 מפ/ /1מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

ניתן להוציא תכנית שמכוחה  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס

 מספר התכנית סוג היחס
 12/ ד/ 12תמא/  פירוט

 53/ 15/ 5תממ/  כפיפות
 135/ 23/ 1 כפיפות
 32תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פעמי תש"ז   .יישוב: 

 X 136,222קואורדינטה 
 Y 265,122קואורדינטה 

קלאיים מדרום מערב לישוב פעמי תש"ז, שטחים ח
 .563מדרום לכביש 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות: , מוסדר: 122536/1גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי, 

 בשטחי המשבצת של מושב פעמי תשז.
 

 ית:עיקרי הוראות התכנ
. קביעת תנאים והנחיות בינוי להקמת מתקן פוטו 1

 מגה וואט. 3וולטאי בהספק של 
בתכנית ייעוד מ"קרקע חקלאית" ללא ייעוד . שינוי 5

מעורב "קרקע חקלאית ומתקנים ייעוד מקומית ל
הנדסיים" והסדרת דרך גישה ע"י קביעת זיקת הנאה 

 "קרקע חקלאית". ייעוד למעבר רכב ב
ות בנייה למבנים, קביעת תנאים להוצאת . קביעת זכוי3

 היתר בנייה תנאים בהיתר ותנאים להפעלת האתר.
 . קביעת שימושים ותכליות.5
 . קביעת הוראות לטיפול נופי.2
. קביעת הוראות לפקיעת תוקף התכנית והשבת 3
 לקדמותו בתום פעילות המתקן הפוטו וולטאי.ייעוד ה

 

ות ים ובשעין רשאי לעיין בתכנית, בימיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  11לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

ודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של הה
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 טלפון: , 55122באר שבע  5וז הדרום, התקוה מח

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3533523
 טלפון:  ,שדרותשמעונים, בנייה מקומית לתכנון ול

25-3566363 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
': מסתכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

3/ 15/ 191 
 פארק הלסשם התכנית:

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

 561/ 25 /1מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות:המתייחסת לתכניות 
 מספר התכנית סוג היחס

 361/ 23/ 1 שינוי
 322/ 25/ 1 שינוי

 53/ 15/ 5תממ/  פירוט
 36/ 15/ 5תממ/  כפיפות
 / ת31תמא/  כפיפות
 1/ א/ 31תמא/  כפיפות
 5תמא/  כפיפות
 15תמא/  כפיפות

 55תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אופקים ובסיס חצרים. –לים המרחב שבין קיבוץ צא

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .522262, 522361, 122525/3גושים בשלמות: 
 .1חלקי חלקות:  122522/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122521/1גוש: 
 .2חלקות במלואן:  122525/1גוש: 
 .3, 5 - 1חלקי חלקות:  122525/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122525/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122522/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122523/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122521/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122525/1גוש: 
 .15 - 12, 3 - 5חלקות במלואן:  122525/1גוש: 
 .15 - 13, 5 - 5, 1חלקי חלקות:  122525/1גוש: 
 .1קות: חלקי חל 122165/5גוש: 
 .5חלקות במלואן:  122525/5גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122525/5גוש: 
 .55, 51, 13, 15 - 11חלקות במלואן:  122525/5גוש: 
, 12, 12, 5 - 1, 2 - 5, 1חלקי חלקות:  122525/5גוש: 

11 ,55 - 53. 
 .1חלקי חלקות:  122526/5וש: ג

 .1חלקי חלקות:  122161גוש: 
 .1קות: חלקי חל 522252גוש: 
 .1חלקי חלקות:  522121גוש: 

 :לא מוסדר
 .122525, 122525, 122523, 122525גושים בחלקיות: 

 X: 161000קואורדינטה 
 Y: 570000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
ליעד את השטח לשמורת טבע ויער פארק מוצע, לצרכי 

 שימור טבע נוף מורשת וטיילות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חיות לשימור ערכי הטבע . קביעת הנ1
 . קביעת הנחיות לייעור.5
 .קביעת הנחיות להכשרת השטח לקליטת מבקרים.3
 שטח חקלאי לשמורת טבע ויער פארק מוצע.ייעוד . שינוי 5
 אזור כריה וחציבה ליער פארק מוצע.ייעוד . שינוי 2
 שטח איגום והחדרת מים ליער פארק מוצע.ייעוד . שינוי 3
 אזור נופש ותיירות ליער פארק מוצע.ייעוד . שינוי 1
 . שינוי סיווג מיער טבעי לשימור ליער פארק מוצע.5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3333ובילקוט הפרסומים  15/21/5213

 .55/21/5213, בתאריך 1223
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
בית קמה  ,בני שמעון, בית קמהבנייה מקומית לתכנון ול

עדה מקומית לתכנון ו, 25-3521652טלפון:  52322
, וכל 25-3566363שמעונים, שדרות  טלפון: בנייה ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

3/ 15/ 351/ 52 
 תחנת תדלוק שרשרת שם התכנית:

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

 52 /355 /25 /1מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 355/ 25/ 1 כפיפות
 5251/ מק/ 1 כפיפות

 

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 שרשרת.יישוב: 

 , דרומית לנתיבות.52סמוך לצומת שרשרת ולכביש 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , מוסדר: 122552/3גוש: 



2803 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

 .23, 21, 56חלקות במלואן:  36536גוש: 
 .61, 55חלקי חלקות:  36536גוש: 

 X: 170950קואורדינטה 
 Y: 541150קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  553-551
 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  533-535
 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  552-551

 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  622
 31/ 121/ 25/ 52בהתאם לתכנית  55-52

 3221/ מק/ 52בהתאם לתכנית  525
 3221/ מק/ 52בהתאם לתכנית  653
 3221/ מק/ 52בהתאם לתכנית  615

 

 ת התכנית:מטר
איחוד וחלוקת מגרשים לצורך הסדרת מתקן הנדסי 

 וגבולות מגרשי מגורים בישוב אשלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
של א. הגדרת שטח למתקן הנדסי מצידו הדרומי 

 המושב לצורך הקמת מתקן שאיבה לשפכים.
ב. הסדרת גבולות מגרשי מגורים המאושרים בתכנית 

 ביחס לדרך משולבת ושבילים.
ג. הסדרת גבולות מגרש מגורים הכלוא בתוך שטח 
ציבורי פתוח ע"מ לאפשר מעבר ציבורי פתוח בין שני 

 חלקי השצ"פ.
 

ך פורסמה בעיתונים בתאריהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 3131ובילקוט הפרסומים  13/21/5212

 .25/15/5212, בתאריך 1323עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
 טלפון: רמת נגב, בנייה מקומית לתכנון ול

מעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל ה25-3235156
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס':  תאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת תכנית מ

 1111 מפ/ /3
 מתקן פוטו וולטאי פעמי תש''ז שם התכנית:

וק התכנון לח 56דעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הו
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1632 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 מתאר מקומיתתכנית מופקדת  שמעוניםבנייה לתכנון ול

 1252 מפ/ /1מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

ניתן להוציא תכנית שמכוחה  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס

 מספר התכנית סוג היחס
 12/ ד/ 12תמא/  פירוט

 53/ 15/ 5תממ/  כפיפות
 135/ 23/ 1 כפיפות
 32תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פעמי תש"ז   .יישוב: 

 X 136,222קואורדינטה 
 Y 265,122קואורדינטה 

קלאיים מדרום מערב לישוב פעמי תש"ז, שטחים ח
 .563מדרום לכביש 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות: , מוסדר: 122536/1גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי, 

 בשטחי המשבצת של מושב פעמי תשז.
 

 ית:עיקרי הוראות התכנ
. קביעת תנאים והנחיות בינוי להקמת מתקן פוטו 1

 מגה וואט. 3וולטאי בהספק של 
בתכנית ייעוד מ"קרקע חקלאית" ללא ייעוד . שינוי 5

מעורב "קרקע חקלאית ומתקנים ייעוד מקומית ל
הנדסיים" והסדרת דרך גישה ע"י קביעת זיקת הנאה 

 "קרקע חקלאית". ייעוד למעבר רכב ב
ות בנייה למבנים, קביעת תנאים להוצאת . קביעת זכוי3

 היתר בנייה תנאים בהיתר ותנאים להפעלת האתר.
 . קביעת שימושים ותכליות.5
 . קביעת הוראות לטיפול נופי.2
. קביעת הוראות לפקיעת תוקף התכנית והשבת 3
 לקדמותו בתום פעילות המתקן הפוטו וולטאי.ייעוד ה

 

ות ים ובשעין רשאי לעיין בתכנית, בימיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  11לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

ודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של הה
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 טלפון: , 55122באר שבע  5וז הדרום, התקוה מח

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 25-3533523
 טלפון:  ,שדרותשמעונים, בנייה מקומית לתכנון ול

25-3566363 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1656 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
': מסתכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

3/ 15/ 191 
 פארק הלסשם התכנית:

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

 561/ 25 /1מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות:המתייחסת לתכניות 
 מספר התכנית סוג היחס

 361/ 23/ 1 שינוי
 322/ 25/ 1 שינוי

 53/ 15/ 5תממ/  פירוט
 36/ 15/ 5תממ/  כפיפות
 / ת31תמא/  כפיפות
 1/ א/ 31תמא/  כפיפות
 5תמא/  כפיפות
 15תמא/  כפיפות

 55תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אופקים ובסיס חצרים. –לים המרחב שבין קיבוץ צא

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .522262, 522361, 122525/3גושים בשלמות: 
 .1חלקי חלקות:  122522/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122521/1גוש: 
 .2חלקות במלואן:  122525/1גוש: 
 .3, 5 - 1חלקי חלקות:  122525/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122525/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122522/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122523/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122521/1גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122525/1גוש: 
 .15 - 12, 3 - 5חלקות במלואן:  122525/1גוש: 
 .15 - 13, 5 - 5, 1חלקי חלקות:  122525/1גוש: 
 .1קות: חלקי חל 122165/5גוש: 
 .5חלקות במלואן:  122525/5גוש: 
 .1חלקי חלקות:  122525/5גוש: 
 .55, 51, 13, 15 - 11חלקות במלואן:  122525/5גוש: 
, 12, 12, 5 - 1, 2 - 5, 1חלקי חלקות:  122525/5גוש: 

11 ,55 - 53. 
 .1חלקי חלקות:  122526/5וש: ג

 .1חלקי חלקות:  122161גוש: 
 .1קות: חלקי חל 522252גוש: 
 .1חלקי חלקות:  522121גוש: 

 :לא מוסדר
 .122525, 122525, 122523, 122525גושים בחלקיות: 

 X: 161000קואורדינטה 
 Y: 570000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
ליעד את השטח לשמורת טבע ויער פארק מוצע, לצרכי 

 שימור טבע נוף מורשת וטיילות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חיות לשימור ערכי הטבע . קביעת הנ1
 . קביעת הנחיות לייעור.5
 .קביעת הנחיות להכשרת השטח לקליטת מבקרים.3
 שטח חקלאי לשמורת טבע ויער פארק מוצע.ייעוד . שינוי 5
 אזור כריה וחציבה ליער פארק מוצע.ייעוד . שינוי 2
 שטח איגום והחדרת מים ליער פארק מוצע.ייעוד . שינוי 3
 אזור נופש ותיירות ליער פארק מוצע.ייעוד . שינוי 1
 . שינוי סיווג מיער טבעי לשימור ליער פארק מוצע.5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3333ובילקוט הפרסומים  15/21/5213

 .55/21/5213, בתאריך 1223
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
בית קמה  ,בני שמעון, בית קמהבנייה מקומית לתכנון ול

עדה מקומית לתכנון ו, 25-3521652טלפון:  52322
, וכל 25-3566363שמעונים, שדרות  טלפון: בנייה ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

3/ 15/ 351/ 52 
 תחנת תדלוק שרשרת שם התכנית:

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

 52 /355 /25 /1מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 355/ 25/ 1 כפיפות
 5251/ מק/ 1 כפיפות

 

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 שרשרת.יישוב: 

 , דרומית לנתיבות.52סמוך לצומת שרשרת ולכביש 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , מוסדר: 122552/3גוש: 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2804

 X: 162487קואורדינטה 
 Y: 591753קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
בתחנת תדלוק קביעת זכויות בנייה ושימושים מסחריים 

 .5/15קיימת בהתאם לתמ"א 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת תכליות ושימושים מותרים1
 . קביעת זכויות, הגבלות והנחיות בנייה5
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה 3

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3311ובילקוט הפרסומים  15/23/5213

 .52/23/5213, בתאריך 2535
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
 טלפון:  ,שמעונים, שדרותבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3566363
 באתראמורים פתוחים לקהל, וובשעות שהמשרדים ה

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
3/ 13/ 111/ 11 

 מושב גילת -מבנים ומוסדות ציבור  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –שכ"ה והבניה, הת
 12 /153 /23 /1מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 51/ במ/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  גילת יישוב: 

 באזור ההרחבה הקהילתית של המושב.
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .12חלקי חלקות: , מוסדר, 122555/5גוש: 

 X: 167800קואורדינטה 
 Y: 582160קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 מ"אזור מסחרי" ל"מבנים ומוסדות ציבור".ייעוד שינוי 

 

 נית:עיקרי הוראות התכ
 קרקע מאזור מסחרי למבנים ומוסדות ציבור. יעודייא. שינוי 

 ב. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בנייה.

 ג. הנחיות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
 ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
התשעג, עמוד  ,3351ובילקוט הפרסומים  51/23/5213

 .25/21/5213, בתאריך 2665
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
 טלפון:  ,שדרותשמעונים, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3566363
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 אבי הלר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז דרום 

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן רחל 01/08/2013 כהן אביעזר 
מרדכי

954935/1

אגליאן אילה 28/07/2013 לוי שמעון 955720/1

נויבירט שאול 
שמחה

11/06/2013 נויבירט יהושע 
ישעיהו

683235/3

אלקבץ אורן 18/07/2013 אלקבץ חיים 956173/1

פרוש חיים 17/08/2013 פרוש אסנת 
שולמית

955919/1

שכטר שושנה 14/05/2013 שכטר אליהו 956281/1

סינה יואב 10/09/2013 סינה שלומית 957353/1

פרקש רחל 02/09/2013 פרקש עקיבא 956348/1

שורץ דבורה גיטה 17/06/2013 ונגרובר רחל-
צירל

956362/1

ישעיהו מרים 13/02/2013 ישעיהו יעקב 956383/1

לוי אבי יוסף 16/08/2013 לוי אליצה 956827/1

חביבי חזקיה 16/09/2013 חביבי דליה 956820/1

מילר טובה )חיה 
גיטל(

04/09/2013 מילר אלכסנדר 956891/1

טרכטינגוט 
שולמית

29/07/2013 קרסיק חנה 956898/1

ברוך יוסף חיים 
שלום

19/08/2009 ברוך ציונה 958120/1



2805 ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014 

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רוסו אליהו 20/09/2013 רוסו רפאל 955057/1

יעקב משה סטיב 04/12/2008 יעקב דוד 955092/1

פרידמן שלמה 
צבי

16/06/2013 פרידמן אנגל 
אסתר

955133/1

פלד אריה 11/05/2012 פלד שמחה 
)סימה(

955310/1

מושקוביץ צפריר 19/07/2013 מושקוביץ אשר 955912/1

שלדובסקי אביבה 21/08/2013 שלדובסקי שלמה 
עמוס

955484/1

פלד אריה 07/08/2013 פלד חיים 955326/2

תנעמי ראומה 01/07/2013 כהן אסתר 955335/1

אשכנזי זהבה 20/03/2012 כהן חיים 955395/1

גוטמן צפורה 30/08/2013 גוטמן יהודה 955407/1

אשכנזי זהבה 09/07/2013 כהן מרי 955406/1

שפי-שוויגר יעקב 
שרגא

28/06/2013 שפי מרדכי 955968/1

סייפלד ליהי 31/07/2013 סייפלד שמואל 956314/1

חזן דוד 14/06/2013 חזן אבשלום 956294/1

אלגרבלי יוסף 09/03/2013 אלגרבלי אסתר 956406/1

דזרסי סימה 10/07/2013 מנחם בלה 956128/1

אליאב שלמה 16/01/2013 אליאב נחמה 956223/1

פישר יהודית 22/08/2013 ארליך לאה 956241/1

בני ישראלי יוסף 11/08/2013 בני ישראלי ברוך 956271/1

דשכינזי שבתאי 09/11/1999 דשקנזי שיה 956394/1

שוורץ חיים 03/09/2013 שוורץ שרה 956498/1

כהן מאיר 16/04/2003 כהן משה 956502/1

מיכאלי משיח 03/01/2013 מיכלשווילי 
אסתר

956586/1

ברזילי חיים 11/07/2013 חדאד שמחה 956647/1

עובדיה אבינועם 20/09/2013 עובדיה שלום 956662/1

גולדמן הרטה 25/08/2013 גולדמן פנחס 956703/1

דוד ישעיהו 30/07/2013 דוד דליה 956715/1

אלקיים דקר 09/08/2013 לוי מלכה 956754/1

חנן צפורה 14/09/2013 חנן רפאל 957398/1

לוי עמליה 13/09/2013 ויסגלס אטי 958294/1

ארז חנה 24/01/2012 גולדנשטיין רבקה 958619/1

רום ראובן זיו 04/12/2012 ירוחם חנה 957039/1

גלב יהודית 19/08/2013 גלב אמנון 957295/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חדד נעמי 09/09/2013 חדד אברהם 957724/1

מחבר פרחה 
פרחיה

07/09/2013 מחבר גואל 958792/1

סופר ציונה 28/01/2004 סופיר - סופר 
יעקב

957431/1

טוקר יוסף נתנאל 23/09/2013 טוקר רחל 959914/1

חזני עמיחי 04/10/2012 חזני חיים רפאל 949926/2

שלזינגר מלכה 17/12/2005 בריזל ליפשיץ 
פינחס

897761/5

לביא אריה 08/06/2013 ריחניאן פנינה 958991/1

אוירבך דוד 21/08/2013 אורבוך שרה ר 957636/1

לב ארי רחל 30/08/2013 בוקריס גמרה 957797/1

נפש מיכל אושרה 13/09/2013 בודקוב אפרים 957841/1

קול יורם 02/10/2013 קול יעקב 958314/1

מליקה שאול 11/05/2011 מאלוקה סעידה 958510/1

ברחק עוזי עזרא 06/11/2011 ברחק פרץ 958816/1

ראובן ורדה 03/06/2012 בצלאל טוויס 958969/1

ברחק עדנה 30/07/2013 ברחק איתן 959411/1

שני שיר שרה 29/07/2013 בן ארי עמרם 960210/1

פרידמן מנחם 
מנדל

12/04/2012 פרידמן שמעון 960771/1

שטיין רחל 10/07/2013 רוטנשטיין רגינה 960009/1

שטיין רחל 11/02/2005 רוטנשטיין 
שמואל

960012/1

פרליך יהושוע 18/11/2011 פריליך אסתר 960043/1

ציפר שלמה 13/06/2012 ציפר לאה 960320/1

ביסמוט ליאור 31/07/2013 ביסמוט מרגרט 960358/1

סבח מרדכי 03/09/2013 סבח חנה 960526/1

ל' בחשוון התשע"ד )3 בנובמבר 2013(

																																														משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דוד אורלי 18/05/2013 מוצפי דייזי 954947/1

פרנק אריקה 11/06/2013 פרנק דב 955040/1

 X: 162487קואורדינטה 
 Y: 591753קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
בתחנת תדלוק קביעת זכויות בנייה ושימושים מסחריים 

 .5/15קיימת בהתאם לתמ"א 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת תכליות ושימושים מותרים1
 . קביעת זכויות, הגבלות והנחיות בנייה5
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה 3

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 3311ובילקוט הפרסומים  15/23/5213

 .52/23/5213, בתאריך 2535
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
 טלפון:  ,שמעונים, שדרותבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3566363
 באתראמורים פתוחים לקהל, וובשעות שהמשרדים ה

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
3/ 13/ 111/ 11 

 מושב גילת -מבנים ומוסדות ציבור  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –שכ"ה והבניה, הת
 12 /153 /23 /1מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 51/ במ/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  גילת יישוב: 

 באזור ההרחבה הקהילתית של המושב.
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .12חלקי חלקות: , מוסדר, 122555/5גוש: 

 X: 167800קואורדינטה 
 Y: 582160קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 מ"אזור מסחרי" ל"מבנים ומוסדות ציבור".ייעוד שינוי 

 

 נית:עיקרי הוראות התכ
 קרקע מאזור מסחרי למבנים ומוסדות ציבור. יעודייא. שינוי 

 ב. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בנייה.

 ג. הנחיות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
 ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
התשעג, עמוד  ,3351ובילקוט הפרסומים  51/23/5213

 .25/21/5213, בתאריך 2665
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי25-3533162טלפון:  55122
 טלפון:  ,שדרותשמעונים, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 25-3566363
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 אבי הלר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז דרום 
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

להב אורית 
אורליה

05/04/2011 גולדנברג אוגניה 959725/1

וינגרטן אהרן 24/09/2013 וינגרטן ישיעיהו 
אלימלך

960001/1

סלומון דליה 11/09/2013 סלומון ישראל 960481/1

קמינר ליפא יום 
טוב

16/10/2013 קמינר אריה 960990/1

יום טוב אילן 05/09/2013 יום טוב רינה 960562/1

מנזלי שושנה 10/02/1997 סלם יצחק 
אברהם

958689/1

מזרחי סגלית 12/09/2013 זגרון רימונד 958754/1

קמינין אלה 24/08/2013 שרגורודסקי אנה 958809/1

סולמני ורדה 
)זימבול(

08/11/2011 סולימני גבריאל 958960/3

מנזלי שושנה 13/07/2012 סלם יצחק גנה 959001/1

הוכמן ישראל 
אלימלך

04/04/1989 הוכמן שלום 959100/1

הוכמן ישראל 
אלימלך

13/09/2013 הוכמן הינדה 959122/1

כוכבי רוס עדה 14/04/2013 כוכבי שמשון 959175/1

חיימוב אדוארד 01/09/2013 חיימוב איליה 959177/1

בורין איריס 21/12/1991 אשכנזי גרשון 959389/2

בורין איריס 19/05/1997 אשכנזי נינה 959406/2

דנינו פנינה 21/01/2013 אלמלח סימי 959436/1

אגבבה אפרים 
עופר

30/07/2011 אגבבה יוסף 959437/1

גל-עוז כרמל 29/06/1989 עזיז גולצני דורון 959459/1

פורגש גיטה 11/09/2013 בראון שרנה 959481/1

אוזן ויקטוריה 22/09/2013 אוזן הוברט 959483/1

אליהו נוגה 26/04/2013 אליהו יוסף 959493/1

גבאי מרים 09/10/2013 גבאי אלי 959692/1

פישביין נורית 
יוספה

13/03/1989 יונגסטר שלמה 
פרדי

959713/1

חמילה חיים 09/08/1999 חמילה נעים 959739/1

מדי תומר 05/02/2013 מדי רון 959846/1

חמאוי שלמה 12/08/2013 חמאוי רחמים 959880/1

יעקובי זהבה 10/01/1993 אלמלך יצחק 959972/1

יעקובי זהבה 19/09/2013 אלמלך רחל 959985/1

חתוכה ישראל 09/05/2011 חתוכה צביה 960021/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהן דניאל 25/09/2013 כהן יצחק 957552/1

פלורנטין רחל 11/09/2013 הרוש קלמה 956855/1

עזרא משה 07/06/2001 עזרא רחמים 
אמיליו

957210/1

בואנהורה שושנה 25/08/2012 בואנהורה עפר 
הנרי

957319/1

רובינשטיין צבי 05/05/2012 רובינשטיין 
ויקטור

957335/1

אליהו אמנון 
אדוארד

24/08/2013 אליהו שבתאי 957361/1

נתנאל נוריאל 19/06/2013 נתנאל ירחמיאל 957433/1

שמש אילנה 25/08/2013 שמש יעקב 957574/1

סרפיאן אורלי 20/09/2013 סרפיאן מנחם 957613/3

בן יעקב יאיר 
משה

02/09/2013 בן יעקב רבקה 
פרחה

957678/1

חרזי חנה 02/02/2013 חרזי חיים 957709/1

בן עמי רבקה 26/08/2013 בן עמי יוסף 957757/1

סספורטס רחל 11/09/2013 סספורטס יעקב 957792/1

קרני אמירה 16/06/2013 יניב משה דוד 957963/1

חרזי אורית 28/07/2013 סבק יוסף 958071/1

לייבגליד אברהם 06/03/2013 לייבגליד אנגל 
אדריאן

958094/1

מנחם מירה 13/04/2013 מנחם נתן 958139/1

רוטמן קרול 23/11/2005 רוטמן רבקה 958272/1

רוטמן קרול 13/09/2013 רוטמן ישעיהו 
משה

958283/1

צור אדית 06/09/2013 צור אפרים 958299/1

ורסנו מזל 20/01/2013 חדג’אג’ אושרי 958317/1

אריה איתי 07/12/2012 אריה אורה 958321/1

כהן פנינה 07/04/2012 כהן שמואל 958333/1

כהן מתנה 18/06/2013 כהן חיים 958448/2

עזרי חננאל מאיר 18/09/2013 עזרי אהרון 958556/1

שלמה יוסף 08/08/2013 שלמה מרים 958554/1

אברמוביץ רחל 12/07/2013 אברמוביץ ראובן 958591/1

אבן אופיר 03/08/2010 אבן משה 960170/1

בן חנן יוסף 18/07/2002 בן חנן יוכבד 960905/1

זיאת דוד 31/03/2012 זית פורטונה 958740/1

מוריץ אמיר 24/01/2000 מוריץ אלכס 435817/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סולומינסקי אנה 22/03/2013 סולומינסקי 
אדוארד

955506/1

טמסטט שלמה 29/11/2012 נחום מסודי 955657/1

עמיאל גינט 01/06/2013 דהן סימי 955753/1

נשיץ יוחנן אלי 20/08/2013 נשיץ סוזנה 955812/1

כהן אליהו 04/09/2013 כהן מרים 956062/1

שטיין שרה 15/08/2013 שכטר דיצה 
אדית

957016/1

אזולאי עליזה 11/08/2013 בצלאלי יעל 957416/1

עובדיה שושנה 16/09/2013 עובדיה מנשה 957188/1

פינזרי ג’ני 06/02/2013 צמוב מיכאל 956545/1

קלפה הדס 03/09/2013 שחר שי 956124/1

בוטבול אליעזר 13/03/2012 בוטבול סימי 956201/1

ארוש אברהם 07/04/2013 ארוש הילדה 956412/1

אדנני סמצ’יו 27/09/2013 אדנני פנטה 956480/1

אברהם נרקיס 29/06/2013 אליהו חביבה 956570/1

שפיר ארקדי 22/01/2012 שפיר בוריס 956739/1

שפיר ארקדי 07/01/2012 מורייניס חייקה 956742/1

פלאש אייל 21/05/2001 פלאש חנה 956806/1

שפייזר ורדה 24/12/1991 גולדשטיין קמילה 957042/1

שפייזר ורדה 16/09/2013 גולדשטיין אריה 957045/1

דרור שושנה 26/08/2013 מזרחי רחל 957470/1

ישראלי שושנה 07/07/2013 ישראלי יצחק 957616/1

שריקי איריס 18/02/2011 שריקי מנורה 958578/1

רביבו ורד 17/09/2013 בן-עזרא שמעון 958229/1

דינמן יהושע 06/08/1993 דינמן שרה 491064/2

אהרון יוסף 18/09/2013 אהרון דורה 960960/1

אמויאל יפה 01/10/2013 בן חורין משה 960971/1

איצקוביץ יעקוב 25/11/2012 איצקוביץ שאפס 960817/1

אלקובי דניאל 04/09/2013 אלקובי עליה 959474/1

בר-אל דורון 27/09/2013 מושקוביץ 
ליאונטינה לאה

958142/1

חמו יונתן 22/09/2013 חמו גרציה 960247/1

פרידמן רחל 04/07/1990 פרידמן פנחס 943996/2

מרציאנו דוד 16/09/2013 מרציאנו פיבי 957692/1

הרטמן אגנס חנה 03/09/2013 הרטמן יצחק 
ארנסט

957741/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מצגר דוד 26/09/2013 מצגר הלנה 960038/1

אטיאס עליזה 30/08/2013 שושני חנה 960199/1

שמחוביץ מרים 07/05/1993 בלייכפלד אהרון 960341/1

שמחוביץ מרים 14/10/2006 בליכפלד שרה 960355/1

אברמוב עדנה 
גרסיה

22/09/2013 ששו פנינה 960566/1

חודז’ייב רפאל 12/10/2013 חודז’ייב פנינה 960577/1

ברזל זהבה 10/10/2013 ברזל נסים 960576/1

כוכבי מיכאל 30/07/2013 כוכבי דינה 960584/1

ורטס יוסף 28/09/2013 ורטס ולריה 960585/1

מזרחי רחל 13/12/2004 אלימלך אורה 960808/1

מזרחי רחל 13/08/2013 אלימלך אברהם 960819/1

וינברג עירית 28/09/2013 לוי ריטה 960823/1

בן חנן יוסף 28/05/2013 ספיאשוילי מרי 960897/1

קמינר ליפא יום 
טוב

23/12/2006 קמינר נחמה 
ברכה

960967/1

אילרי שושנה 01/03/2007 בכר נסים 961188/1

אילרי שושנה 24/09/2013 בכר רבקה 961199/1

אסיאג אריק 27/04/2013 אסיאג מירב 961212/1

ל' בחשוון התשע"ד )3 בנובמבר 2013(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פאר חוה 27/08/2013 פאר שמואל 954851/1

בקר רוחליה 15/07/2013 בייליס שיינדליה 954870/1

זקן יעקב 26/08/2013 זקן שלום 955039/1

בן יאיש יוסף 31/01/1989 בן יעיש סולומון 954938/1

מלול פרלה 11/08/2013 מלול סלומון 955236/1

בוקצ’ין ולדימיר 13/07/2013 בוקצ’ין אבא 955276/1

קוריש דליה 08/08/2013 מועלם חזנה 955425/1

גייסינסקי 
ולדימיר

22/06/2013 גייסינסקי רחל 955423/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גולדשטיין 
אברהם

07/10/2013 גולדשטיין רחל 963124/1

דורון מרדכי 14/10/2013 דורון מרי 960555/3

דלאל אביבה 02/08/2013 דלאל אוריאט 961172/1

קומרניצקי לריסה 17/04/2013 שייקביץ’ אינה 961181/1

יהלום גדעון 08/08/2013 יהלום צבי 961370/1

עברי דוד דורון 01/09/2013 גסר מגידה 961389/1

גלעד עמליה 28/10/2013 גלעד אברהם צבי 962080/1

נג’ר דוד 14/03/2013 נזר מסעודה 962226/1

דייטשמן בוריס 25/09/2013 דייטשמן רעיסה 962241/1

עבו ליאור-משה 04/07/2013 עבו שלום 962297/1

בנימיני רחל 15/10/2013 בנימיני יוסף 962377/1

רינדר פנחס 28/09/2013 רינדר יהודה 962550/1

רוזנברג סבטלנה 31/05/2013 רוזנברג אוה 962644/1

כהן אברהם 07/10/1990 כהן אעישה 962698/1

ליכטנשטיין 
רעיסה

17/02/2013 ליכטנשטיין יוסף 963191/1

מנדלוביץ רויטל 12/07/1987 אבוש חזנה 963199/1

אובוחוב אינה 24/02/2009 ריבלקינה בלה 963201/1

כהן שרה 06/10/2013 כהן יעקב 963633/1

פיינר-ייקיליס 
אלכסנדרה

08/11/2012 צ’רנייגה 
טאטיאנה

963754/1

סקלדמן מיכאל 15/04/2012 סקלדמן אלישבע 963773/1

סבו פרחה 10/12/1996 ברגר רבקה 963931/1

שטרייכר מאיה 03/03/2008 שטרייכר מיקל 964244/1

ליזרוביץ יוסף 30/03/2013 ליזרוביץ פני 964266/1

הולצמן חגית 12/01/1998 גולדנברג איסק 964274/1

אדמסקי סבטלנה 11/11/2013 אדמסקי אמיליה 964445/2

בלון בללה 26/09/2013 טורצקי בוריס 964468/1

דהן קלרה 07/11/2013 סידי רחל 964482/1

אביכזר דורית 
נעה

07/11/2013 אביגזר שושנה 964766/1

אידלמן לאה 24/02/2003 עורי ליוויאה 964781/1

גלובוקין זינאידה 24/01/1999 גלובוקין 
אלכסנדר

964918/1

נעמן אלכסנדרה 16/09/2013 נעמן אוהד-
שמואל

964945/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בלק ילנה 12/08/2013 גרייף פליקס 957768/1

לוי גקלין 09/09/2013 לוי יעקב 957926/1

גרה אורה 07/09/2013 נחומי אביחי 958246/1

קליין פרנץ 15/09/2013 קליין איבליה 958273/1

שהינו מרים 19/11/2010 פיניקה רוזה 958413/1

שהינו מרים 22/09/2013 פיניקה אברהם 958426/1

וגנר מרים 06/09/2013 וגנר אדולף 958440/1

וקס יוליאן 30/09/2013 וקס ריטה 958638/1

ויזל יצחק צבי 26/02/1976 ויזל חיים 958799/1

כהן יעקב 05/01/2004 כהן חסיבה 959681/1

נדיר תמר אסתר 24/11/2012 אורן יחזקאל 960512/1

כהן סימה 13/10/2013 כהן אלי 960558/1

מנגסטו אגינהו 
ליקנש לימור

19/10/2013 מנגיסטו מרלין 
יגאל

960581/1

אלחדז איתן 14/09/2013 אלחדז מינה 960754/1

סימן טוב יעקב חי 28/09/2013 סימן טוב דייזי 960793/1

פינטו דינה 25/08/2012 פינטו דוד 960798/1

קולט אסתר 13/09/2013 קאן קלוד יצחק 960863/1

הנדין ליאור 26/03/2012 הנדין יצחק 960939/1

עינב שמואל 07/02/1984 ויינטרויב קלרה 961076/1

בוגוסלבסקי אלה 24/09/2013 קוניס פיאנה 965117/1

אטיאס קוטי 12/11/2011 אטיאס רחל 963740/1

כלפון רימונד 29/09/2013 כהן לולו 961522/1

אילת איל 08/11/2013 אילת מאיר 966045/2

איפראימוב אלה 27/08/2009 איפראימוב 
ולדימיר

964315/1

סולומון מעיין 10/06/2013 בן חמו יוסף 962210/1

ברדוגו יקותיאל 27/12/2012 ברדוגו סוזנה 966183/1

פודם משה 13/07/2013 פודם ישעיהו 961483/1

לוי דורון 24/11/2013 לוי יהושוע 966278/1

בברשווילי 
מיכאיל

02/11/2012 בברשווילי רים 
מניה

961833/1

אורבאך דוד 19/07/2013 אורבאך חנה 963140/1

סבג מסעודה 15/03/2007 סבג שלום 572686/2

מלינקוביץ אירה 17/08/2013 יופין ליוביב 965272/1

נתן צבי עמי 28/10/2013 נתן יעקב 966023/1

בן אלול לאה 01/11/2013 פריסלר רחל 964372/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ספיסקי טובה 21/05/2012 גלטשטיין חנה 967485/1

ספיסקי טובה 20/11/2013 גלטשטיין ישראל 
אלכסנדר

967487/1

כהן נינה 16/03/2012 כהן משה 967645/1

אברגל יעקב 04/09/1996 אברגל ליאון 967714/2

אברגל יעקב 14/11/1998 אברגל סימי 967715/2

בוהדנה ארמונד 23/02/2013 בוהדנה שולמית 967717/1

טמנו סמנש 08/09/2013 פנטה סיסאי 967729/1

דהן שלום 04/12/2013 דהן רחל 967793/1

דוידוב גדיאל 30/07/2007 דוידוב עמנואל 967888/1

ברחד חוה 04/12/2013 צרנין צציליה-
צפורה

967892/1

שוורץ אנה חנה 03/11/2013 יוקלזון גניה 968042/1

אגסייב סוניה 30/04/1996 אגסייב אלכסנדר 968051/1

כספי נינה 30/08/2013 גרינברג ולנטינה 968080/1

פוקס צבי 12/03/2006 פוקס סוניה 968095/1

לוי אורלי 28/11/2013 כרמלי פאולה 968120/1

טפירו מרדכי 10/12/2013 טפירו אסתר 968277/1

פודולסקי אוה 19/08/2012 פודולסקי אלקה 968929/1

כהן מיכל 04/12/2013 מראד אדורד 968935/1

זקר דורה 11/11/2013 זקר משה 968986/1

פרץ אורי 24/02/1990 פרץ רחל 969330/1

גולדשטיין גיא 24/11/2013 גולדשטיין סמי 969374/1

זילברמן אילן 29/11/2013 מאנס זילברמן 
סופיה

969422/1

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(

																																							מנשה	מילר, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן דוד אביבה 29/05/2011 קצוני עליזה 954872/1

לוי תקוה 04/02/2013 עובדיה לאה 954983/1

בנממן רחמים 
רועי

30/08/2013 בנממן מרדכי 955117/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דסקל מיכאל 
משה

22/10/2013 דסקל בוריס  
)אברהם(

965086/1

פייג ציפי 15/11/2013 פייג מאיר 965091/2

יוסופוביץ שמואל 06/11/2013 יוסיפוביץ רחל 965231/1

עדרי סול 23/04/2013 עדרי סלומון 965430/1

דגרי לאה 26/03/2003 דגרי אליהו 965494/2

בן בנימין בנימין 21/09/2013 בן בנימין נינט 965585/1

בני ניסים 19/11/2013 בני לבנה 965733/1

בן-זקן שלום 05/02/2013 בן זקן נילי 965746/1

מוליחי רונן 25/07/2013 מוליחי יבונה 966090/1

שטיין שמשון 01/06/1976 שטיין אליעזר 966251/1

וולוביץ משה 
מקס

12/07/2013 וולוביץ רות 
הנריאטה

966296/1

אוניס מזור מרים 19/11/2013 מזור רחל 966358/1

אבגי סוזן  03/11/2013 פרץ אליס 966454/1

אבגי סוזן  19/05/2001 פרץ אברהם 966465/1

מוזס סימונה 27/02/2002 מוססקו רבקה 966682/1

פרץ רונית 14/09/2013 יחיאל מקס 967741/1

אלחרר מיסטר 
אסתר

10/09/2012 אלחרר אליס 968858/1

כהן סיגלית 18/10/2013 שמואל יחזקאל 967173/1

דהאן יוסף 20/11/2013 דהאן מרים 967550/1

טיבי חי 27/10/2013 טיבי אידה 967997/1

אברהם יעקב 29/07/2010 אברהם מנגבוש 968293/1

אברהם יעקב 13/09/2011 אברהם זוודו 968291/1

להט פנחס 14/11/2013 הלטובסקי חנה 969015/1

אזולאי חיים 03/07/2012 אזולאי אידה 967339/1

וינד אביבה 15/11/2013 טלר אטל 967473/1

אסולין פרחה 05/10/2013 איטך אסתר 967381/1

דהן קלרה 21/03/2003 סידי חיים 966863/1

רינדר פנחס 23/09/2011 רינדר רות 966876/1

סקגיו שלה 26/11/2013 סקגיו הרי 966999/1

יודלביץ’ איגור 08/09/2013 יודלביץ’ בנימין 967027/1

קקון סולנג’ 22/11/2013 זפרני אנט 967191/1

מדמון ניסים 09/10/2013 מדמון יחיא 967295/1

סגל אסתר 12/11/2013 סגל ליאנרד 967420/1

רוזנבאום דניאל 
משה

26/11/2013 רוזנבאום פנינה 967441/2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כהנא תמר 28/08/2013 כהנא יצחק 959842/1

חוסיד אלכסנדר 17/09/2013 חוסיד אאידה 960149/1

סאלם אמנון 04/07/2013 סאלם דוד 960161/1

פרנקל רזיה 11/10/2013 פרנקל חיים צבי 960178/1

ברגר צבי 16/07/2013 ברגר חנה 960204/1

עיני ניסים 06/07/2013 עיני חנה 960704/1

בוגיוף מנחם 
מאיר

15/03/2012 בוגיוף אמנון 960814/1

בושארי מרגלית 23/08/2013 בושארי אילן 960931/1

דבורי שושנה 
צרויה

11/08/2013 אחיקם שרגא 
ראובן

960961/1

וייס היינריך 03/06/2005 וייס אורליה 960994/1

כהן סוזאן 20/12/2002 כהן ז’קי 961006/1

כהן שמחה 21/05/2013 כהן אהרון 961225/1

מסנברג לבנה 11/10/2013 סיני רבקה ארנה 961683/1

פבלוצקי קלאודיה 06/08/2013 בוגומולניק יפים 961810/1

פבלוצקי קלאודיה 14/07/2012 בוגומולניק רוזה 961815/1

פייט אמל עמליה 24/08/2013 פייט שמואל זאב 961848/1

לוי אילן 15/06/2013 לוי דינה 962228/1

ברזובסקי אולגה 15/07/2013 חריסטובה 
זינאידה

962593/1

ברקוביץ עילית 14/10/2013 ברנשטיין דפנה 962803/1

סלומון סימונה 24/03/1991 שפיגלר חיים 962907/1

ציצוביץ דוד 03/02/2011 ציצוביץ בתיה 963092/1

הרשקו אניטה 
פלוריקה

19/09/1985 הרשקו מינאל 963504/1

משה יפת 04/10/2013 משה שושנה 963689/1

משה יפת 21/05/2013 משה ראובן 963704/1

ריבר משה 17/11/2012 ריבר בלה 963772/1

קרמר אריה 10/06/2013 קרמר יצחק 963841/1

בן לולו חיים 20/07/2000 בן לולו מאיר 963831/1

רביב מרדכי 07/04/2012 רייבינסקי בלומה 963849/1

מתנה אסתר 03/02/2013 קטן מיכל 963897/1

מלצר עליזה 14/10/2013 מלצר עמירן 964006/1

גוטמן נתן דוד 08/09/2007 גוטמן אהרן זאב 964125/1

גוטמן נתן דוד 21/04/2012 גוטמן דבורה 964137/1

בן שלום יאיר 
משה

22/06/2013 בן שלום יעקב 964152/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סממה מאיר 25/04/2006 סממה שלום 955544/1

סממה מאיר 26/01/2013 סממה שרה 955598/1

מרטין זהבה 
גולדה רבקה

19/08/2013 מרטון אהרן 955641/1

פרנקו אברהם 31/07/2013 פרנקו יוסף 956654/1

נדב צבי 01/08/2013 נדב רבקה 955728/1

יוספי אסתר 21/08/2013 אקר מזל 955780/1

צדוק ניסן 01/02/1975 צדוק יצחק 956000/1

מאירוביץ ציפורה 03/09/2013 וקסר גוסטה 956164/1

ורטלסקי עליזה 27/03/2013 ורטלסקי אהוד 
יוסף

956286/1

בר אדון איל 17/08/2013 בר אדון אביבה 956720/1

קירסון יצחק 04/04/2006 קירסון ריזה 956888/1

מיסק ציפורה 17/07/2013 מיסק משה 958054/1

הלוי שולמית 10/08/2013 ציפלביץ נחמה 958101/1

מולד ריטה רבקה 01/09/2013 מולד יעקב 956938/1

כהן עודד 29/08/2013 כהן גילה 957140/1

זיו בת שבע 09/09/2013 זיו   אבנר אלברט 956952/1

פשדצקי צבי 09/02/2012 פשדצקי טובה 956997/1

יקיר ישעיהו 05/09/2013 שקופף מרים 957037/1

ברקוביץ זכריה 06/02/1998 ברקוביץ דוד 957428/1

פרידמן ישעיהו 29/01/2007 פרידמן יוסף 
נפתלי

957463/1

פרידמן ישעיהו 17/09/2013 פרידמן ברכה 957475/1

גולדשטיין בני 05/03/2013 גולדשטיין לאה 957596/1

ביטון מזל 07/01/2013 ביטון אברהם 957914/1

נויפלד אברהם 01/10/2013 נויפלד שרה 958045/1

שוקרון לוי חיים 26/02/2008 שיקרון לוי עטו 958098/1

רוזנפלד אניטה 07/10/2005 רוזנפלד סרג’ו 958784/1

עזרן איריס 10/09/2013 עזרן אבי נסים 959018/1

רון יהודית 03/01/2013 ונונו סוזנה 959221/1

חסיד שרה 22/09/2013 חסיד זכריה 959364/1

חימאס ג’ירד חיים 10/08/2013 חיאמס גירד גולי 962132/1

וייס היינריך 25/03/2006 וייס דוד 960991/1

קיסי רבקה 15/01/2013 קיסי אמנון 962840/1

רון יהודית 09/10/1996 ונונו מסעוד 959214/1

צדוק שמחה 19/08/2013 דראב סלמה 959331/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אביטל אייל דוד 11/07/2013 אביטל אהובה 956453/1

עיני רותי 16/03/2013 ווקנין רחל 956757/1

עמרני משה 22/03/2013 עמרני יעקב 956560/1

ברששת מיכאל 31/05/2013 בר שישת משה 
מוריס

956934/1

ליכטר בילג’ תגר 24/06/2005 ליכטר-שפס 
יוכבד

956778/1

טראובה דפנה 01/03/2013 בר ניר משה 956823/1

שטיינר משה 
יצחק

03/10/2013 שטינר אליזבט 957172/2

מחלוף בלה 18/06/2013 מחלוף דוד 957340/1

בן חמו מאיר 06/09/2013 בן חמו מיכאל 957720/1

מחדון דינה 04/07/2013 מחדון אהרון 959222/1

סגל עמליה 03/09/2013 מזעקי אריה 958478/1

מלקו קובי 20/02/2005 מלקו אלמוורק 183817/2

משולם מיכל 26/09/2013 וקסלר פנינה 957924/2

איידל ליליה 04/12/2011 אידל ינקל 958182/1

טדסקי עמר לידיה 04/05/2003 עמר דוד 958225/1

טדסקי עמר לידיה 11/01/2013 עמר אסתר 958235/1

זוהר אילנה 22/09/2013 זוהר אריק 958584/1

שחם מאיר 06/01/1987 שורץ ישראל 958681/1

שחם מאיר 13/02/1999 שורץ שרה 958686/1

אל גימזה חוטי 20/05/2012 אל גימזה זכרה 958902/1

אוחיון עמית 16/05/2013 אוחיון מרי 959049/1

וורנשטיין רחל 11/10/2013 וורנשטיין סמי 959150/1

נחום ברכה 08/09/2013 נחום אהרן 959404/1

לוי הירש יענקל 18/12/2012 לוי מרים 960281/1

נדב ציון 16/10/2013 נדב זכריה 960951/1

מלקו קובי 19/10/2013 מלקו צ’נו 961105/1

שטאובר לאה 11/07/2013 ויינברגר אירינה 961198/1

יודקוביץ חדוה 12/04/2007 רוזנר עזריאל 
יצחק

961146/1

יודקוביץ חדוה 14/07/2013 רוזנר פפי 961148/1

סומך זמיר 27/09/2013 סומך מרים 961183/1

סובול מנחם 29/04/2013 סובול שרה 961240/1

ל' בחשוון התשע"ד )3 בנובמבר 2013(

																																													חנוך	גרנביץ, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

צוקר חנה 30/10/2013 צוקר אביגדור 964218/1

יהודאי יוסף 03/05/2013 יהודאי טהוס 964303/1

נחום חיים רמי 05/08/2013 נחום לונה 964317/1

בורק שעיה 18/10/2013 קורקלבסקי 
מאשה

964525/1

עמיר זלינה 11/11/2013 עמיר יעקב 964546/1

קון סוניה 16/10/2013 קון דוד 964836/1

פדר יעקב יהושע 18/08/2013 פדר חיה 964883/1

פדר יעקב יהושע 08/02/2005 פדר משה 964889/1

נואח אריאלה 
סמירה

05/05/1989 נח עדי 964949/1

חוסיד אלכסנדר 08/11/2013 חוסיד אידל 965122/1

ציטרינוביץ מיכל 28/08/2013 ציטרינוביץ תמר 965167/1

סופר עוזי-עזרא 14/07/2013 סופר מרסל 965179/1

הרמתי ציונה 07/05/2013 הרמתי שילה 965295/1

טלמור ישראל 
מרדכי

12/09/2011 סלמון שרה 965298/1

נבון דניאל 02/02/2012 פחימה משה 965512/1

ג’יקובס-רביב 
יולנדה

18/05/2013 ג’קובס אנטוני 
ססיל

965538/1

דוד שלמה 10/11/2013 דוד משה 965607/1

שף בלומה 16/01/2003 שף אהרן 965661/1

כ"ח בכסלו התשע"ד )1 בדצמבר 2013(

																																															משה	הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שייביס רעיסה 16/03/2013 פראו אנה 954961/1

שלזינגר רוגר 07/09/2013 שלזינגר דניס 955150/1

הרשקוביץ משה 
ברוך

05/12/1991 הרשקוביץ 
ציציליה

164120/2

בן-צור אילנה 11/10/2011 ירימי עפיה 955932/1

כהן טובה חן 06/09/2013 מאיר מרקו 956418/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

יפת שושנה 30/03/2013 יפת אליאס 959171/1

סודאי אלפרד 03/09/2013 קלרט סאודאי 960356/1

סבג לורן 25/08/2013 סבג רוזה 960999/1

אסולין ניס 01/10/2013 אסולין נגבה 960311/1

שמולביץ אינסה 21/09/2013 פיימן רוזה 32724/3

שפיקיליס אסתר 08/09/2013 שפיקיליס לאוניד 42327/2

עזרא רחל 25/03/2010 גאו מאייסה 
יהודית

960898/1

דהן דוד 01/10/2013 דהן זוסלין 960097/1

תפארת מרדכי 12/05/2013 תפארת רבקה 
חמדה

959577/1

נחמיה רבקה 02/03/2011 אברהם יהושע 959689/1

בלנובסקי חיים 29/09/2013 סימיס דורה 959805/1

הרב שיינין יוסף 12/08/2013 שיינין עטרה 960217/1

בן זקן מרי 01/02/2013 בן זקן יצחק 960304/1

פצ’ורסקי פולינה 18/02/2013 מיחל נינה 960434/1

רבנה עפר 30/09/2013 רבנה זהבה 960443/1

זסלבסקי לודמילה 28/08/2013 זסלבסקי אנטולי 960499/1

שבת סימי 01/05/1996 שבת יצחק 960535/1

אדרי מלכה 29/09/2013 אדרי דוד 960687/1

היימן רגינה 12/10/2013 הימן נסים 960865/1

מושיאשוילי 
שלום

16/03/2009 מושיאשבילי 
נטלה

960899/1

עזרא רחל 08/04/2011 גאוי דוד 960909/1

קנבסקי לאוניד 10/01/2013 קנבסקי אלה 961244/1

ל' בחשוון התשע"ד )3 בנובמבר 2013(

																																																ניסים	דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

טובייש לריסה 23/07/2013 טובייש אדוארד 954888/1

צדוק שמעון 14/01/2013 צדוק חיים 955050/1

אבייה אסמוניה 12/05/2013 אבייה יגרדו 955520/1

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אלקיים לאה 
חסיבה

23/07/2013 אלקיים מרדושה 954892/1

קיטאי מירלה 01/01/2013 שוורץ אטי 955194/1

מתנה אריה 17/07/2013 מתנה תמר 955510/1

מורדוכייב אסיה 05/05/2013 מורדוכייב יורי 886469/2

סימן טיארי 
שמעון

23/11/2009 סיימן הנרי 955760/1

סימן טיארי 
שמעון

03/07/2013 סימן לויסט 955770/1

בן שטרית אניטה 10/09/2013 בן שטרית יהושע 
אברהם

957775/1

שמטוב דניס 04/05/2013 שמטוב סבה 956293/1

קליחמן איזבלה 09/08/2012 קליחמן בוריס 956353/1

ברון איתן 19/07/2013 ברון רחל 956422/1

קקיאשוילי שרה 26/08/2013 קקיאשוילי יצחק 956438/1

רויטמן יעקב 01/09/2013 רויטמן דורוטיאה 957035/1

אוחנה יעקב 15/06/2011 אוחנה סלומון 957390/1

ליפוביץ’ קלרה 14/08/2013 ליפוביץ’ קיילה 957526/1

סורוקין סבטלנה 09/02/2013 רוזיבסקי זלדה 959344/1

בובליל רוזטה 17/06/2013 בובליל שמואל 958497/1

רודמן לודמילה 24/06/2013 רודמן ולדימיר 959030/1

שרמן פאינה 13/08/2013 דבורקין זלטה 957893/1

שרמן פאינה 30/11/1997 דבורקין איליה 957900/1

נחמן ז’קלין 07/09/2013 טבול יוסף 958023/1

בלוך זינאידה 28/09/2013 בלוך יורי 958102/1

פרסי שרה 17/09/2013 פרסי אלברט 958274/1

זיני גבריאל 05/12/2012 זיני סוליקה 958280/1

ברגמן לורה 27/02/2013 גליקברג דינה 958567/1

ברגמן לורה 30/01/2002 שטרמברנדט 
מיכאיל

958571/1

רזניק אנה 05/10/2013 רזניק חיים לואיס 958696/1

יוסף דינה 08/10/2013 יוסף יצחק 958804/1

לב רחל 30/07/2013 לב דניאל 958903/1

טל אברהם 23/12/2012 מלובנציק מירל 959133/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

יופית לאוניד 20/09/1997 יופית אולגה 961310/1

עמר סימה 25/10/2013 עמר יעקב 961453/1

מלכה זהבה 28/02/1998 מלכה אילן 962299/1

חן רפאל 24/02/2013 חמו אליס 962362/1

ברמן מוטל 04/03/1997 ברמן פאניה 962364/1

רמסטבנסקי 
סופיה

24/04/1999 מרקוב שמואל 962435/1

רמסטבנסקי 
סופיה

01/05/2003 מרקוב סופיה 962437/1

בן זקן מלכה 05/08/2013 חג’ג’ רוחלה 962614/1

בן אלה 30/09/2013 אלקסנדרובסקי 
גיטל

962795/1

צדוק שמעון 28/07/1993 צדוק אסתר 962945/1

שממה רינה 10/10/2013 שממה מוריס 963141/1

שטרית עמרם 18/10/2013 שטרית סוליקה 964122/1

קרייזמן מרינה 04/03/2013 גלייבמן נינל 964200/1

אלוני אריאל 20/08/2010 פולטי לטיפה 964295/1

גברילוב דינה 05/11/2013 גברילוב שלום 964300/1

חדאד ציון 14/08/2013 חדאד מזאלה 964927/1

קליין טוביה 25/10/1984 קליין שמואל 964923/1

חדד עליזה 04/06/2013 חדד יצחק 964938/1

סויסה שיראל 01/11/2013 סויסה ג’נט זורה 964946/1

קרייזמן מרינה 18/11/1994 גלייבמן אמיל 964994/1

לובל זהבה 02/05/2012 אוסדון עאישה 965105/1

עקיביסון 
אלכסנדר

16/06/2013 עקיביסון ליובוב 965178/1

דהן ריקה 07/10/2013 אברג’ל מסעודה 965529/1

גולן יוסי 07/03/2009 גועטו זמרנדה 965671/1

זריהן אברהם 24/01/2012 זריהן מרסל 966405/1

שלולשוילי 
מיכאל

04/06/2000 שלולשוילי מניה 55520/2

מור יעקב 11/11/2013 מירילאשוילי 
תמרה

969242/1

אזולאי מזל 15/11/2013 אזולאי אברהם 966216/1

בניטה חגית 24/10/2013 בניטה גקי יצחק 968565/1

רזיאל מלכה 29/06/2013 רזיאל מרדכי 967899/1

יוסף אסתר 31/10/2013 עמר מזל 877937/2

נשר שילה 05/10/2011 נשר דב 959857/4

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דורון יעקב 23/07/2013 דורון יוסף 955294/1

פלקוביץ’ אלה 26/03/2013 גולדפרב מיכאל 955323/1

אשואל אילנה 15/11/2012 אשוול נעמה 955409/1

לוי יהודה 14/07/2013 לוי נלי 955524/1

בן אבו חנה 30/08/2013 בן אבו דוד 956193/1

רביבו סילביה 05/09/2013 רביבו יגאל 956268/1

טורבין איגור 19/02/2006 טורבין שרה 956405/1

ינקו אברהם 12/06/2013 ינקו קלמן ברל 956440/1

מנשה שאול 13/04/2013 מנשה אליהו 956462/1

אמנו חנה 10/05/2013 אמנו דוד 956661/1

שטור שלומי 26/08/2013 שטור גאנטה 956683/1

פלדמן מיכאל 12/06/2002 בולוטין אינסה 957410/1

ניאזוב יפה אלונה 10/06/2013 ניאזוב גבריאל 959932/1

לחיאני מיכאל 09/12/2012 לחיאני חנה 959229/1

מועלם יפית 09/10/2012 כהן חנה חיה 958790/1

סלע צפורה 31/07/1990 רגנר רחל 956755/1

שרביט שרה 22/09/2013 שרביט איתמר 957524/1

בוחבוט דוד 06/09/2013 בוחבוט חנה 957629/1

בן שושן ברוריה 24/07/2013 בן שושן רפאל 958227/1

גימני ירון 03/09/2013 גיימני סעיד 958423/1

פור דליה 30/09/1993 טויטו שרה 958520/1

בלוצרקובסקי 
וליה

11/02/2013 רובינשטיין 
יבדוקיה

958541/1

מכבי דניאל 12/05/1988 מכבי אוריאל 958815/1

שעיה סלם 30/05/2012 שעיה יוסף 959081/1

שעיה סלם 21/05/2013 שעיה גמאלה 959097/1

גולנברג אינה 24/03/2013 ציפקין ילנה 959366/1

רוזן גינה 17/01/2000 גלאם חואתו 959471/1

דודקין טטינה 31/08/2013 גופמן מיליה 963296/1

טויטו שמעון 30/09/2013 טויטו אליזבט 963618/1

פישר אולג 02/11/2013 פישר אלכסנדר 964504/1

יצחקי רחל 14/10/2013 יצחקי הרצל 960463/1

אלמליח יוסף 23/06/2013 אלמליח משה 960533/1

טרונך מולו 
שלומית

16/01/2011 לווטה אלף 960896/1

וורקו אדיסו 26/01/2013 וורקן איילוש 961008/1

פרידלנד סופיה 06/09/2013 נבלר מאיה 961153/1
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שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

אזולאי שמחה08/07/2004שקרון בנימין957343/1

מזומן בתיה06/09/2013מזומן יוסף958046/1

חסין שולה21/08/2013חסין משה958326/1

ישראל שושנה19/06/2013ניימן דוד959864/1

זומר שמעון10/10/2013זומר אורי961194/1

ל' בחשוון התשע"ד )3 בנובמבר 2013(

																																														שלמה	דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך  

פטירה שם המנוח מס' תיק

ראובן הדה סוזן 27/03/2011 בנדקובסקי  
מוריס

955551/1

מרציאנו אסתר 27/06/2013 מרציאנו שמעון 955642/1

בוסקילה נסים 25/03/2009 בוסקילה יעל 955649/1

אל חררי שלי 27/01/2012 ביזואי שמעון 955705/1

יגודייב רעיה 30/01/2002 יגודייב גבריאל 955758/1

חנוכה שולמית 26/06/2013 חנוכה עוזי 955833/1

טבדידישוילי בלה 20/03/2013 טבדידישוילי 
שוטה

955925/1

חליוה ציפי 22/09/2013 חליוה אליהו 956081/1

ליפשיץ יוסף ברוך 30/07/2013 ליפשיץ פנינה 
שירה

956302/1

יהלומי דן 10/02/1999 דגני רבקה 956506/1

מויאל עליזה 10/06/2013 ממאן אהרון 956546/1

גוטקין מאיה 25/08/2013 גוטקין ולדימיר 957778/1

משה משה 14/07/2013 משה מלכה 957785/1

רון רומן 16/03/2011 ארונוב יעקב 957977/1

ויסמן גבריאל 24/09/2012 ויסמן שרה 958292/1

זנו אסתר 07/09/2013 זנו מאיר 958550/1

לוי מיכאל 23/03/2010 לוי אלישבע 959134/1

ויגדר זיו 30/12/1941 ויגדר ברקו 959166/1

אזרן שרה 22/05/2013 אזרן יצחק 959412/1

קוז’וקאריו ארונל 17/09/2013 קוז’וקאריו בטי 959835/1

נכמייאב פריכה 20/09/2013 נכמייאב יעקב 959878/1

פיצ’ביץ מיה 25/08/2013 פייצ’ביץ הרי 959957/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גבאי יששכר 21/11/1993 גבאי אסתר ברכה 965778/1

אירלינסקי רוזה 20/11/1998 בושקוב מלכה 965814/1

רוסו נתן 28/05/2013 רוסו מרים 965877/1

גבאי יששכר 06/08/2013 גבאי יעקב 965915/1

גלפרין סבטלנה 05/11/2011 גלפרין לאוניד 966020/1

לוי ניצה 22/06/2013 לוי משה 966084/1

שריד אילנה 07/04/2013 שריד ישראל 966317/1

צ’נאק יפים 05/10/2013 צ’נאק צ’קה 966479/1

מרקוס אוסיאס 17/11/2013 מרקוס מריה 966883/1

סודמי חגי 26/11/2013 סודמי יחיאל 967124/1

ליפטשר דוד 04/12/1991 ליפטשר רחל 967281/1

דנינו מרים גילי 08/11/2013 דנינו יורם 967479/1

כסלו גולדברג 
ליויה מרים

06/11/2013 גולדברג מרתה 967510/1

נחום אריה 19/09/1993 נחום מנחם 967613/1

דיין חיה אוסנת 30/10/2013 פרץ נסים 967811/1

ברגמן מזל 26/11/2013 ברגמן אהרן 967933/1

נגר אסנת 07/09/2013 נגר אפרים 967975/1

דוידוב ארקדי 26/11/2013 דוידוב זויה 968098/1

עוזר כרמל 06/05/2005 עוזר שוקרי 968333/1

בוחניק יאיר 18/12/2013 בוחניק עדנה 
אסתר

968867/1

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(

																																													אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

יצחק צדיק01/09/2013יצחק מרים955562/1

יחזקאל שלומית22/07/2013יחזקאל הרצל956165/1

בן שימול חני22/05/2006אסבן מזל956499/1

חסין שרה09/09/2013חסין מאיר956557/1

גרוסמן סוזנה26/08/2013גרוסמן יוסף956483/1

דהן יחיאל29/01/1975דהן מרימה956542/1

בן זקן אני11/05/2013בן זקן סלומון957265/1
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שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

שהרבאן סלימאן  611/13
ג’ביש

גאנם ג’ביש17/03/2004

פארס אחמד  623/13
סלאמה

כמאל פארס 21/09/2003
סלאמה

כמאל סלאמה13/08/2001ליה עלי גאנם 624/13

סלמאן מחמד  627/13
אסעד

יוסף סלמאן אסעד17/02/1975

כרים אלחאג31/08/1972וטפה יוסף חלבי 629/13

חאלד ופיק מולא13/08/2013ופיק מחמד מולא 634/13

סהא יוסף כיוף28/03/2012סמיר נאיף כיוף 639/13  

נגמה יוסף ספדי15/10/2012האני קאסם ספדי 647/13

פארס יוסף חמיד21/09/2013יוסף חמיד חמיד 648/13

עדנאן נגיב  650/13
עטאללה

נאגי עדנאן 20/10/2013
עטאללה

אסמאעיל כנג  48/13 
אבוסאלח

כנג אסמאעיל 24/11/2012
אבוסאלח

סמיח סעיד  64/13 
אבוסאלח

סלימה סלימאן 07/12/2012
אבוסאלח

מהנא גאדאללה  65/13 
אבוסאלח

ודאד סלים 17/03/2012
אבוסאלח

ב' בכסלו התשע"ד )5 בנובמבר 2013(

                                           עמאד אבו ריש, קאדי מדהב

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 112/13

יעקב  והירש  גלבסקי  גוסטבה  של  מותם  הצהרת  בעניין: 
גלבסקי.

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 13( התשע"ד  בכסלו  י'  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
גלבסקי(,  )לבית  פשיזווה  פליציה  הגישה   ,)2013 בנובמבר 
בקשה  חיפה,   ,11 חיים  מרח'  אלקון,  שמואל  עו"ד  ב"כ  ע"י 
נספי  של  נכסים  לחוק   27 סעיף  פי  על  ערר שהוקמה  לוועדת 
והנצחה(,  סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה 
הנ"ל  של  היותם  על  להצהיר  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-2006 

נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
       מרכזת ועדת ערר

שם המבקש
תאריך  

פטירה שם המנוח מס' תיק

חסן זאנין 17/06/2013 חסן גי מאיר 960696/1

חדד מוטי 11/11/2002 חדד אברהם 960725/1

חדד מוטי 13/02/2007 חדד קונפידה 960743/1

פלדמן לאה נחמה 30/06/2013 פלדמן יעקב 960902/1

אפוד תלמה 12/10/2013 שדה אוריה 960957/1

מתמור ציגר 
עירית

05/08/2013 צייגר אוה 961003/1

מתמור ציגר 
עירית

20/08/2013 צייגר מרדכי 961010/1

אלחדד חגית 
לימור

07/10/2013 דדון חיים 961184/1

ל' בחשוון התשע"ד )3 בנובמבר 2013(

																																														יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קורלק רבקה 17/05/2000 שמשא חנה 226553/2

שיוביץ חדוה 10/05/2008 שיוביץ מיכאל 956122/1

שטוקמייסטר 
סמיון

03/02/2013 יופה גנסיה 956363/1

קבשה ולדימיר 17/05/2013 קבשה אלנה 956455/1

גיאת שרה לאה 15/07/2013 חמילניצקי גולדה 959963/1

הלוי ענת 15/07/2012 הלוי ברוך 960982/1

גרשון חנה 12/07/2013 גרשון דוד 963301/1

כ"ח בכסלו התשע"ד )1 בדצמבר 2013(

																																													צבי מוראד, המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

זינה סאלח ביבאר17/05/2013יוסף אסעד ביבאר 591/13

פאטמה חסן  592/13
חניפס

אחמד מחמד 27/11/2012
חניפס
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ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
6.3.2014, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר רשום, 
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל או בפקס' 09-7677144, לא 

יאוחר משעה 14.00 ביום 11.2.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

  ירון בן–צבי, עו"ד     שי דדוש, עו"ד
באי כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34652-03-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת טכנוסול בע"מ, ח"פ 51-048694-7,

והמבקשת: עיריית תל אביב, ע"י ב"כ עו"ד אבי נימצוביץ, 
רח' מנחם בגין 7, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.4.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 16.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 1.4.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אבי נימצוביץ, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 42240-07-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ט.ה. גדו בע"מ, ח"פ 51-400437-3,

 והמבקשים: ברדה ואח', ע"י ב"כ עו"ד גפן אטיאס פסטרנק
ו/או עו"ד רוית כהן בן נון, רח' סוקולוב 10, רחובות 76445.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.4.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ה"מ 113/13

בעניין: הצהרת מותו של קורט ברומליק.

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
)סדרי הדין(, התשי"ג-1952, כי ביום כ"ב בכסלו התשע"ד )25 
בנובמבר 2013(, הגיש אלי מירון מרקוס-לויזון, ע"י ב"כ עו"ד 
ניסן ויסמן, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק 
למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של  נכסים 
על  להצהיר  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-2006  והנצחה(,  סיוע 

היותו של הנ"ל נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
       מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 4869-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מידע ביתר בע"מ, ח"פ 51-331680-2,

והמבקשים: צבייה דייטש ואח', ע"י ב"כ עו"ד אמיר שושני 
ו/או נטע בלש ו/או הילה פלטיאל-פמיליה ו/או שי טביב ו/או 
טרופר, מבית הנציב,  ו/או מאיר  וינברג  ו/או מתן  בן–דור  לירון 
טל'  ,9108101 ירושלים   ,8168 ת"ד  ירושלים,  101א  חברון   דרך 

02-6722345, פקס' 02-6732008.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.3.2014, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.30 

ביום 20.2.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמיר שושני, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 10132-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בטחון גינות בע"מ,

והמבקש: פולק מרט, ע"י ב"כ עו"ד שי דדוש ו/או ירון בן–
צבי ו/או אחרים ממשרד דדוש ושות' עורכי דין, רח' יד חרוצים 

4, כפר סבא 4464102.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.11.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 4.2.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שלמה בכור, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 25317-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   )2010( אי.אופשן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-445979-1

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, תל 

אביב 64364, טל' 03-6964670, פקס' 03-6964670.

בקשה  הוגשה   13.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 17.3.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 10.3.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34208-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ושיווק   יבוא  פלסטיקים  פלייס  הום  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-403925-4, מרח' סוקולוב 4, בני ברק 5135001,

עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,   2001 רדד  סולתם  חברת  והמבקשת: 
מוני עזורה ואח', מרח' הרברט סמואל 37, חדרה 3831604.

בקשה  הוגשה   18.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 17.3.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 31.3.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גפן אטיאס פסטרנק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 20887-10-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ושמירה  אבטחה  יבטח  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-360526-1

והמבקש: עו"ד אורן הראל, מנהל מיוחד לנכסי יבטח בע"מ 
)בפירוק(, מגלוזמן ושות', משרד עורכי דין, מגדל עזריאלי 5, בניין 

מרובע, קומה 29, תל אביב 6702501.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.10.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.3.2014

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורן הראל, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 67504-10-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ  ,Siverge Networks LTD חברת  פירוק   ובעניין 
,51-370929-5

שלמה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  קפלן  מנחם  והמבקשים: 
טל'  ,68125 אביב  תל   ,29 המרד  רח'  התעשיינים,  מבית   בכור, 

03-5103906, פקס' 03-5103905.

בקשה  הוגשה   31.10.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 5.2.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2818

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2.4.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

                                    גיא גיסין, עו"ד      גיל אורן, עו"ד
מפרקים זמניים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 11953-12-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   )1986( ייעוץ  מותגים  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-115666-3

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,56858855 ת"ז  מחאג'נה,  מוחמד  והמבקש: 
מוחמד לוטפי, רישיון מס' 13415, ואח', מת"ד 244, אום אל פחם 

30010, טל' 04-6312975, פקס' 04-6314157.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.12.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.25.3.2014

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מוחמד לוטפי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 15513-12-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת דורון ויץ בע"מ, ח"פ 51-297857-8,

 והמבקשים: 1. ברוך פדר. 2. ליאוניד בוגיוב. 3. פאיז עמאש.
4. עאהד עמאש. 5. ופיק ארקייה, כולם ע"י ב"כ עו"ד יוסף פרידמן, 
מרח' שנקר 14, ת"ד 2104, הרצליה 46120, טל' 09-9574141, פקס' 

.09-9575151

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.12.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.4.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מוני עזורה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 55180-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ערובה  מחסני  סבירסקי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-091499-7

והמבקשים: פאר יצחק, ת"ז 023763782 ואח', ע"י ב"כ עו"ד 
לב שניידר, מרח' אחד העם 27, תל–אביב-יפו 65202.

בקשה  הוגשה   28.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 2.4.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 18.00 

ביום 2.3.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 10261-12-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   )1993( על  מגדלי  הוד  חברת  פירוק   ובעניין 
,52-004330-8

והמבקשת: חברת חבס השקעות )1960( בע"מ, ע"י המפרקים 
הזמניים עו"ד גיל אורן, ממשרד יגאל ארנון ושות', מרכז עזריאלי 
רח'  ושות',  גיסין  ממשרד  גיסין,  גיא  ועו"ד   ,67021 אביב  תל   ,1

הברזל B38, תל אביב 69710.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.12.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.1.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נדב מאיוסט, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 14688-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סונאר אנרגיה בע"מ,

ואחזקות  שרותים  מסחר  מעוף  ו.י.ר.  חברת  והמבקשת: 
בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד ירון בארי, מרח' הפלמ"ח 1, ת"ד 5447, קרית 

ביאליק 27153,

בקשה  הוגשה   10.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

3.2.2014, בשעה 12.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.30 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 20.1.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ירון בארי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 18581-08-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת עיר המותגים בע"מ, ח"פ 51-366299-9.

והמבקשת: סופיה יגודייב )זבריאלוב( , ע"י ב"כ עו"ד ורד 
04- טל'   ,30900 יעקב  זכרון   ,43 המייסדים  רח'  ואח',  שדות 

9123400, פקס' 04-9593343.

בקשה  הוגשה   26.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.2.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 14.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 1.2.2014.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

16.4.2014, בשעה 12.00.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יוסף פרידמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 50070-12-13

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

אפילפסיה  חולי  ארגון   - אפי  עמותת  פירוק  ובעניין 
בישראל, מס' עמותה 58-021964-0,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   25.12.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 14.5.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 7146-11-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת המאירי שרגא בע"מ, ח"פ 51-479107-8,

והמבקשים: גורן ואח', ע"י ב"כ עו"ד נדב מאיוסט, מקרן היסוד 
22, קרית ביאליק 27211, טל' 04-8400040, פקס' 03-8752525.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.11.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.1.2014, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתן ארז, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 54057-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת היל - עור בע"מ, ח"פ 51-322987-2.

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן /או 
זיגדון, מרח' אבן גבירול 52,  שרון סעדיה-מילגרום ואו נעמה 

תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

בקשה  הוגשה   27.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.2.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 4.2.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 56751-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  תקווה  פתח  בזק  מוסך  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-106003-0

והמבקשים: ויאציסלב צרניאקוב, ע"י ב"כ עו"ד )רו"ח( בן 
חיים יריב, מרח' דרך בן גוריון 8, רמת גן.

בקשה  הוגשה   28.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.2.2014, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 27.1.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ורד שדות, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 46843-09-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  וסימון  תמרור  לבן  קו  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-245835-7

מאיר  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,067705798 ת"ז  דהן,  יורם  והמבקש: 
דהן, מרח' הסירה 20/2, יבנה 8103901.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.9.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.2.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מאיר דהן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 24917-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  קולור  גורי-לינרו  חברת  פירוק   ובעניין 
צריפין,  51-344148-5, מדרך תל אביב-רמלה, מחסני הסוכנות 

ראשון לציון 75105,

ח"פ  ,PAPER INDUSTRIES LTD חברת   והמבקשת: 
56-241057-1, מחברון.

בקשה  הוגשה   13.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

21.1.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 14.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.1.2014.
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העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 6421-12-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת טופ רייסינג בע"מ, ח"פ 51-381156-2,

והמבקשות: חברת מחצבות ורד בע"מ וחברת אחים רויכמן 
שומרון בע"מ, ע"י עו"ד אמיר דוק, מדרך נמיר 5, תל אביב, טל' 

03-6092484, פקס' 077-5092484.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.12.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.2.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 9.2.2013.

המבקשות,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמיר דוק, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 15610-12-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  בעץ  סחר  שמטל  א.נ.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-384795-4

והמבקשת: חברת אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ, ע"י 
52, מגדל  בגין  ברק, מדרך מנחם  )פיסיקה( צבי  ד"ר  עו"ד  ב"כ 

סונול, קומה 18, תל אביב, טל' 03-6969657, פקס' 03-7513300.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.12.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2014, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 17.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 10.3.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בן חיים יריב, עו"ד, רו"ח  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 45049-12-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ריטייל אאוטלט בע"מ, ח"פ 51-381798-1,

והמבקשים: תרשיש ג'ולייט ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 

)קומה 18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

בקשה  הוגשה   22.12.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

21.1.2014, בשעה 13.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 12.1.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 58593-12-13

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ישראלי  איגוד   - המדענים"  "בית  עמותת  פירוק  ובעניין 
המועצות  ברית  יוצרי   - רוח  ולאנשי  לאקדמאיים  למדענים, 

וארצות אחרות, מס' עמותה 58-019378-7,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   30.12.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.3.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 29805-07-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  השקעות  קפה  גלרי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-380591-1

והמבקש: מאיר זיתון, ת"ז 062818745, ע"י ב"כ עו"ד ענבר 
טל' גן,  רמת  תדהר(,  רוגובין  )מגדל   11 בגין  מנחם  מרח'   לב, 

03-6126699, פקס' 03-6131616.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

10.2.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ענבר לב, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 4450-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת המרכז לבריאות השן באשדוד בע"מ, 
ח"פ 51-413261-2,

הורנשטיין נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, 
ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

31.3.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 1.3.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 15665-12-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  עצים  ע.א.  כבהא  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-324118-2

והמבקשת: חברת אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ, ע"י 
52, מגדל  בגין  ברק, מדרך מנחם  )פיסיקה( צבי  ד"ר  עו"ד  ב"כ 

סונול, קומה 18, תל אביב, טל' 03-6969657, פקס' 03-7513300.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.12.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2014, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 17.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 10.3.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 15688-12-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בלו פורסט בע"מ, ח"פ 51-415671-0,

והמבקשת: חברת אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ, ע"י 
52, מגדל  בגין  ברק, מדרך מנחם  )פיסיקה( צבי  ד"ר  עו"ד  ב"כ 

סונול, קומה 18, תל אביב, טל' 03-6969657, פקס' 03-7513300.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.12.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2014, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 17.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 10.3.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בראיה ארנסט, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 44833-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ומשקאות  מזון  איתני  חברת  פירוק   ובעניין 
51-430877-4, מרח' סמילנסקי 23, באר שבע,

והמבקשים: 1. אבו קטיפאן האני. 2. אבו קטיפאן וליד. 3. 
אבו קטיפאן יונס, כולם ע"י ב"כ עו"ד חאג' עאמר תאופיק, מרח' 
08-6272820, פקס' 213, באר שבע, טל'  29/30, ת"ד   קרן היסוד 

.08-6272821

בקשה  הוגשה   24.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 31.3.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

תאופיק חאג' עאמר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 23306-12-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נ.ק. ג'ינס בע"מ, ח"פ 51-420570-7,

והמבקשים: אנטולי מקרוב, ת"ז 311961890, ואח', ע"י ב"כ 
עו"ד לב שניידר, מרח' אחד העם 27, תל אביב 65202.

בקשה  הוגשה   11.12.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 31.3.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 23.3.2014.

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 36109-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אקספרס אחזקה וניהול מבנים שי את 
שרון בע"מ, ח"פ 51-324050-7,

חיות  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  פיסחוביץ'  קסניה  והמבקשים: 
רוזנקרנץ, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב 64238.

בקשה  הוגשה   19.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 31.3.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חיות רוזנקרנץ, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 39755-11-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אקספרס אחזקה וניהול מבנים שי את 
שרון בע"מ, ח"פ 51-324050-7, מרח' יהדות ספרד 54, אשקלון 

.7868088

 .2  .311091987 ת"ז  יעקובוביץ',  יוליה   .1 והמבקשים: 
שלגוב,  טטיאנה   .3  .A2808889 מולדובה  דרכון  ליובוב,  וויטיק 
ת"ז 309510485. 4. לריסה דומירצקי, ת"ז 306370586. 5. יבגניה 
קוריאגין, ת"ז 312112600. 6. מריאנה קפלון, ת"ז 312928989. 7. 
אביבית סוסן, ת"ז 036817385. 8. כוכבי בן אשר מיטל תקוה, ת"ז 
300255460. 9. איגור חזנוב, ת"ז 314256645. 10. אלה עזיזוב, ת"ז 
320451172. 11. יוליה סליוסר, ת"ז 321393779, כולן ע"י ב"כ עו"ד 
אשקלון   ,651 ת"ד  פרנק,  בית   ,30 הרצל  מרח'  ארנסט,  בראיה 

78106, טל' 08-6752595, פקס' 08-6750651.

בקשה  הוגשה   21.11.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 31.3.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 15.3.2014.
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שם האגודה: מהכותב לקורא קואופרטיב סופרים ומשוררים   )3(
- אגודה שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005792-7.

המען: רח' מזל קשת 1, הוד השרון.

תאריך רישום: כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(.

סוג ראשי: צרכנות.

סוג משני: יצרנות.

שם האגודה: געש לד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )4(

מס' האגודה: 57-005794-3.

המען: ד' געש, געש 60951.

תאריך רישום: כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: נאמנות קרן מילואים של חברי קיבוץ צובה   )5(
- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005796-8.

המען: ד"נ הרי יהודה, צובה 90870.

תאריך רישום: כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: נאמנות חברי קיבוץ ניר עם - אגודה שיתופית   )6(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005797-6.

המען: ד"נ חוף אשקלון, ניר עם 79155.

תאריך רישום: כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ייעוץ והדרכה בע"מ
)ח"פ 51-090490-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה ברשומות, במשרדי המפרק, 
רח' חיים לבנון 91, תל אביב 6934526, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל זיו, מפרק  

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 47260-12-13

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת שמס - המוסד לילד המוגבל בנגב, 
מס' עמותה 58-015382-3,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   24.12.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 31.3.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: גידולי שדה סעד - אגודה שיתופית חקלאית   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005790-1.

המען: ד"נ הנגב, סעד 85140.

תאריך רישום: כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

חקלאית  שיתופית  אגודה   - יזמויות  געש  האגודה:  שם   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005791-9.

המען: ד' געש, געש 60951.

תאריך רישום: כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.
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זימ-ישר בע"מ
)ח"פ 51-466812-8(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,4.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו טיליוב, מפרק  

יונתן סולומון בע"מ
)ח"פ 51-491759-0(

)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   ,9.00 בשעה   ,9.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,7 מאיר  מרדכי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונתן איתן סולומון, מפרק  

מטרו ניהול ברים בע"מ
)ח"פ 51-406358-5(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 9.3.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אריה 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,2 שנקר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר קולן, מפרק  

שגאל יזמות ומבנים בע"מ
)ח"פ 51-386465-2(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,9.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,3 החצב 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זהר לוין, מפרק  

מ.ש.ב - מימון, שיווק מזון בע"מ
)ח"פ 51-259459-9(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה   ,23.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן גרין, עו"ד, מפרקת  

פלסאו אקסס בע"מ
)ח"פ 51-404026-0(

)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 
אצל המפרק, רח'   ,20.00 27.2.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
בית הלל, משק 106, ת"ד 793, קרית שמונה, טל' 054-6605266, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

עמרי תמיר, מפרק  

נינה ניהול חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-081569-9(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,27.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,31 גולומב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן נינה, מפרק  

טילאר יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-461888-3(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,4.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו טיליוב, מפרק  
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קאסימד 3 בע"מ
)ח"פ 51-341651-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,25.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
פרנק,  אריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מרח' מנחם בגין 11, רמת גן, טל' 03-7446611, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל פרנק, מפרק

אורות ייעוץ והדרכה בבטיחות בדרכים בע"מ
)ח"פ 51-318864-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,28.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפקי כבהא, ת"ז 

051127728, מעין אלסהלה, ת"ד 1, בסמ"ה 30023, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי רו"ח סעאדה אחמד, רח' אלבאטן, אום אל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,30010 פחם 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפקי כבהא, מפרק

י.ש. שפע רעיונות בע"מ
)ח"פ 51-495580-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

סולאר מקס בע"מ
)ח"פ 51-460783-7(

)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 
9.00, אצל המפרק, מושב  9.3.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ציון,  חיבת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם שי בלוקה, מפרק  

מ.ג.א פרונט בע"מ
)ח"פ 51-438451-0(

)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   ,17.00 בשעה   ,2.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,  9א,  הזיתים  עמק 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'אק א' מטאנס, עו"ד, מפרק  

קינן קמפינג בע"מ
)ח"פ 51-467781-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,29.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון קינן, מרח' 

ההכשרות 2, הוד השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 
10.00, אצל עו"ד איתי פיינה, רח' מבוא קדם 5, הוד השרון, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

דורון קינן, מפרק
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המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה בר ניב, מפרק

בי. אסטרטגיה וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-433383-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה אוהד, 

מרח' רש"י 6, רמת גן, טל' 03-6120424, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2014, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אוהד, עו"ד, מפרק

זאנה אלי רז בע"מ
)ח"פ 51-287378-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נבון כהן, ת"ז 
025213513, מרח' נחום גולדמן 45/9, באר שבע, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

נבון כהן, רו"ח, מפרק

פריים פוזישן בע"מ
)ח"פ 51-399427-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.12.2013, התקבלה 

החלטה  התקבלה   ,26.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל ענתבי, מרח' 

מאיר גרשון 8, ירושלים, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2014, בשעה 
18.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל ענתבי, מפרקת

נטורל קונספט 5 בע"מ
)ח"פ 51-470267-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פטריק בן 
זמרה, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב 03-6088922, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2014, בשעה 
13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פטריק בן זמרה, עו"ד, מפרק

א.מ.ת - א.א. נכסים 2000 בע"מ
)ח"פ 51-305787-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את משה בר ניב, ת"ז 001109800, מרח' הרב 

יוסף חיים 11, מבשרת ציון 90805, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.5.2014, בשעה 
11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 



ילקוט הפרסומים 6729, ו' בשבט התשע"ד, 7.1.2014  2828
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 24.30 שקלים חדשים 

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 18( התשע"ד  בטבת  ט"ו  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

בדצמבר 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ט"ו בטבת התשע"ד )18.12.2013(

57,326,963,284

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ח' בטבת התשע"ד )11.12.2013(

57,059,833,941

 ג. העלייה או הירידה ) - (
במשך השבוע האחרון

267,129,343

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

ט"ו בטבת התשע"ד )18.12.2013(

57,326,963,284

ט"ז בטבת התשע"ד )19 בדצמבר 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 25( התשע"ד  בטבת  כ"ב  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

בדצמבר 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ב בטבת התשע"ד )25.12.2013(

57,447,642,707

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ט"ו בטבת התשע"ד )18.12.2013(

57,326,963,284

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

120,679,423

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

כ"ב בטבת התשע"ד )25.12.2013(

57,447,642,707

כ"ג בטבת התשע"ד )26 בדצמבר 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

__________
תיקון טעות דפוס

בהודעה בדבר קביעת תקנים שפורסמה בילקוט הפרסומים 
צריך   "10 חלק   60079 "ת"י  במקום   ,2647 עמ'  התשע"ד,   ,6725

להיות "ת"י 60079 חלק 0".

)חמ 3-96-ה1(

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד וילי יצחקי, 
מרח' מאורציו ויטלה 5, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

וילי יצחקי, עו"ד, מפרק

נחשולים פרויקטים תיירותיים בע"מ
)ח"פ 51-269786-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון יהלומי, ת"ז 

052337243, ממושב בני דרור 45815, למפרק החברה.

גדעון יהלומי, מפרק

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בכסלו  כ"ד  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )27 בנובמבר 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ד בכסלו התשע"ד )27.11.2013(

57,599,778,187

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ז בכסלו התשע"ד )20.11.2013(

57,598,884,876

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

893,311

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

כ"ד בכסלו התשע"ד )27.11.2013(

57,599,778,187

כ"ה בכסלו התשע"ד )28 בנובמבר 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  




