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הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות 
שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
הוסיפה הממשלה  התשי"ט-11959,  )מינויים(,  המדינה  שירות 
לחוק  שבתוספת  המשרות  לרשימת  שלהלן  המשרה  את 
האמור2, ולפיכך, תחת הכותרת "משרד הבריאות", אחרי פרט 

17 "הממונה על תלונות הציבור" שבתוספת האמורה יבוא:

"17.א. מנכ"ל רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים."

כ"ד באב התשע"ד )20 באוגוסט 2014(
)חמ 3-367-ה16(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט עמ' 86.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 3520 ועמ' 3978 )4532(; התשס"ט, עמ' 2965;   2 

    התש"ע, עמ' 128 ועמ' 3230; התשע"א, עמ' 1270, עמ' 2402, 
     עמ' 4832, עמ' 5165, עמ' 5852, עמ' 6314 ועמ' 6466; התשע"ב, 
    עמ' 1970 ועמ' 3952; התשע"ג, עמ' 750; התשע"ד, עמ' 5784 

   ועמ' 6698.

הודעה על מינוי נציג ציבור במועצת הרשות 
הממשלתית למים ולביוב
לפי חוק המים, התשי"ט-1959

מודיעים בזה כי הממשלה מינתה לתקופת כהונה שנייה, 
ועל  התשי"ט-11959,  המים,  לחוק  124טז)א(  לסעיף  בהתאם 
את  והמים,  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות  שר  המלצת   פי 
חיים גבירצמן, לנציג ציבור במועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב2.

כ"ד באב התשע"ד )20 באוגוסט 2014(
)חמ 3-822(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.  1

י"פ התשע"א, עמ' 2771.  2

מינוי חברים לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על– שחרור  לחוק  32)א()2(,  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תנאי ממאסר, התשס"א-12001, אני ממנה את הרשומים מטה 

לחברים בוועדות השחרורים:

בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה:

חנן נחמני

הילה גולן שמוחה

בעלי ניסיון בתחום עבודה סוציאלית:

חניתה לאופר פישר

מיכל ענבר

קרן עשרי

פאתנה שריתה

 
ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ב, עמ' 487.  1

גלית קרייזלר

כרמית מאיר שרר

איסר באומל

הילה קלדרו

הדר מאור

דניאל אמזלג

חוה טרטרובסקי

יהודית שמעוני

מיכל שליט

שוש אדר

חיה רוזנפלד

בעלי ניסיון בתחום החינוך:

עמירם אמיתי

מרדכי נייהוז

נוגה גולדרינג

ברק נחשול

יחיאל שטרית

סיגלית דהן

בעלת ניסיון בתחום הפסיכולוגיה:

שרון רבינוביץ שנקר.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-101-ה1(

ציפי לבני  
                                                שרת המשפטים

הארכת מינוי חברים לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32)א()2(, לחוק שחרור על–תנאי 
ממאסר, התשס"א-12001, אני מאריכה את מינוים של הרשומים 

מטה לחברים בוועדות השחרורים2:

בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה:

אורי תימור

מרדכי כהן

אורית הראל מסר

שירלי יהושוע

בעלי ניסיון בתחום עבודה סוציאלית:

מיכל קרוטמן

דורית עוז

נעמי גנזר

דיאנה ברעם

דליה גרינבאום

 
ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ב, עמ' 487.  1
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בעלי ניסיון בתחום החינוך:

אלכס לוין

רינה חדד

רינת חלאבי

סמדר דרור-רונית

גלית ארזי

משה גרבלר

בעל ניסיון בתחום הפסיכולוגיה:

בני שאלתיאל.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-101-ה1(

   ציפי לבני
שרת המשפטים  

                                     
י"פ התשע"ב, עמ' 1950.  2

הארכת מינוי חברים לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32)א()2(, לחוק שחרור על–תנאי 
ממאסר, התשס"א-12001, אני מאריכה2 את מינוים של הרשומים 

מטה לחברים בוועדות השחרורים:

בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה:

עירית נגבי

סיגלית אוסטר קנב

בעלי ניסיון בתחום עבודה סוציאלית:

אלי סבו

עאטף טאטור

עדנה גרוס

לינדה אביטן

חבצלת קרפ

אסתר בן ארצי

יוסף רחמים

מלכה טל

בעלי ניסיון בתחום החינוך:

שמעון טל

בכור ימין

ענבר יונת

יהודה מילוא

אלה פלק

רונית הופמן.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום ג' באדר ב' התשע"ד )5 במרס 2014(.

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-101-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ב, עמ' 487.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3184.  2

מינוי חברים במועצה לביטחון תזונתי
לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב()2( לחוק המועצה הארצית 
לביטחון תזונתי, התשע"א-12011, אני מבטל וממנה שני עובדי 
במועצה  לחברים  החברתיים  והשירותים  הרווחה  משרד 

הארצית לביטחון תזונתי:

במקום ימינה יעל הרמל2 תבוא אילוז יוכבד;  )1(

במקום שרה אשכנזי3 תבוא דרור נילי, מס' רישום 11999.  )2(

ט"ו באב התשע"ד )11 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4529(

מאיר כהן  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשע"א, עמ' 996.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 6258.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 6258.  3

הסמכה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-11993

להלן,  א'  בטור  המפורטים  הסעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
טטיאנה  את  מסמיך  אני  לצדם,  ב'  בטור  המפורט  החוק  של 
היא  עוד  כל  לצדם,  ג'  בטור  כמפורט  בסמכויות  מהל,  לסיצה 

משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

טור א'
הסעיף

טור ב'
החוק

טור ג'
הסמכויות

חוק החומרים המסוכנים,1
התשנ"ג-11993 )להלן - 

החוק(

ממונה

מתן הוראההחוק15)ד(

כ"ח באב התשע"ד )24 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2462(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשנ"ז, עמ' 143.  1

הודעה על החלפת חבר בוועדת הסמכה להסמכת 
קציני בטיחות

לפי חלק י' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה כי לפי תקנה 584 לתקנות התעבורה, 
התשכ"א-11961, מיניתי את הדר אייל, לחבר בוועדת הסמכה 

להסמכת קציני בטיחות, במקומו של דוד בוקר2.

ב' באלול התשע"ד )28 באוגוסט 2014(
)חמ 3-641-ה6(

יעקב ג'קי לוי  
הרשות  

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3122.  2
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סייעות וחונכים לתלמידים בודדים בעלי בעיות 5.
מוטוריות או רגשיות 

תנאי שכר 6.

.712.8.2014

4.8.14 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2014
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1193/2014

.230.7.2014

אוניברסיטת חיפה,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

עובדים מינהליים5.

גמול מינהל )אימוץ הסכם מיום 21/4/89 בשינויים(6.

.7 7.8.2014

30.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1194/2014

.28.7.2014

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

כאמור בסעיף 53.

שעון נוכחות ושעות נוספות6.

.77.8.2014

8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1195/2014
225.6.2014
המוסד לביטוח לאומי,3.

הסתדרות הרפואית )הכ"י(
כלל הענפים4.
רופאים5.
החלת 2 הסכמים )25.8.11, 25.11.12( בין הר"י למדינה 6.

על הביטוח לאומי
.77.8.2014
25.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1196/2014

.28.7.2014

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

עובדי ת"מ כאמור בסעיף 52.

שינוי הסכם מיום 621.12.04.

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות 
כללית(, התשל"ו-11976,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
כ"א  מיום  בישיבתה  יעקב,  באר  המקומית  המועצה  מינתה 
2014(, את עורך הדין אמיר טנא  )22 בינואר  בשבט התשע"ד 
לכך  בהתאם  האמור;  החוק  לעניין  ערר  ועדת  ראש  ליושב 

הרכב ועדת הערר הוא כמפורט להלן:

עורך דין אמיר טנא - יושב ראש

ירון גינדי - חבר

עורכת דין לילך דוידי - חברה.

ערר  ועדת  ראש  ליושב  ריחני  אלון  דין  עורך  של  מינויו 
לארנונה - בטל.

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

ניסים גוזלן  
                                      ראש המועצה המקומית באר יעקב

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.8.2014 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:   

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17037/2014

.23.8.2014

ממשלת ישראל3.
נשיאות הארגונים העסקיים,
הסתדרות העובדים החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בסעיף 54.

פיצוי בגין מתקפת טילים )“צוק איתן"(6.

.76.8.2014

8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.17038/2014

.24.8.2014

מרכז שלטון מקומי 3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות 4.
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בנק איגוד לישראל בע"מ3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות 4.

כאמור בנספח להסכם5.

העסקה זמנית6.

.74.8.14

29.6.14 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1203/2014

.222.7.14

הקרן החדשה לישראל 3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

כל הענפים 4.

כאמור בסעיף 3 5.

תנאי עבודה6.

.76.8.14

.822.7.17 - 22.7.14

.1204/2014

.216.7.14

מ.ח.ר מדרשה חופשית רב לאומית3.
ארגון עובדים דמוקרטי 

חינוך 4.

עובדי הוראה 5.

תנאי עבודה6.

.77.8.14

.831.8.15 - 16.7.14

.1205/2014

.230.6.14

בנק דיסקונט לישראל בע"מ3.
הסתדרות החדשה/המעו"ף

בנקאות 4.

עובדי דמ"ש5.

עדכון משכורת 6.

.77.8.14

30.6.14 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1206/2014

.28.7.14

בנק מרכנתיל דיסקונט 3.
הסתדרות החדשה/המעו"ף

בנקאות 4.

עובדי חוזים אישיים5.

הסכמי עבודה אישיים ושכר עובדים בתקרת 6.
השכר

.77.8.14

8.7.14 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1207/2014

.28.7.14

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ3.
הסתדרות החדשה/המעו"ף

בנקאות 4.

כלל העובדים5.

תוקף הסכמים קיבוציים החלים על הצדדים6.

.78.7.14

8.7.14 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.7 7.8.2014

8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

1197/2014
.28.7.2014
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.

הסתדרות החדשה / המעו"ף
בנקאות4.
כלל העובדים5.
תנאי עבודה6.
.7 7.8.2014
8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1198/2014

.28.7.2014

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

כאמור בהסכם5.

הקמת סניפי מומחיות בחולון ובנשר6.

.7 7.8.2014

8.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1199/2014
. 220.7.2014
אוניברסיטת בן גוריון3.

הסתדרות העובדים החדשה
חינוך 4.
עובדים בדרוג מנהלי5.
החלת הסכם 20090136 בעניין גמול מינהל6.
.720.7.14
.831.3.15 - 1.4.14

.1200/2014

.210.7.14

אוניברסיטת אריאל בשומרון3.
ארגון הסגל האקדמי הבכיר

חינוך4.

סגל בכיר5.

תנאי עבודה6.

.720.8.14

10.7.14 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1201/2014

.224.6.2014

שטראוס סלטים בע"מ 3.
הסתדרות החדשה/ מרחב כרמיאל  והגליל 

תעשיית מזון 4.

כאמור בסעיף 3 5.

תוספות שכר6.

.724.8.2014

.829.2.2016 - 1.3.2014

.1202/2014

.229.6.14
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תעשיית מזון 4.

כאמור בפרק ג' 5.

תנאי עבודה6.

.713.8.2014

3.8.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1214/2014

.210.7.2014

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ3.
הסתדרות העובדים

תעשיית מתכת 4.

עובד אחד 5.

הארכת תקופת העסקה ארעית 6.

.7 17.8.2014

10.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1215/2014

.230.6.2014

בנק ערבי ישראלי בע"מ3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות 4.

29 עובדים5.

העסקה זמנית 6.

.717.8.2014

30.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

י"ג באלול התשע"ד )8 בספטמבר 2014(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  
 

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8588, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4790, התשנ"ט, עמ' 4998, תכנית מס' ג/11918, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5172, התשס"ג, 
אישורה  בדבר  גנ/16997, שהודעה  מס'  2029, תכנית  עמ' 
 ,385 עמ'  התשס"ט,   ,5866 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
אישורה  בדבר  שהודעה  8/מע/מק/44/8588,  מס'  ותכנית 
 ,1649 עמ'  התשס"ו,   ,5491 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מבוא  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העמקים 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים, שטח למבני 

ציבור ושטח ציבורי פתוח.

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.

.1208/2014

.28.7.2014

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ3.
הסתדרות החדשה/המעו"ף

בנקאות 4.

עובדים בתקופת נסיון 5.

תקופת נסיון לעובד זמני מן המניין 6.

.78.7.14

8.7.14 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1209/2014

.223.7.2014

מספנות ישראל3.
ההסתדרות החדשה 

הובלה ימית 4.

27 עובדים כאמור בנספח א' + 13 בנספח ב'5.

תוספת להסכם דור המשך 62005.

.710.8.2014

23.7.14 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1210/2014

.224.7.14

הוד חפר 3.
הסתדרות החדשה/ מרחב חיפה

תעשיית מזון 4.

130 עובדים5.

מענק שנתי 6.

.710.8.14

24.7.14 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1211/2014

.22.7.2014

עיריית חדרה3.
הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות 4.

כלל העובדים5.

התייעלות וצמצומים6.

.712.8.2014

2.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1212/2014

.220.7.14

אוסם השקעות בע"מ3.
הסתדרות הכללית החדשה 

תעשיית מזון  4.

כאמור בסעיף 54-5.

תנאי עבודה 6.

.717.8.14

.831.3.2016  - 1.4.2013

.1213/2014

.23.8.2014

טבסקו החזקות בע"מ3.
הסתדרות החדשה - הסתדרות הנוער העובד 

והלומד
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ייעודשטח במ"רחלקי חלקהגוש

דרכים1739058238

דרך5960

דרכים60512

דרכים, שצ"פ61162

דרך, שצ"פ62583

דרך, שצ"פ632,091
שטח למבני

ציבור

דרך, שטח 711,422
למבני ציבור

דרך72174

דרך76273

דרך771,049

דרך78399

דרכים, 796,168
שצ"פ

דרכים811,583

      83 )חלקה
    )במלואה(

דרכים129

דרכים84595

דרכים173913070

דרכים31179

דרך3270

11 )חלקה17393
במלואה(

דרך, שצ"פ,4,990
שטח למבני 

ציבור

12 )חלקה
במלואה(

דרך, שצ"פ416

דרך, שצ"פ,131,124
שטח למבני 

ציבור

דרך167

דרך1717

דרך18412

דרך, שצ"פ489,296

א' באלול התשע"ד )27 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד    
                יושב ראש הוועדה המקומית
               לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקות  וחלקי  כגוש  המזוהה  כנא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
האלה:

ייעודשטח במ"רחלקי חלקהגוש

דרך17390111,245

דרך26185

דרך27115

דרך2956

דרך30280

דרך31346

דרך32350

דרכים34190

דרכים35423

דרכים36340

דרך37180

דרכים38562

דרכים40145

דרכים42246

דרכים43380

דרכים, שצ"פ44593

דרך45420

דרך46150

דרך47977

דרך, שצ"פ48335

שצ"פ4919

דרכים51306

דרכים52259

דרכים53278

דרך54150

דרך5560

דרך567

__________

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/15556, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5700, 
בדבר  שהודעה  ג/8588,  מס'  ותכנית   ,3816 עמ'  התשס"ז, 
עמ'  4790, התשנ"ט,  בילקוט הפרסומים  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4998
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  העמקים,  מבוא 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,3956 עמ'  התשע"ד,   ,6759 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר כנא 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר כנא, גוש 17397 -  

ייעודשטח במ"רחלקי חלקה

דרכים, שצ"פ, שטח 427,885
למבני ציבור

דרך, שצ"פ41657

דרך29723

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

חאתם דאוד  
                                       יושב ראש הוועדה המקומית

                                      לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
__________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/12/ג  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5523, התשס"ו, עמ' 3049, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 

הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6824, התשע"ד, עמ' 6299, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
של המועצה המקומית זכרון יעקב מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ציבורי פתוח,  יעקב, שייעודה שטח  בזכרון  קרקע  חטיבת   
דרכים, חניות ומבנים לשימור -

המזוהה כגוש 11301 -  

 ,39 מחלקה  חלק  מ"ר;   705 ששטחה   ,38 מחלקה  חלק   
ששטחה 290 מ"ר; חלק מחלקה 40, ששטחה 322 מ"ר; חלק 
מחלקה 41, ששטחה 738 מ"ר; חלק מחלקה 42, ששטחה 303 
מ"ר; חלק מחלקה 43, ששטחה 544 מ"ר; חלק מחלקה 44, 
ששטחה 568 מ"ר; חלק מחלקה 47, ששטחה 520 מ"ר; חלק 
מחלקה 48, ששטחה 461 מ"ר; חלק מחלקה 49, ששטחה 204 
מ"ר; חלק מחלקה 50, ששטחה 251 מ"ר; חלק מחלקה 51, 
ששטחה 245 מ"ר; חלק מחלקה 52, ששטחה 67 מ"ר; חלק 
מחלקה 54, ששטחה 1,229 מ"ר; חלק מחלקה 55, ששטחה 
חלק  מ"ר;   2,051 ששטחה  בשלמות,   61 חלקה  מ"ר;   498
מחלקה 86, ששטחה 209 מ"ר; חלק מחלקה 88, ששטחה 65 

מ"ר; חלק מחלקה 105, ששטחה 469 מ"ר.

המזוהה כגוש 11303 -   

חלק מחלקה 2, ששטחה 17 מ"ר; חלק מחלקה 3, ששטחה 23   
מ"ר;

המזוהה כגוש 11304 -    

חלק מחלקה 32, ששטחה 280 מ"ר.  

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התשריט  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ד באלול התשע"ד )9 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  

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/10/290, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1703, 
שהודעה  הר/25/290,   מס'  תכנית   ,1163 עמ'  התשל"א, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5090, התשס"ב, 
בדבר  שהודעה  שד/מק/39/290,  מס'  תכנית   ,3210 עמ' 
עמ'  התשס"ח,   ,5813 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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שטח במ"רחלקי חלקהחלקה בשלמותגוש

6451720.248

780.038

790.066

800.238

840.386

920.156

1150.365

1170.321

1190.019

1330.392

1360.050

1370.120

1410.069

1420.048

1430.073

1520.131

1600.035

1610.004

1650.028

1670.008

1730.058

1760.064

1870.030

2140.065

2150.033

2170.038

2180.038

2290.073

2530.091

64521070.034

1492.593

1760.905

2240.016

2250.385

3270, תכנית מס' שד/מק/46/290, שהודעה בדבר אישורה 
 ,2366 עמ'  התשס"ט,   ,5915 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
תכנית מס' שד/מק/49/290, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
ותכנית מס'  בילקוט הפרסומים 6454, התשע"ב, עמ' 5618, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שד/58/290, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,854 עמ'  התשע"ד,   ,6681 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  דרום השרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 

4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

שטח במ"רחלקי חלקהחלקה בשלמותגוש

6451831.195

850.657

860.525

1342.178

80.117

90.164

220.400

552.209

580.104

590.109

640.078

680.201

690.032
0.046

700.028

710.032 
0.046

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שטח במ"רחלקי חלקהחלקה בשלמותגוש

64521570.071

1660.258

1720.039

1850.035

1860.019

2030.139

2040.050

2170.274

2290.071

2300.028

2320.070

2330.028

2660.028

2700.028

2850.134

3180.028

3190.028

3200.028

3370.057

3540.291

3570.167

3580.180

3650.196 
0.142 
0.415

3673.933

3761.117

הייעוד: דרך.  

י"ח באב התשע"ד )14 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה דרום השומרון  

   

שטח במ"רחלקי חלקהחלקה בשלמותגוש

64523697.780

4150.154

4330.213

4350.004

4370.248

4430.014

10.159 
0.860

140.156 
0.066

151.055 
0.638

690.182

700.084

710.087

730.134

740.085

750.084

760.411

770.084

790.042

960.120

1050.103

1230.071

1330.028

1360.028

1420.028

1470.028

1520.069

1530.071

1540.069

1550.072

1560.071
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

07341 
 -שם התכנית: תוספת קומות ויח"ד למבנה שימור 

 שכ' גאולה - 01רח' ישעיהו 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
   57341 מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ית שמכוחה ניתן להוציא תכנ התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , שכונת גאולה,56יישוב: ירושלים רחוב: ישעיהו 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 220725קואורדינטה 
 Y: 632575קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .57חלקות במלואן:  31191גוש: 
 .87חלקי חלקות:  31191גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קומות לשימור עבור הקמת  6קומות מעל   3תוספת

  78קומות ובו קומת מסחר  ותוספת של עד   1מבנה בן 
 יח"ד למגורים

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
  3מגורים  -מ 511א. שינוי ייעודי הקרקע בתא שטח 

מסחר, מוסדות ציבור  ומגורים מיוחד  –ליעוד מעורב 
 למגורים א.  3מגורים  -מ 611ולשפ"פ. תא שטח 

ב. קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח השטח עפ"י 
 נספחי הבינוי.

 ג. שינוי קו בנין וקביעת קווי בנין חדשים.
שימושים  עבור מגורים, מסחר, שטח לצרכי  ד. קביעת

קהילה רווחה ובריאות עבור עירית ירושלים בהיקף של 
 מ"ר. 611

 ה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
המרבייים למסחר ומגורים בנייה קביעת שטחי הו.  

 כדלהלן :
 סה"כ שטחים מרביים למסחר מבני ציבור ומגורים מיוחד:

מ"ר  3815.9י, מתוכם מ"ר מרב 1681: 511תא שטח 
 מ"ר שטחי שירות . 5383.6-שטחים עיקריים ו

מ"ר  41.4מ"ר מרבי, מתוכם  87.4: 611תא שטח 
 מ"ר שטחי שרות. 58-שטחים עיקריים ו

 יח"ד סה"כ. 78 -ז.  קביעת מס' יחידות דיור מקסימלי ל
קומות  3קומות כדלקמן:  1 -ח. קביעת מס' קומות ל

לשימור קיימת ומעל קומת נוספות מעל קומת מגורים 
 גלריה וקומת קרקע מסחרית קיימות לשימור.

 ט. קביעת הוראות בגין שטח לזיקת  הנאה.
 י.  קביעת שימושים עבור חזית מסחרית.
 יא. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 יב. קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.
יג. קביעת הוראות בגין הטיפול בפרטי עצוב החזית 

 יין המוצע בתאום עם מחלקת השימור העירונית.לבנ
 יד. קביעת הוראות הפקעה.

 

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

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

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל
 טלפון:  8515315ירושלים  5ומציון מחוז ירושלים, של

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681693
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 16-9689955טלפון: 
 

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

07071 
יח"ד,  1שם התכנית: השלמת קומה לשם תוספת 

 , שכ' שמואל הנביא 7רח' פיתוחי חותם 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
   57579 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9384 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , שכ' שמואל הנביא7יישוב: ירושלים רחוב: פתוחי חותם 

 בתשריט בקו כחולהכל על פי הגבולות המסומנים 
 X: 221150קואורדינטה 
 Y: 633450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .594חלקות במלואן: , מוסדר, 31516גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 6הכשרת עברות בנייה והשלמת קומה לשם תוספת 

 , שכ' שמואל הנביא. 7יח"ד חדשות ברח' פיתוחי חותם 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.. שינוי ייעוד : 5
 . קביעת בינוי להשלמת קומת  הגג.6
 כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל3
מ"ר  6143.11 -מרביים בשטח ל . קביעת שטחי בנייה7

מ"ר  319.91 -שטחים עיקריים ו - 6657.81מתוכם 
 שטחי שירות.

 יח"ד  סה"כ. 59 -. קביעת מס' יח"ד  ל1
 ביצוע למימוש התכנית.. קביעת שלבי 9
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.4
 . קביעת הורות בגין עצים לשימור.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.8

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  8515315שלים ירו 5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681693

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955טלפון: 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1144703-010  
שם התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש ותוספת 

 טור-קיים בשכונת אבו בנייה מעל הבנין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 61 -תשריט  36 -גרסת: הוראות  1194753-515 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א1666 ביטול
 51594 ביטול
 / א5997 ביטול
 96 ביטול

 / א1166מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 טור, ירושלים-שכונת אבו

 X: 222247קואורדינטה 
 Y: 630110קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
, 19, 11, 17, 13, לא מוסדר, חלקי חלקות: 68893גוש: 
513. 

 

 מטרת התכנית:
(, ותוספת 5קומות )בניין  7הקמת בניין מגורים חדש בן 

 (.326בניינים קיימים ) 6קומות מעל 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים  ב'.  1. שינוי ייעוד מאזור מגורים  5
 למבנים ומוסדות ציבור. 1. שינוי ייעוד  מאזור מגורים 6
. שינוי ייעוד  מאזור לבניני ציבור לאזור מגורים ב' 3

 ולמבנים ומוסדות ציבור.
קומות מעל שתי  7בן  .קביעת בינוי להקמת בנין חדש7

יח"ד בתא  55קרקעית לשם יצירת -קומות חניה תת
 .5שטח 

קומות, לשם  7-קומות ל 6-. הגדלת מס' הקומות מ1
 .6יח"ד בתא שטח  3יצירת 

קומות, מעל  7קומת ל  5. הגדלת מס' הקומות מ 9
 .3יח"ד בתא שטח  7הקרקע לשם יצירת 

 יח"ד. 59-. קביעת מס' יח"ד ל4
 ווי בנין חדשים.. קביעת ק9
 6966מ''ר מתוכם  3339-לבנייה . קביעת שטחי ה8

 מ''ר שטחי שירות.  459-מ''ר שטחים עקרים ו
 . קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב.51
, יופרש שטח של 5. בקומת הקרקע של הבניין מס' 55

מ"ר לשימוש גן ילדים,  511מ"ר וכן חצר בגודל  561
 הבנייה המותרים. שטח זה לא יכלל במניין אחוזי

)הבניינים הקיימים( תותר תוספת  3 -ו 6. בתא שטח 56
 קומות. 7 -מרבי מעל הקרקע, ב % 591בנייה עד 

 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.53
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.57
(, 1.11=981.47הוא ) 5לבניין מס'  1.11. מפלס 51

הוא  3ולבניין מס'  (,1.11=991.99הוא ) 6ולבניין מס' 
(998.43=1.11) 
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 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. -59
 קביעת הוראות בגין עצים להעתקה. -54
 קביעת הוראות בגין הריסה. -59

 

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

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

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל
 טלפון:  8515315ירושלים  5יון מחוז ירושלים, שלומצ

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681693
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 16-9689955טלפון: 
 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1015031-010  
שם התכנית: מתחם מסחר, תעסוקה ומשרדים. 

 ירושלים.גבעת שאול, 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 57 -תשריט  69 -גרסת: הוראות  1511531-515 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5379 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1166 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: כנפי נשרים   .

התכנית ממוקמת ברחוב כנפי נשרים אשר באזור גבעת 
שאול, וגובלת ברחוב כנפי נשרים מצפון, ברחוב שטנר 

 ממזרח ובסמטת ברמן ממערב.
 X: 217740קואורדינטה 
 Y: 632714קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .531, מוסדר, חלקות במלואן: 31696גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ים ומוסדות ציבור.הקמת מתחם למסחר, תעסוקה ומבנ

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד הקרקע מתעשיה למסחר, תעסוקה 5

 ומבנים ומוסדות ציבור.
. קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח השטח עפ"י 6

 נספח הבינוי.
מ"ר. מתוכם:  97,941-. קביעת שטחי בנייה מרביים ל3

מ"ר שטחי  57,161 -מ"ר שטחים עיקריים ו  41,911
 43,919מ"ר למבני ציבור,  6511שירות. בנוסף לכך: 

מ"ר שטחי שירות לחדרים טכנים, אחסנה וחניה מתחת 
 למפלס הכניסה הקובעת.

 . קביעת קווי בנין מרביים.7
)לא  67-בי מעל הקרקע ל. קביעת מספר קומות מר1

קומות  1קומות מעל  58כולל קומה טכנית(, מתוכן 
 קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת. 4מסד, ומעל 

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.9
 . קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר רגלי.4
 . קביעת הנחיות לשלבי ביצוע למימוש התכנית.9

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

טלפון:  8515315ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681693

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

1003415-010  
 1שם התכנית: תוספת שתי קומות לשם תוספת 

 יח"ד לבניין מגורים בשכונת בית חנינא
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
עדה המקומית מחוז ירושלים ובמשרדי הובנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 57 -תשריט  59 -גרסת: הוראות  1553911-515 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א3714במ/  ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 1166 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, שכ' בית חנינא,רח' חלת משעל מזרח 

 מדרך ראמללה  בשכונת  בית חנינא
 X: 221425קואורדינטה 
 Y: 636990קואורדינטה 

 בקו כחול. הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
 

 גושים וחלקות:
 .531, לא מוסדר, חלקות במלואן: 31951גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד  6תוספת שתי קומות מעל בניין קיים לשם תוספת 

 חדשות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד   5מאזור מגורים  שינוי ייעוד של קרקע  6.6.5

 לאזור מגורים ב' .
 5133וקביעתם ל בשטח בנייה הגדלת שטחי ה  6.6.6

מ"ר  516-מ"ר שטחים עיקריים ו 995מ"ר)מתוכם 
 שטחי שירות(.

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר   6.6.3
 בנייה בשטח.

 קביעת קוי בנין חדשים.  6.6.7
 קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבניה.  6.6.1
קומות מעל קומת  7 -הגדלת מס' הקומות ל  6.6.9

 מרתף חלקית.
 קביעת הוראות בגין  גדרות/מבנה  להריסה.  6.6.4
 קביעת הוראות בגין עצים   לשימור/להעתקה.  6.6.9
יח"ד חדשות לבניין  6קביעת בינוי עבור תוספת  6.6.8

 יח"ד. 7קיים סה"כ 
 

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

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

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה ון לבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנ
 טלפון:  8515315ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681693
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 16-9689955טלפון: 
 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

1045070-010  
יח"ד ברח'  7שם התכנית: הרחבת בנייה ותוספת 

 ם-, סנהדריה, י017מעגלי הרי"ם לוין 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ר מקומית ירושלים מופקדת תכנית מתאבנייה לתכנון ול
 9 -תשריט  51 -גרסת: הוראות  1541575-515 מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 7161במ/  ביטול
 / ד5116 ביטול
 5116 ביטול
 96 ביטול

 / א1166מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 567יישוב: ירושלים רחוב: מעגלי הרי"ם לוין 

 איזור מגורים בשכונת סנהדריה מורחבת, ירושלים.
 X: 220540קואורדינטה 
 Y: 634450קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .557, מוסדר, חלקי חלקות: 31677גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד חדשות ברח' מעגלי  7הרחבת בנייה ותוספת 

 , סנהדריה, ירושלים.567הרי"ם לוין 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ג'. 6שינוי מאזור מגורים  6.6.5
 קביעת השימושים המותרים למגורים. 6.6.6
 קביעת הוראות בנייה: 6.6.3

. תוספת קומה חדשה )מתחת לבניין הקיים( במפלס 5
 עבור מחסנים חדשים.  -8.11

. הרחבת בנייה בקומות קיימות עבור יח"ד קיימות 6
 בקומות אלה, בהתאם לנספח הבינוי.

יח"ד חדשות בקומה עליונה קיימת )פיצול  7. תוספת 3
דירות קומותיים לדירות בנות קומה אחת(. התוספת 

 מה בקומה עליונה קיימת.כוללת השלמת קו
 שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים. 6.6.7
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  6.6.1

 בנייה בשטח.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6.6.9
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מ"ר סה"כ  3175.15קביעת סך השטחים ל  6.6.4
 ות.מ"ר שיר 156.31מ"ר שטח עיקרי,  3168.65מתוכם 
 קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת. 6.6.9
 קביעת הוראות בגין הריסה. 6.6.8

 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה. 6.6.51
 קביעת הוראות בגין תוספת חניה 6.6.55

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  8515315ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 16-9681693

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 16-9689955טלפון: 

 

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 ב /4051
שם התכנית: הוראות לאיחוד וחלוקה תכנוני במתחם 

 א, בית חנינה 3754שנקבע בתכנית במ/  5מס' 
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 ב   /4519 מס': מקומית 

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / א3714במ/  שינוי
 / ב3111 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

שכונת בית חנינא שטח ממערב לדרך רמאללה ומצפון 
 .65לכביש מס' 

 שם זמני - 5111-5111דרכים ושבילים בלתי מוסדרים 
 661/411- 665/311שטח בין קואורדינטות אורך 
 934/111 - 934/711שטח בין קואורדינטות רוחב 

 הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
, 98, 97 -95, 94 -95, 18חלקות במלואן:  31951גוש: 

81 ,517- 514 ,551 ,555 ,695 ,691- 699 ,681 ,319 ,
358. 

, 89, 85, 99 - 91, 45, 98חלקי חלקות:  31951גוש: 
513. 

 מטרת התכנית:
תכנוני בתחום מתחם  לאיחוד וחלוקהא. קביעת הוראות 

לאיחוד וחלוקה מחדש, שנקבע בתכנית מס' במ/  1מס' 
 / א'.3714

 ב. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
מיוחד לשטח לבניני  1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

ציבור , שטח פתוח ציבורי, שטח לבנייני ציבור , אזור 
 מיוחד ודרך חדשה. 5מגורים 

 מיוחד  5שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים . 6
 מיוחד. 5. שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים 3
 מיוחד. 5. שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים 7

המרביים, מס' המקומות בנייה ג. קביעת אחוזי ה
ין המרביים בכל אחד מהאזורים יהמרביים וקוי הבנ

 המיועדים לבניה.
 שים המותרים בשטחים לבניני ציבור.ד. קביעת השימו

 ה. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה בשטח.
 ו. קביעת הוראות לפיתוח השטחים הציבוריים.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסח, 1431ובילקוט הפרסומים  68/16/6119

 .19/55/6114, בתאריך 775עמוד 
 

נמצאת במשרדי הועדה המחוזית  התכנית האמורה
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 16-9681693טלפון:  8515315

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955טלפון: 

 ל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקה
 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט

 
 

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

07311 
שם התכנית: הכשרת בנייה ותוספות יח"ד בשכונת 

 ג'בל אל מוכבר
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 – והבניה, התשכ"ה
   57366 מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / א6993 ביטול
 96 ביטול

 / א1166מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים, שכ' ג'בל אל מוכבר , רחוב  אל צלעה ,

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

 .31861גושים בחלקיות: 
 X: 223235קואורדינטה 
 Y: 629475קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות ויח"ד לבנין 

 מגורים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'. 9. שינוי ייעוד שטח ממגורים 5
 . קביעת הבינויים הבאים בשטח :6

 א. תוספת אגף חדש מזרחית לבינוי הקיים הכולל :
תוספת בנייה לשם יצירת קומת חניה ומחסנים תת  -

 קרקעית.
החניה התת קרקעית  ומות מעל קומתק 3תוספת  -

 יח"ד חדשות. 3לשם יצירת 
יח"ד  7קומות עליונות לשם יצירת  6ב. תוספת  -

 חדשות ) קיימות בפועל ללא היתר (.
מעל קומת  קומות 3-. הגדלת מס' הקומות המרביים ל3

 חניה ומחסנים תת קרקעית.
מ"ר מתוכם  5184 -המרביים לבנייה . הגדלת שטחי ה7

 מ"ר שטחי שירות. 751 -ר שטחים עיקריים ומ" 996
 יח"ד. 9 -ל 5 -. הגדלת מס' יח"ד מ1
 המוצעת.בנייה . קביעת קווי בנין חדשים ל9
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה.4
 . קביעת הוראות למימוש התכנית.9
 . קביעת הוראות בגין בינוי וגדרות להריסה.8

 בגין עצים לשימור ו/או להעתקה.. קביעת הוראות 51
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9489ובילקוט הפרסומים  16/11/6157

 .55/11/6157, בתאריך 1378
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 16-9681693טלפון:  8515315

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955טלפון: 

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

 
 

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

07007 
 - 74שם התכנית: הרחבות דיור רח' ששת הימים 

 גבעת המבתר
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   57557 מס': מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5767 ביטול
 96 ביטול

 1166 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת גבעת , 78יישוב: ירושלים רחוב: ששת הימים 

 המבתר
 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל

 

 גושים וחלקות:
 .4, מוסדר, חלקות במלואן: 31914גוש: 

 X: 222075קואורדינטה 
 Y: 634625קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת יחידות דיור קיימות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים א'. 1. שינוי ייעוד ממגורים 5
 וספות בנייה כמפורט להלן :. קביעת בינוי לת6
קביעת בינוי להסבת שטח שרות בקומת עמודים,  -

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

2 3.51קביעת בינוי לתוספת קומה א' חלקית במפלס  -
, לשם הרחבת יחידות דיור הקיימות בקומה שמתחתיה 

 נספח בינוי., בהתאם ל
 , כאמור.ןי. קביעת קווי בנין לבני3
קומות,  3 -קומות ל 6 -. הגדלת מספר הקומות מ7

 קומה עליונה חלקית.
 191.93 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה1

 48.11 -מ"ר שטחים עיקריים ו 799.19מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות(.

 כאמור.. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, 9
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 4

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין הריסות.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9468ובילקוט הפרסומים  13/15/6157

 .14/15/6157, בתאריך 6499
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 16-9681693טלפון:  8515315

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 16-9689955טלפון: 

 ים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוח
 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

1114703-010  
שם התכנית: הרחבות ותוספות יח"ד ברחוב שמואל 

 11הנביא 
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 56 -גרסת: הוראות  1199753-515 מס':מקומית 
 55 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1166מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 91יישוב: ירושלים רחוב: שמואל הנביא 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .73, מוסדר, חלקות במלואן: 31516גוש: 

 X: 221176קואורדינטה 
 Y: 633399קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת דירות בחזית צפונית ותוספת יח"ד על הגג.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים ד' עם חזית 5

 מסחרית.
. קביעת הוראות בינוי לתוספת בנייה להרחבות דיור 6

שתי יח"ד של הדירות הפונות לחזית הצפונית, ותוספת 
 על הגג בהתאם לנספח הבינוי.

מ"ר, מהם  931.18. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 3
 שטחי שרות 538.79-מ"ר שטחים עיקריים, ו 981.95

 . שינוי קווי בניין, וקביעת קווי בניין חדשים.7
 יח"ד. 6. קביעת תוספת של 1
קומה מתחת  5, מתוכם 9-ל 7. הגדלת מספר קומות מ9

 1.11.2קומות מעל למפלס ה 9, ו1.112למפלס ה
 קביעת שימושים עבור חזית מסחרית. 4
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניה.9
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 8

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין הריסה.51

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9437ובילקוט הפרסומים  54/15/6157

 .53/15/6157, בתאריך 3516
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 16-9681693טלפון:  8515315

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל 16-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

 דלית זילבר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים
 
 

  מחוז  תל-אביב
 

יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-מחוז: תל  
  1004143-514: 'מס תכניתהודעה בדבר הכנת 

 41ו  44הכרזה לפי סעיף  -שדה דב שם התכנית: 
 לחוק התכנון והבניה

לחוק התכנון  249 44נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית והגבלת , בדבר הכנת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 1554183-114 'מסהוצאת היתרי בנייה לתכנית 

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 תחום התכנית:
 יפו   .-יישוב: תל אביב

 חוף הים -במערב
 שכונות ל' החדשה, שכונת נופי ים -במזרח
 הירקון רחוב לוי אשכול, המשך פארק -בדרום
המשך רחוב פרופס )תכנית צפון מערב  -בצפון

 (3411תא/
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 89, 84, 89, 81, 87, 83חלקות במלואן:  9936גוש: 
88 ,511 ,515 ,516 ,513 ,517 ,511 ,519 ,514 ,

519 ,565 ,564 ,648 ,691 ,695. 
, 86, 85, 81, 98, 99, 94חלקי חלקות:  9936גוש: 
518 ,563, 569 ,643 ,647 ,641 ,644 ,649 ,696 ,
683 ,687. 

, 95, 91, 48, 49, 51, 9חלקות במלואן:  9937גוש: 
96 ,93 ,97 ,91 ,99 ,94 ,99 ,98 ,567 ,511 ,511 ,

591 ,599 ,594 ,599 ,598 ,541 ,545 ,546 ,543 ,
541 ,549 ,544 ,549 ,548 ,591 ,595 ,589 ,588 ,
611 ,615 ,616 ,613 ,617 ,611 ,619 ,658 ,665 ,
666 ,663 ,639 ,673 ,679 ,678 ,613 ,614 ,691 ,
697 ,641 ,645 ,641 ,648 ,316 ,313 ,317 ,311 ,
319 ,314 ,368 ,335. 

, 573, 576, 561, 566, 66חלקי חלקות:  9937גוש: 
577 ,571 ,579 ,574 ,579 ,578 ,519 ,514 ,597 ,
618 ,669 ,669 ,636 ,634 ,671 ,676 ,695 ,356 ,
357 ,359 ,367 ,378. 
 .51חלקות במלואן:  9993גוש: 
 .6חלקות במלואן:  9997גוש: 
 .61, 7חלקות במלואן:  9991גוש: 
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 .63, 66, 58, 59חלקי חלקות:  9991גוש: 
, 36, 35, 68, 69, 51, 57חלקות במלואן:  9989גוש: 

37 ,31 ,39 ,71 ,79 ,74 ,46 ,43 ,47 ,41 ,49 ,49 ,
48 ,91, 95 ,93 ,519. 

 .619, 617, 96, 44, 34, 59חלקי חלקות:  9989גוש: 
 .9חלקות במלואן:  9811גוש: 
 .63, 8חלקי חלקות:  9811גוש: 
 .3חלקות במלואן:  4599גוש: 

 

 לא מוסדר:
 .888חלקי חלקות:  91654גוש: 
 .888חלקי חלקות:  91659גוש: 

 X: 179704קואורדינטה 
 Y: 668822קואורדינטה 

 

 השינויים המוצעים:
לפרסם הודעה בדבר הכנת תכנית שבנדון על פי  .5

 לחוק, כדלקמן: 44סעיף 
יצירת מסגרת תכנונית לקידומו של תכנון רובע  א.    

 עירוני.
קביעת מערכת דרכים ציבורית תוך התווית  ב.    

המשכם של שד' אבן גבירול החל מקצהו הדרומי הקיים 
 עד התחברותו 

 בצפון. 3411נית תא/לתכ        
 שינוי בייעודי הקרקע המאושרים. ג.    
 עיגון הפארק החופי. ד.    

 

לקבוע תנאים להוצאת היתרי בנייה ו/או היתרים  .6
לשימוש בקרקע עד להכנתה של התכנית על פי סעיף 

 לחוק כדלקמן: 49
לא יינתנו היתרי בנייה, היתר הריסה ו/או לשימוש  א.    

בתחום המקרקעין הכלולים בתחום או היתר פיתוח 
תכנית זו, אשר לדעת הועדה המקומית עלולים לפגוע 

במגמות התכנון החדש. כמו כן, רשאית הועדה 
המקומית להגביל היתרים ו/או להתנות תנאים להתרתם 

במגמה להתאימם לתכנון החדש. בתחום הדרכים, 
המאושרת, תידרש גם  53הפארק החופי בתחום תמ"א 

 דה המחוזית.הסכמת הוע
ההגבלות לא יחולו על היתרים הדרושים לבטיחות  ב.   

טיסה כל זמן שהשדה פועל ומתפקד ועל פי המועדים 
 הצפויים להפסקת פעילותו.

 

 תוקף התנאים : 
 שנים מיום הפרסום. 3הינו תוקף התנאים 

 
 

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

1041144-514  
 7010מתחם הכנרית תא/ שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה  לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
תכנית מופקדת  תל אביבהמקומית לתכנון ולבניה 

 -גרסת: הוראות    1591694-114: 'מס מתאר מקומית
 65 -תשריט  76

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 Gתא/  שינוי
 3111תא/  שינוי
 5תא/ ע/  שינוי

 5תא/ ג/  ביטול
 6384תא/  כפיפות
 7/ ב/ 37תמא/  כפיפות
 6/ 7תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 58יפו רחוב: קפלן -יישוב: תל אביב

 בפינת הרחובות קפלן וליאונרדו דה וינצ'י
 X: 179900קואורדינטה 
 Y: 664600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .417, 416, 181, 198חלקי חלקות:  9555גוש: 
 .5חלקות במלואן:  4516גוש: 
 .11, 6חלקי חלקות:  4516גוש: 

 

 :מטרת התכנית
ושילובם  -קידום תהליך פינוי שטחי הקריה הצבאית 

 בפיתוח המרקם העירוני ובנית מגורים ותעסוקה במקומם.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מ"אזור צבאי" לאזור "עירוני מעורב" 

 ו"דרך".
זכויות הבניה לשטחים עיקריים בשימושים קביעת 

מ"ר; מגורים שנועדו  69,411שלהלן: למגורים: 
מ"ר  69,911מ"ר; לתעסוקה:  3,111להשכרה: 

מ"ר שטחים עיקריים לצורכי ציבור;  5,111הכוללים 
 מ"ר. 5611למסחר: 

מגדלי מגורים  6קביעת הוראות בנייה שיאפשרו הקמת 
הים בחלקו המזרחי  מ' מעל פני 591בגובה מרבי של 

קומות מעל  9של האתר; מבנה משרדים בגובה של 
קומה מסחרית לאורך הרחובות קפלן ודה וינצ'י, ומעליו 

קומות מגורים להשכרה; בחלקו הצפוני מבנה  6
 קומות מעל קומה מסחרית. 55משרדים בן 

קביעת זכויות בנייה ושטחי שירות על ותת קרקעיים,  
 מ"ר. 536,561בהיקף כולל של 

קביעת שטחים שלגביהם תירשם זיקת הנאה לצבור 
לאורך החזיתות המסחריות הפונות לרחובות קפלן 

 וליאונרדו דה וינצ'י ושטח פנימי שיתפקד ככיכר פתוחה.
קביעת פתרונות לתנועה וחניה, הרחבות דרכים והסדרת 

 גישה לחניונים  תת קרקעיים בתחום מגרש הבניה.
ית עיצוב אדריכלי ופיתוח קביעת הוראות להכנת תכנ

 סביבתי למתחם.
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שינוי או ביטול בהתאם לנ"ל של הוראות: תכנית מתאר 
G ותכנית  5,תכנית תא/ג / 5על שינוייה, תכנית תא/ע

 דרום הקריה - 3111
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il םהפני 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  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

טלפון:  94156יפו -תל אביב 561תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .13-4936199

העתק ההתנגדות  .57:11 -55:11ג', ה' בין השעות 
ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב,  יומצא למשרדי

 13-4674696יפו  טלפון: -תל אביב 99שד' בן גוריון 
 

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 3140 תא/
 מתחם מוטורולה-תעסוקה ומגורים  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה  לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
תכנית דת מופק תל אביבהמקומית לתכנון ולבניה 

   3945 תא/: 'מס מתאר מקומית
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5173תא/  שינוי
 / א5173תא/  שינוי

 5תא/ ע/  כפיפות
 5תא/ ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1יפו רחוב: תוצרת הארץ -יישוב: תל אביב

 רחוב תוצרת הארץ בנחלת יצחק
 X: 180946קואורדינטה 
 Y: 664562קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .511חלקות במלואן:  4187גוש: 

 

 

 :מטרת התכנית
. תכנון מחדש של השטח הכלול בתכנית תוך מיצוי 5

פוטנציאל הבנייה החדשה ויתרונות המיקום באיזור 
המע"ר המטרופוליני בקרבה לצירים ראשיים, ויצירת 
מתחם המשלב שטחי תעסוקה, מגורים, מסחר, מוסדות 

 ציבור ושטחים פתוחים לרווחת הציבור. 
. שיפור מערך הולכי הרגל בסביבת המתחם ויצירת 6

מערך מעברים ושטחים פתוחים בתחומו לרווחת הציבור 
 המחברים את רחוב נחלת יצחק ורחוב תוצרת הארץ. 

 . יצירת מגרש חדש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור.  3
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד המגרש מייעוד של "אזור תעסוקה א" 5

 עוד "מגורים, מסחר ותעסוקה". ליי
. קביעת זכויות והוראות בנייה בייעוד "מגורים, מסחר 6

ותעסוקה" בשני מבנים ששטחם העיקרי לא יעלה על 
מ"ר בשימוש  66,711-מ"ר בשימוש מגורים ו 65,111

תעסוקה )ולאפשר המרה ביניהם כאמור בהוראות 
קומות מעל קומת  71התכנית(, וגובהם לא יעלה על 

קרקע. בקומת הקרקע של המבנים ישולבו שטחי ה
מ"ר עיקרי )מתוך  911-5,511מסחר בהיקף של עד 

סה"כ השטח העיקרי המפורט לעיל(. מספר היח"ד 
 יח"ד.  311למגורים יהיה עד 

. קביעת מגרש, זכויות והוראות בנייה לשטחים 3
פתוחים )שפ"פ ושטחים עליהם תרשם זיקת הנאה(, 

ומוסדות ציבור עליו יוקם מבנה  ולמגרש ביעוד מבנים
מ"ר, וגובהו  6,111ציבורי ששטחו העיקרי לא יעלה על 

 קומות מעל הקרקע.  4לא יעלה על 
. קביעת זיקות הנאה למעבר כלי רכב ומעבר הולכי 7

 רגל והוראות לפיתוחן. 
. קביעת הוראות לעריכת תכנית עיצוב אדריכלי 1

 וש התכנית. ותכנית פיתוח שאישורן יהיה תנאי למימ
 . קביעת תנאים למימוש התכנית.9

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל 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

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

טלפון:  94156יפו -תל אביב 561תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .13-4936199

העתק ההתנגדות  .57:11 -55:11בין השעות ג', ה' 
ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב,  יומצא למשרדי

 13-4674696יפו  טלפון: -תל אביב 99שד' בן גוריון 
 

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

אם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהת
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  קרית אונו
תכנית מתאר מקומית ברמה  דחייתהודעה בדבר 

 710 קא/: 'מס מפורטת
 מתן זיקות מעבר ברח' הסשם התכנית: 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר דחיית ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על  765 קא/: 'מס מקומית ברמה מפורטת
פורסמה בעיתונים בתאריך דבר הפקדתה 

, התשעג, עמוד 9799ובילקוט הפרסומים  69/51/6156
 .63/51/6156, בתאריך 719

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 

 מספר התכנית סוג היחס
 611תממ/  שינוי
 513תממ/  שינוי

 538קא/ מק/  כפיפות
 / ב611תממ/  כפיפות
 3תמא/  כפיפות
 6/ 7תמא/  כפיפות
 375תממ/  כפיפות
 566קא/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 56,   57יישוב: קרית אונו רחוב: הס 

 

 גושים וחלקות:
 .519 - 514חלקות במלואן:  9787גוש: 
 .698חלקי חלקות:  9787גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
הסדרת המעבר להולכי רגל למגרשים ללא נגישות ברח' 

 הס, ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת המעבר להולכי רגל למגרשים ללא נגישות ברח' 

 הס ע"י:
. קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי לכלל הציבור 5

כמסומן באות  518 -ו 519לחלקות  514בתחום חלקה 
 ב' בתשריט. -
. קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי הדדית בין חלקות 6

 .כמסומן באות א' בתשריט 519 -ו 514
 . קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.3

 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
-תל אביב 561לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 

ועדה  :וכן במשרדי, 13-4936199טלפון:  94156יפו 
קרית  75מקומית לתכנון ולבניה קרית אונו, רבין יצחק 

לעיין בתכנית, בימים כל מעוניין רשאי , 1115176אונו 
 באתר וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלובשע

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

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן
 :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

1101417-514  
הגדלת  -/ב שדרות הילד0341/רג שם התכנית:

 זכויות ושינוי הוראות בנושא הרק"ל
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

: 'מופקדת תכנית מפורטת מס לתכנון ולבניה רמת גן
 9 -תשריט  59 -גרסת: הוראות  1656417-119

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ ג/ 371רג/  שינוי
 / ג371רג/  שינוי
 6/ 3/ ג/ 371רג/ מק/  שינוי
 5341רג/  שינוי
 55/ ג/ 371רג/ מק/  שינוי
 3/ ג/ 371רג/  שינוי
 5/ 55/ ג/ 371רג/ מק/  שינוי
 371רג/  שינוי
 5/ 3/ ג/ 371רג/  שינוי
 5/ ג/ 371רג/  שינוי

 33/ ג/ 371רג/ מק/  ביטול
 / א65/ ג/ 371רג/ מק/  כפיפות
 35/ ג/ 371רג/  כפיפות
 54/ ג/ 371רג/ מק/  כפיפות
 5 /1תממ/  כפיפות
 65/ ג/ 371רג/  כפיפות
 59/ ג/ 371רג/ מק/  כפיפות
 5/ 59/ ג/ 371רג/ מק/  כפיפות
 7/ ב/ 37תמא/  כפיפות
 7/ א/ 63תמא/  כפיפות
 / א63תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 41יישוב: רמת גן רחוב: ז'בוטינסקי 

הילד המתחם שבין רחוב ז'בוטינסקי מצפון ושדרות 
 ממזרח.

 X: 182450קואורדינטה 
 Y: 666000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .358, 359חלקות במלואן: , מוסדר, 9564גוש: 

 

 :מטרת התכנית
א. שינוי ייעוד מגורים, מסחר ותעסוקה ליעוד מעורב של 

 מגורים, מסחר ותחבורה.
ב. שינוי הוראות בנושא הרכבת הקלה והכללת הכניסה 

 ביאליק דרך המבנה החדש.לתחנת 
 ג. תוספת זכויות בנייה ושינוי בהוראות הבינוי.
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 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד מגורים, מסחר ותעסוקה ליעוד מעורב של 

 מגורים, מסחר ותחבורה.
תכנון הכניסה לתחנת הרכבת הקלה )תחנת ביאליק(  ב.

 מהמבנה החדש דרך קומת הקרקע וקומות המרתף.
 שינוי זכויות במבנה לפי הפירוט הבא: ג.
מ"ר  3,395-מ . הגדלת השטחים העיקרים למגורים5 

 מ"ר(. 5,991מ"ר )תוספת של  1,195-מאושרים ל
מ"ר  6,589-. הגדלת שטחי השירות העל קרקעיים מ6 

 מ"ר(. 5,665מ"ר )תוספת של  3,754-מאושרים ל
-. הגדלת השטח העיקרי לטובת מרפסות מקורות מ3 

 מ"ר(. 616מ"ר )תוספת של  491-מ"ר מאושרים ל 169
יח"ד  91-יח"ד מאושרות ל 77-יח"ד מ '. הגדלת מס7 

 יח"ד(. 65)תוספת של 
 66-קומות ל 54-. הגדלת מס' הקומות למגורים מ1 

קומות( ושינוי גובה הבניין מעל  1קומות )תוספת של 
 59.1מ' )תוספת של  86-מ' ל 43.1-הכניסה הקובעת מ

 מ'(.
מ"ר לבין  793-. הקטנת השטח העיקרי למסחר מ9 

 מ"ר(. 541-581מ"ר )הקטנה של  683 - 353
מ"ר עבור  541-581. קביעת שטח עיקרי של בין 4 

 511-541הכניסה לתחנת הרק"ל בקומת הקרקע, ובין 
 מ"ר בשתי קומות תת קרקעיות.

ביטול הדרישה לחניה ציבורית וקביעת תקן חניה  .9 
 ליח"ד. חניות 1.9של 

לצורך  5/1התרת קיר דיפון זמני בתחום תמ"מ/ .8 
 ביצוע הכניסה לתחנת הרק"ל בתחום התכנית.

שאר הוראות התכנית על פי הוראות תכנית  .51 
/א ללא שינוי ובכלל זה שטחי 5341ורג/מק/ 5341רג/

 השירות מתחת לקרקע.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, רים פתוחים לקהלשהמשרדים האמו

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  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

, 94156יפו -תל אביב, 561מחוז תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית  .13-4936199טלפון: 

העתק . 55:11-57:11בימים א', ג', ה' בין השעות 
ולבניה  מקומית לתכנון ועדה ההתנגדות יומצא למשרדי

 .13-9413151טלפון:  ,רמת גן ,69המעגל רח' רמת גן, 
 

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

 .5898 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות 
 

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב-מחוז תל

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

קונסיאליאנס בע"מ
)ח"פ 51-476140-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,15.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד איתי גורה, מרח' החושלים 6, הרצליה פיתוח 46724, 

טל' 09-9600700, 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.

 ,26.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  דין,  עורכי   - ושות'  ברנע  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי גורה, עו"ד, מפרק

אם ג'יי שירותי מכרזים בע"מ
)ח"פ 51-482798-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הודיה שניידר, מרח' 

דרך אבא הלל 16, רמת גן 5250608, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

הודיה שניידר, עו"ד, מפרקת

די.די.אם ג'מס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-495406-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2014, התקבלה החלטה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אהרן כהן, מפרק

רול יאן השקעות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-210870-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורטל שמואל, מרח' 

המלאכה 8, נתניה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  חודשים   6 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אורטל שמואל, עו"ד, מפרקת

דומו אם הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-366555-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי כהן, מרח' צבי הנחל 

1, אזור התעשייה עמק חפר, 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.

עדי כהן, מפרק

חברה למכירת מוצרי דלק פת והסביבה בע"מ
)ח"פ 51-012034-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2014, התקבלה החלטה 
זאב  מרח'  עקרבי,  ניצה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברנדה 6, פתח תקוה 4960042, למפרקת החברה.

מיוחדת לבטל את ההחלטה מיום 25.2.2014, על פירוק החברה 
ומינוי מפרק.

מנחם גורמן, מפרק

אי טי הום בע"מ
)ח"פ 51-460376-0(

)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 
התקבלה   ,15.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איליה 

יודיאל, מרח' נחל בזק 5, מודיעין, 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.

 ,2.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איליה יודיאל, מפרק

3 ד ג'י.איי.אס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-421331-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן כהן, מרח' מוטה גור 

14, חולון 5845516, 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.

אהרן כהן, מפרק

טורוס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-415278-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן כהן, מרח' מוטה גור 

14, חולון 5845516, למפרק החברה.



23 ילקוט הפרסומים 6887, ד' בתשרי התשע"ה, 28.9.2014 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דוד לחנה, מפרק

אם.אס.אן. מייסון נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-499682-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור פיק, מרח' הנחושת 

2, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ליאור פיק, מפרק

סמארטבאט בע"מ
)ח"פ 51-371175-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.9.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ארליכמן,  אילנה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ניסנבוים 9, בני ברק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אילנה ארליכמן, מפרקת

סירו קלינפארם ישראל בע"מ
)ח"פ 51-415177-8(

)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 ביום 18.11.2013, בשעה 10.00, במשרדי הרצוג, פוקס, נאמן 
ושות', רח' ויצמן 4 )בית אסיה(, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ניצה עקרבי, מפרקת

הראשון בגיהוץ בע"מ
)ח"פ 51-298204-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי אבנון, מרח' צלע 

דרום 6, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלומי אבנון, מפרק

אלומה ייעוץ אסטרטגי בע"מ
)ח"פ 51-335433-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון כהן, מדרך אבא הלל 

16, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דורון כהן, מפרק

ריל הפקות בע"מ
)ח"פ 51-470536-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד לחנה, מרח' החרוב 8, 

מושב אודים, למפרק החברה.
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 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

248,596,537

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ"ד באב התשע"ד )20.8.2014(

61,082,427,228

כ"ה באב התשע"ד )21 באוגוסט 2014(

             אילן שטיינר
הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 27( התשע"ד  באלול  א'  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

באוגוסט 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
א' באלול התשע"ד )27.8.2014(

61,302,989,614

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ד באב התשע"ד )20.8.2014(

61,082,427,228

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

220,562,386

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
א' באלול התשע"ד )27.8.2014(

61,302,989,614

ב' באלול התשע"ד )28 באוגוסט 2014(

             אילן שטיינר
הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
באלול  ח'  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )3 בספטמבר 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ח' באלול התשע"ד )3.9.2014(

61,894,203,160

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
א' באלול התשע"ד )27.8.2014(

61,302,989,614

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

591,213,546

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
ח' באלול התשע"ד )3.9.2014(

61,894,203,160

ט' באלול התשע"ד )4 בספטמבר 2014(

            אילן שטיינר
הממונה על מחלקת המטבע  

סירו קלינפארם ישראל בע"מ
)ח"פ 51-415177-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 327)4( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים אחרונה 
של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.11.2014, בשעה 10.30 במשרדי 
הרצוג, פוקס, נאמן ושות', רח' ויצמן 4 )בית אסיה(, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
אשר דובב, עו"ד, מפרק  

מרכז גוונים בקהילה 
)ע"ר 58-037978-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.7.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
להבים,   ,10 חרצית  מרח'  קרפף,  יהודית  את  ולמנות  מרצון 

למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
יהודית קרפף, מפרקת

אס.איי.סי. אינפו החזקות בע"מ
)ח"פ 51-483764-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל שהתכנסה ביום 17.9.2014, התקבלה החלטה 
לבטל את החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 21.5.2013, 
בדבר פירוק החברה מרצון וכן לבטל את מינויה של עו"ד ליאורה 

מנצורי, למפרקת החברה.

ליאורה מנצורי
באת כוח החברה

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 20( התשע"ד  באב  כ"ד  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

באוגוסט 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ד באב התשע"ד )20.8.2014(

61,082,427,228

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ז באב התשע"ד )13.8.2014(

60,833,830,691




