
רשומות

ילקוט הפרסומים
20 באוגוסט 2015 7099 ה' באלול התשע"ה

עמוד עמוד

הארכת מינוי בתי דין לביקורת משמורת לפי חוק הכניסה 
8220 לישראל.....................................................................................  

 הארכת מינוי חברה בוועדת המינויים לפי חוק לשכת
8220   ............................................................................. עורכי הדין 

8220   ...................... מינוי נציג לוועדה לפי פקודת זכות יוצרים 

 תיקון נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה
8220   ............................ ולדיון בהן לפי חוק יסודות התקציב

 הודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מיוחדות לפי
8220   ....................................................... חוק טיפול בחולי נפש 

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לפי החוק 
8220 האמור ......................................................................................  

 מינוי נציג שר הבינוי בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
8221   ......................................... של מתחמים מועדפים לדיור 

 מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מחוזיות
8221 לתכנון ולבנייה......................................................................  

8222   ................................... הודעה על אישור שיכונים ציבוריים 

 מינוי מפקחים לפי חוק לסדרת הפיקוח על כלבים
8222 )יבנה( ........................................................................................  

 הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות
8222   ................................................................................................... )יבנה( 

 הודעה על בחירת ממלא מקום של חבר הוועדה
8222   .................................... המקומית לתכנון ולבנייה עירון 

8223   ......................................... הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 

8253 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט .......................  

8254 הודעות מאת הציבור ..................................................................  



ילקוט הפרסומים 7099, ה' באלול התשע"ה, 20.8.2015  8220

הארכת מינוי בתי דין לביקורת משמורת
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

לחוק  ו–13יא)ג(  13יא)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינוייהם  את  מאריכה  אני  התשי"ב-11952,  לישראל,  הכניסה 
של הרשומים מטה2 לבית דין של דן יחיד לביקורת משמורת של 

שוהים שלא כדין לפי החוק האמור:

מיכאל זילברשמיד

מנחם פשיטיצקי.

תוקף המינוי לחמש שנים.

י"ד באב התשע"ה )30 ביולי 2015(
)חמ 3-284-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  1

י"פ התש"ע, עמ' 4056.  2

הארכת מינוי חברה בוועדת המינויים
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ד)א()2( לחוק לשכת עורכי הדין, 
אריאלה  עו"ד  של  מינויה  את  מאריכה  אני  התשכ"א-11961, 
קלעי2, המשמשת בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי בשירות 

המדינה, לחברה בוועדת המינויים שעל פי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לארבע שנים.

י"ד באב התשע"ה )30 ביולי 2015(
)חמ 3-722-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשס"ח, עמ' 595.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 2997 ועמ' 5652.  2

מינוי נציג לוועדה
לפי פקודת זכות יוצרים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד)ד( לפקודת זכות יוצרים1, אני ממנה 
את צבי הווארד פולינר לנציגי בוועדה מכוח הפקודה האמורה.

תוקף המינוי לשנתיים.

ד' באב התשע"ה )20 ביולי 2015(
)חמ 3-1201-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

חוקי א"י כרך א', עמ' 364; ס"ח התשנ"ו, עמ' 244.  1

תיקון נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב 
המדינה ולדיון בהן

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  3א)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  התשמ"ה-11985, 
אני קובע כי הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 

ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל העיקרי(, יתוקן כמפורט להלן:
 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה,   2

עמ' 658.

תיקון סעיף 1   .1

בסעיף 1 לנוהל העיקרי, אחרי ההגדרה "תמיכה ציבורית"   
יבוא:

הממשלה  פועלת  שמכוחו  התקציב   - המשכי"  "תקציב   
בשנה שבה לא התקבל חוק התקציב השנתי לפני תחילת 

אותה שנת כספים."

תיקון סעיף 9  .2

בסעיף 9 לנוהל העיקרי -  

בסעיף קטן )ה(, הסיפה החל במילים "ואם חל האמור"   )1(
- תימחק;

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )2(

לחוק–יסוד:  3ב  בסעיף  האמור  חל  שבה  שנה  ")ה1( 
משק המדינה3, והתקציב לא אושר עד 1 ביולי של 
שנת הכספים, רשאי החשב הכללי לאשר לוועדת 
התמיכות לדון בבקשות התמיכה שהוגשו לאותה 

שנה ולקבל החלטות לגביהן.

שנה  במהלך  תמיכה  לקבלת  זכאי  ציבור  מוסד  )ה2( 
שבה מתקיים תקציב המשכי, רק לאחר שיחתום 
על התחייבות ולפיה ידוע לו כי סך כל הזכאות 
התמיכות  ועדת  בהחלטת  שתאושר  לתמיכה 

עשויה להשתנות לאחר אישור התקציב."

תחילה   .3

תחילתו של תיקון זה ביום חתימתו. 	
י"ד באב התשע"ה )30 ביולי 2015(

)חמ 3-4447(
)803-35-2015-000024(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשנ"ב, עמ' 224.  3

הודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מיוחדות
לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש,  בחולי  טיפול  לחוק  28א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"א-11991 -

מיוחדות,  פסיכיאטריות  ועדות  מיניתי  כי  מודיע  אני   )1(
בהרכבים כמפורט להלן:

שופט מחוזי בדימוס מתוך הרשימה שבפסקה )2()א(; )א( 

פסיכיאטר מתוך הרשימה שבפסקה )2()ב(; )ב( 

קרימינולוג קליני מתוך הרשימה שבפסקה 2)ג(; )ג( 

נערכו הרשימות האלה:  )2(

שר  שערך  בדימוס,  המחוזיים  השופטים  רשימת  )א( 
המשפטים לאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט 

העליון:

ניסים ממן  

אילן שיף  

מנחם בן–דוד  

ברוך אזולאי;  

 
ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשע"ה, עמ' 128.  1
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עם  בהתייעצות  השר  שערך  הפסיכיטארים  רשימת  )ב( 
ראש שירותי בריאות הנפש:

מוטי מרק  

נעון עדינה  

דניאל גרופר  

חגי אורן  

נירה מנור  

מינדל פוקס  

משה קליאן  

ד"ר אנוך דן–פיאר  

ד"ר איגור ברש;  

לאחר  רשימת הקרימינולוגים הקליניים, שערך השר  )ג( 
התייעצות עם ראש שירותי בריאות הנפש:

איתן סלע  

מירי פרוימוביץ  

אילונה מירקין  

רוני בנצור  

יעל אידיסיס  

טל כרמי  

ענת אשד  

יוסי גובר  

דיויד כהן  

פוטיק  

גדי רוזנברג  

ה' באב התשע"ה )21 ביולי 2015(

)חמ 3-5096(
בנימין נתניהו  

                                             ראש הממשלה ושר הבריאות

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש,  בחולי  טיפול  לחוק   24 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"א-11991, אני ממנה את המפורטים להלן לרשימת החברים 

מתוכם ייקבעו מותבי הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות:

במחוזות ירושלים והדרום:

לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

ד"ר מיגל שסטצקי  

ד"ר יואב כהן

ד"ר אורלי יציב הירש

שהגישה  המדינה  בשירות  שאינם  הפסיכיאטרים  לרשימת 
ההסתדרות הרפואית:

ד"ר לריסה רולבין ונדישב

ד"ר חגי אורן

ד"ר סופיה חרומנקוב
 

ס"ח התשנ"א, עמ' 58.  1

במחוזות תל אביב והמרכז:

שהגישה  המדינה  בשירות  שאינם  הפסיכיאטרים  לרשימת 
ההסתדרות הרפואית:

ד"ר חגי אורן

ד"ר סופיה חרומנקוב

במחוזות חיפה והצפון:

שהגישה  המדינה  בשירות  שאינם  הפסיכיאטרים  לרשימת 
ההסתדרות הרפואית:

ד"ר איילה שייקמן

ד"ר ליליאנה מאואס

ד" חגי אורן

ד"ר סופיה חרומנקוב.

מינוי הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות2 יתוקן לפי זה.

ה' באב התשע"ה )21 ביולי 2015(
)חמ 3-230(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

י"פ התשנ"א, עמ' 3612; התשע"ד, עמ' 3142.  2

מינוי נציג שר הבינוי בוועדה הארצית לתכנון 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

 לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור 
)הוראת שעה(, התשע"ד-2014

הבנייה  לקידום  לחוק  5)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד-12014, אני 
ממנה את אשל ארמוני, המנהל הכללי של משרד הבינוי, לנציגי 
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, 

במקום שלמה בן אליהו2.

אין במינוי זה כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום.

ג' באב התשע"ה )19 ביולי 2015(
)חמ 3-4917(

יואב גלנט  
שר הבינוי  

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 3338.  2

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מחוזיות 
לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–48א  7)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את חמי שטורמן לנציג השר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז תל אביב ובכל ועדות 

המשנה שלה, במקומה של טל בן דב כהן2.

בתפקידו  עוד העובד משמש  כל  בתוקפו  יעמוד  המינוי 
במשרד להגנת הסביבה.

ה' באב התשע"ה )21 ביולי 2015(
)חמ 3-7-ה2(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168; התשנ"ה, עמ' 450.  1

י"פ התשע"א, עמ' 5762.  2
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מלסה מולגט

מאור שמואל

כ"ו בתמוז התשע"ה )13 ביולי 2015(
)חמ 3-4406(

צבי גוב ארי  
ראש עיריית יבנה  

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5 לחוק העבירות 
המינהליות, התשמ"ו-11985 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי 
שקיבלו  להלן,  המפורטים  העירייה(,   - )להלן  יבנה  עיריית 
המינהליות  העבירות  חוק  לעניין  תפקידם  למילוי  הכשרה 
כלבת   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות  המנויות 

ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-22007, למפקחים בתחום העירייה:

ספיר צבי

ניסן יוזוגוף

יוסף שובל

אריאל פרננדז

אדם אלי

אולגה צ'יצ'יק

מלסה מולגטו

מאור שמואל.

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם בעיריית יבנה.

כ"ו בתמוז התשע"ה )13 ביולי 2015(
)חמ 3-1923(

צבי גוב ארי  
ראש עיריית יבנה  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144; י"פ התשס"ח,  1

עמ' 1018.  

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

הודעה על בחירת ממלא מקום של חבר הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה עירון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–22   21 19)א(,  לסעיפים  בהתאם 
התשכ"ה-11965, נמסרת בזה הודעה על מינוי מחאמיד ח'ליל 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  חבר  מקום  לממלא  אחמד 
עירון, מחאמיד מוחמד תופיק2, לתקופה של 8 חודשים ממועד 

פרסום הודעה זו.

ה' באב התשע"ה )21 ביולי 2015(
)חמ 3-7-ה1(

ח'אלד אגבאריה  
ראש עיריית אום אל פחם  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6403.  2

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 

התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א(
 ,)6 מס'  )תיקון  שעה(  )הוראת  ציבורים  שיכונים  רישום  לחוק 
המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני  התש"ע-32010, 
או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם 
החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, או שנכללו 
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, 
עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה 
המקרקעין  על  כאמור  התכנית  אישור  ממועד  שנתיים  בתוך 
המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים 

ציבוריים:

     חלקותגושיםהמקום

160/20, 2074160/60אשדוד

108939/26חיפה

הבינוי  במשרד  תכנון  )בכיר(  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון, 

לקהל.

כ"ח בתמוז התשע"ה )15 ביולי 2015(
)חמ 3-74(

יוסי שטיינברג  
מנהל אגף )בכיר( תכנון   

אדריכל ראשי  
י"פ התשע"ד, עמ' 7248.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  4

מינו מפקחים
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

על  הפיקוח  להסדרת  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרופא  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשס"ג-12002  כלבים, 
את  בזה  מסמיך  אני  אקשטיין,  אייל  ד"ר  העירוני,  הווטרינר 

הרשומים מטה לשמש מפקחים לעניין החוק ותקנותיו:

ספיר צבי

ניסן יוזוגוף

יוסף שובל

אריאל פרננדז

אדם אלי

אולגה צ'יצ'יק

 
ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

7714000070  
 בית מגורים בשכנות א טור: שם התכנית

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 9 -תשריט  0 -הוראות : גרסת 7714505-575מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 או הרשאותהיתרים 
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 9898 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 5שייח ענבר : ירושלים רחוב: יישוב

 טור,רח' שייח ענבר.-מזרחית שכ' א
 X: 232593קואורדינטה 
 Y: 632280קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקות במלואן, לא מוסדר, 87981: גוש

 

 : מטרת התכנית
 קומות. 6קומות מעל בנין בן  6תוספת 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . שינוי ייעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים ב'.5
 6קומות מעל בנין קיים בן  6. קביעת בינוי לתוספת 6

 קומות.
מ"ר מהם  967.47ל  בנייה. קביעת היקף שטחי ה1

 שטחי שירות. 97.47מ"ר שטחים עיקריים ו 047
 .קביעת הוראות בגין גדרות  להריסה.9
 . קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ותנאים למתן היתר.0
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית9

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 רבאת 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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהה המחוזית לתכנון לתונים, למשרדי הועדיבע

: טלפון 8575875ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687698

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול
 76-9689955: טלפון

 

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

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

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

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

7711000070  
 , 01הרחבת יח"ד ברח' פלורנטין : שם התכנית

 קרית יובל, ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-והבנייה, התשכ"ה
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 55 -תשריט  51 -גרסת: הוראות  7711580-575מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 ם או הרשאותהיתרי
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 4910 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 59פלורנטין : ירושלים רחוב: יישוב

 אזור מגורים בשכ' קרית יובל, ירושלים.
 X: 216475קואורדינטה 
 Y: 629725קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .19: חלקות במלואן, מוסדר, 87454: גוש

 

 : מטרת התכנית
קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות בכל המפלסים, 

 בהתאם לקיים בשטח ובהתאם לנספח הבינוי.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי מאזור מגורים מיוחד למגורים ב'. .5
מ"ר סה"כ מתוכם  097.77קביעת סך השטחים ל  .6

 מ"ר שירות. 07.87מ"ר שטח עיקרי,  078.57
 קביעת השימושים המותרים למגורים. .8
 : קביעת הוראות בנייה .4

א. הפיכת שטח שירות בקומת מרתף, לשטח עיקרי 
 ליח"ד קיימת בקומת קרקע. 

 ב. הרחבת יח"ד קיימות בקומות כניסה, א , ב, ג. 
 ינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים.ש .1
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .9

 בנייה בשטח.
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 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .0
 קביעת הוראות בגין הריסת מבנה/גדר. .9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה. .8

 קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת. .57
 .4יח"ד ל  מספרת קביע .55

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575875ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687698

ירושלים   5א ירושלים, ככר ספר בנייהמקומית לתכנון ול
 76-9689955: טלפון

 

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

 
 

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

7702704070  
 , 00הרחבות דיור ברח' דורש טוב : שם התכנית

 קרית צ'אנז, ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-והבנייה, התשכ"ה
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 57 -תשריט  54 -גרסת: הוראות  7796784-575מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 ם או הרשאותהיתרי
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 4784 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1766 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 59דורש טוב : ירושלים רחוב: יישוב

 .59ירושלים, שכונת קרית צ'אנז, רחוב דורש טוב 
 X: 220075קואורדינטה 
 Y: 633900קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .87, 98, 99: חלקי חלקות, מוסדר, 87647: גוש

 : מטרת התכנית
תוספת בנייה בקומת קרקע, בקומה א' ובקומה ב', לשם 

 הרחבת יחידות דיור קיימות, 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 6. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
מ"ר מתוכם 886.64שטח של . קביעת בינוי לסה"כ 6

 540.68מ"ר ומוצע  991.81)קיים  מ"ר 956.94
 מ"ר שטח שירות.558.97 -( שטח עיקרי ומ"ר

 , כאמור.בנייה. קביעת קווי בניין ל8
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.4
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1

 בנייה בשטח.
 הוראות בגין הריסה.. קביעת 9
 .8הקומות ל  מספר. קביעת 0

 

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

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

זכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל ה
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575875ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687698

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא  בנייהולמקומית לתכנון 
 76-9689955: טלפון

 

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

 
 

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

7709104070  
תוספת שתי קומות מעל בניין קיים : שם התכנית

 בשכ' בית חנינה, ירושלים.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 5891-, התשכ"הבנייהוה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול
 0 -תשריט  56 -הוראות : גרסת 7798184-575מספר: 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 תהיתרים או הרשאו
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 / א8419במ/  ביטול

 / א1766מק/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 בית חנינה, ירושלים: יישוב

 X: 221946קואורדינטה 
 Y: 637486קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .86: חלקות במלואן, מוסדר, 87957: גוש

 

 : מטרת התכנית
תוספת שתי קומות מעל בניין קיים לשם תוספת שתי 

 יח"ד חדשות.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד למגורים ב. 5שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים   .5
קביעת הוראות בינוי לתוספת שתי קומות מעל בניין  .6

 לנספח הבינוי.קיים לשם תוספת שתי יח"ד בהתאם 
מ"ר  959.41-הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל .8

מ"ר שטחים עיקריים  169.71שטחים מרביים, מהם 
 מ"ר שטחי שירות. 87.47-ו

 כאמור בנייהקביעת קווי בניין לתוספת ה .4
 .8-ל 5-יח"ד מ מספרהגדלת  .1
 8-ל 5-הקומות מ מספרהגדלת  .9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .0
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .9

 

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

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

 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575875ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687698

ירושלים   5ם, ככר ספרא ירושלי בנייהמקומית לתכנון ול
 76-9689955: טלפון

 

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

 
 

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

7001171070  
 בתי כנסת ברח' ויקטור ויוליוס, : שם התכנית

 שכ' נווה יעקב, ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 50 -תשריט  67 -הוראות : גרסת 7559171-575: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 הרשאותהיתרים או 
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 5809 שינוי
 / א5809 שינוי

 96 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ויקטור ויוליוס   .: ירושלים רחוב: יישוב

ירושלים, שכ' נווה יעקב, מגרש ממוקם בהמצע אזור 
 מגורים.

 X: 223090קואורדינטה 
 Y: 638710קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : לא מוסדר

 .11, 46: חלקות במלואן 87944: גוש
 .40: חלקי חלקות 87944: גוש

 

 : מטרת התכנית
בתי הכנסת, רח' ויקטור ויוליוס, נווה  6 -קביעת בינוי ל

 יעקב, ירושלים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
, בניין מספר 46כנסת הבנוי בחלקה . קביעת בינוי לבית 5

 קומות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי. 8, בן 5
, בניין מספר 11. קביעת בינוי לבית כנסת הבנוי בחלקה 6

 קומות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי. 4, בן 6
 , כאמור.בנייה. קביעת קווי בניין ל8
מ"ר,  6,610 -רביים בשטח ל. קביעת שטחי בנייה המ4

 5,570 -ו  46בחלקה  5מ"ר לבניין  5,517מתוכם 
 . 11בחלקה  6 מספרמ"ר לבניין 

קומות  6 -, ל5 מספר. קביעת מספר הקומות לבניין 1
מעל מפלס הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת 

 למפלס הכניסה הקובעת.
קומות  8 -, ל6 מספר. קביעת מספר הקומות לבניין 9

ת מעל מפלס הכניסה הקובעת וקומה אחת מתח
 למפלס הכניסה הקובעת.

 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.0
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה בשטח.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

: טלפון 8575875ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687698

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול
 76-9689955: טלפון

 

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  בנייההתכנון וה

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

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

7004901070  
 , הר נוף4הרחבות יח"ד ברחוב אגסי : שם התכנית

לחוק התכנון  98בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 9 -תשריט  55 -הוראות : גרסת 7584891-575מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 0940 שינוי

 / ג899 ביטול
 / ב899 ביטול
 8769 ביטול
 96 ביטול

 1766 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 4אגסי שמעון : ירושלים רחוב: יישוב

 X: 216650קואורדינטה 
 Y: 632610קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .05: חלקות במלואן, מוסדר, 87611: גוש

 

 : מטרת התכנית
 ללא תוספת יח"ד 4הרחבת יחידות דיור ברחוב אגסי 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 : עודי הקרקע כמפורט להלןישינוי במערך י  .5

 מיוחד לאזור מגורים ג'. 6מגורים שינוי ייעוד מאזור 
 : קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן  .6

, -58.99קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלסים 
 -, ו-6.99, -1.06, -9.19, -55.44, -54.87, -50.59

, לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, 7.77
 בהתאם לנספח בינוי.

 כאמור. , בנייהקביעת קווי בניין ל  .8
 4489.98-ם לבשטח וקביעת בנייההגדלת שטחי ה  .4

-מ"ר שטחים עיקריים ו 8461.48מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות(. 5705.67

 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.  .1
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר   .9

 בנייה בשטח.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575875ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687698

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול
 76-9689955: טלפון

 

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

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

 
 

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

7040910070  
 , בית הכרם,24יח"ד, החלוץ  0הרחבת : שם התכנית

 רושליםי
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול
 65 -תשריט  66 -הוראות : גרסת 7549815-575: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 5517 שינוי

 96 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1766 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת בית הכרם., 64החלוץ : ירושלים רחוב: יישוב

 X: 218230קואורדינטה 
 Y: 631943קואורדינטה 
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 : גושים וחלקות
 .61: חלקי חלקות, מוסדר, 87548: גוש

 

 : מטרת התכנית
 יח"ד קיימות. 0הרחבת 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ב'.  1שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  .5
+, 9.67+, 8.57+ ,7.77. תוספות בנייה במפלסים: 6

 קומת הגג, בהתאם לנספח הבינוי. -+ 56.47-+, ו8.87
מ"ר. מתוכם  5699.81רביים ל. קביעת שטחי בנייה מ8

 שטחי שרות. 599.97-מ"ר שטחים עיקרי ו 5,577.51
 . קביעת קווי בניין חדשים. 4
 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.1
 .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 .קביעת הוראות בגין  גדרות להריסה.0
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור / עקירה9

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהזית לתכנון לתונים, למשרדי הועדה המחויבע

: טלפון 8575875ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687698

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול
 76-9689955: טלפון

 

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

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

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

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

7000009070  
הריסת מבנה והקמת בניין חדש : שם התכנית

 ירושלים ,בשכונת בית צפאפא
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול
 1 -תשריט  9 -הוראות : גרסת 7598588-575מספר: 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 
 
 
 

 : המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 6850 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 : הכלולים בתכנית ומקומםהשטחים 
 ירושלים ,בית צפפה, ירושלים: יישוב

 X: 219733קואורדינטה 
 Y: 627968קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .91: חלקות במלואן, מוסדר, 87691: גוש

 

 : מטרת התכנית
 קומות. 8הקמת בניין  מגורים חדש בן 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ב'. 1 .שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים5
 .קביעת בינוי עבור בנין חדש.6
קומות מעל קומת   8-הקומות המרבי ל מספר.הגדלת 8

 חניה ומחסנים תת קרקעיות.
 5961-המרביים וקביעתם ל בנייה.הגדלת שטחי ה4

מ"ר  669מ"ר שטחים עיקריים,  090מ"ר, מתוכם 
מ"ר שטחי שירות  957-שטחי שירות מעל הקרקע ו

 ם. תת קרקעיי
 יח"ד. 8-.הגדלת מספר יחידות הדיור המרבי וקביעתן ל1
 .שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.9
.קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה 0

 בשטח.
 .קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.9
 .קביעת הוראות למבנה להריסה.8

 

עות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובש
 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  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

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

: טלפון 8575875ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687698

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול
 76-9689955: טלפון

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
מספר: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

7004070070  
 תוספת קומות ויח"ד, אום ליסון: שם התכנית

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 57 -תשריט  51 -הוראות : גרסת 7504079-575: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 / א6998 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 אום ליסון, אום ליסון: ירושלים רחוב: יישוב

 X: 223425קואורדינטה 
 Y: 627450קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .6, 5: חלקות במלואן, לא מוסדר, 85685: גוש

 

 : מטרת התכנית
ותוספת אגף  יח"ד מעל בניין קיים, 4קומות ו  6תוספת 

 חדש
 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד  9שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורים  .5

 למגורים ב' ושביל עם זיקת הנאה למעבר ברכב.
 יח"ד. 0-יח"ד ל 6-יח"ד מ מספרהגדלת  .6
קומות מעל  4-קביעת מספר הקומות המרבי ל .8

 קומת מחסנים וחניה.
-לסה"כ הבניין לרביים קביעת שטחי הבנייה המ .4

מ"ר שטחים  915.67מ"ר )מתוכם  5605.97
 מ"ר שטח שירות(. 467.97-קריים ויע

 קביעת קווי בניין מרביים חדשים. .1
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח. .9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה. .0
 קביעת הוראות בגין הריסה. .9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. . 8

 יעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.קב .57
 קביעת הוראות לזיקת הנאה ברכב. . 55

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע
: טלפון 8575875ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 76-9687698
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול

 76-9689955: טלפון
 

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

 
 

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

 ג /0110
הרחבת מוסד "בית חינוך עיוורים" : שם התכנית

 חדשה ועוד. שכ' קריית משה. הקמת בניין לפנימיה
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 ג   /5919מספר: מקומית 

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

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב5919 שינוי
 / א5919 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת קרית משה., ירושלים: יישוב

השטח הידוע כמתחם "בית חינוך עיוורים", השטח שבין 
הרחובות  בן דור מדרום , דגל ראובן ממערב ורח' מלצר 

 מימון מצפון.
 986055 - ל 986/997שטח בין קואורדינטת אורך בין 
 659/961 -ל  659/817שטח בין קואורדינטת רוחב בין 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 

 : גושים וחלקות
 .569, 19, 80: חלקות במלואן 87589: גוש

 .566, 567, 09, 89, 89, 84חלקי חלקות:  87589גוש: 
 

 : מטרת התכנית
הידוע כ"בית קביעת בינוי לתוספת בנייה במתחם  א. 

חינוך עיוורים", לשם הרחבת המוסד, בהתאם 
 : לנספחי בנוי ופיתוח וכמפורט להלן

קומות  8קביעת בינוי להקמת בנין חדש, בן  . 5
 (.5 מספרבנין  - לשימוש פנימייה )להלן

קביעת בינוי לתוספת בנייה על חלק מגג בנין  .6
ולתוספת בנייה  6 מספרין ימרכז הספורט, בנ
 בחזיתו הדרומית.

קביעת בינוי לתוספת בנייה תת קרקעית לשימוש  . 8
 מחסנים, ארכיון, חדרי מכונות ומעברי שרות.

המרבי  בנייהקביעת מספר הקומות המרבי וגובה ה ב. 
 בכל אחד מהבניינים, כאמור.
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שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים להקמת  ג. 
 התוספות כאמור.

המרביים בשטח המגרש  בנייההגדלת שטחי ה ד. 
מ"ר  54,977מ"ר, מתוכם  50,477-וקביעתם ל

 מ"ר שטחי שירות. 6,977-שטחים עיקריים ו
 קביעת השימושים המותרים בשטח. ה. 
קביעת הבניין הדרומי הקיים בשטח לשימור  ו. 

וקביעת הגינה הקיימת ממזרח לו לשימור והוראות 
 לפיתוחם ולתחזוקתם.

 קביעת שטחי חניה והוראות לביצועם. ז.
קביעת הוראות בנוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי  ח. 

 בנייה בשטח.
 קביעת עצים לעקירה ועצים לשימור והוראות לגביהם. ט. 
 איחוד וחלוקה חדשה. י.  

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, , התשעב9814ובילקוט הפרסומים  76/56/6755

 .71/75/6756, בתאריך 5095עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687698טלפון:  8575875
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

ין בה בימים , וכל המעוניין רשאי לעי76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

04249 
 שם התכנית: בנין חדש והכשרת בניין קיים, בית חנינה

לחוק התכנון  550בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   54648מספר: מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א8419במ/  ביטול
 96 ביטול
 / א8410במ/  ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 1766 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת בית חנינה ,, דרך חזמה: ירושלים רחוב: יישוב

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .94: חלקות במלואן, לא מוסדר, 87978: גוש

 X: 222325קואורדינטה 
 Y: 637225קואורדינטה 

 : מטרת התכנית
 קביעת בינוי להקמת בנין חדש והכשרת בנין קיים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
לאזור מגורים ג' ולשטח  1שינוי ייעוד מאזור מגורים  -

 ציבורי פתוח.
 : קביעת הוראות בנייה  -

 יח"ד. 66 -* קביעת מספר יח"ד מרבי ל
: הקומות המאושרות 6 -מספר הקומות מ* הגדלת 

קומות מעל קומת מרתף  4-ל 5 מספרין יבבנ
קומות  6קומות מעל  0-ל 6 מספרחניה ובבניין 

 חניה.
מ"ר  5117-ל 5 מספרין יבבנ: * קביעת סך השטחים

מ"ר שטחי שירות.  480-עיקרי ו 5718מתוכם 
 6750מ"ר מתוכם  8467-ל 6 מספרין יובבנ

 מ"ר שטחי שירות. 5478-מ"ר עיקרי ו
 ן וקביעת קוי בנין חדשים.י* שינוי בקווי הבני

 מרפסות( גדרות להריסה.הוראות בגין בנין ) * קביעת
 *קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר בנייה.

 * קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 טח ציבורי פתוח.* קביעת הוראות בגין פיתוח ש

 * קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
* קביעת הוראות בגין אטימת שטח בהיקף כולל של 

 (.5 מספרין הקיים )בנין ימ"ר בבנ 867
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9967ובילקוט הפרסומים  61/70/6754

 .59/79/6754, בתאריך 9504
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687698טלפון:  8575875
ירושלים  5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ם לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחי

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

00001 
 שם התכנית: הכשרת בנין והקמת בנין חדש בבית חנינא

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 – , התשכ"הבנייהוה

   58959מספר: מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א8419במ/  ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכ' בית חנינא צפון ,, ביסאן: ירושלים רחוב: יישוב

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו  כחול.
 

 : גושים וחלקות
 .55: חלקי חלקות, לא מוסדר, 87971: גוש

 X: 221375קואורדינטה 
 Y: 639325קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
והגדלת זכויות בנייה בבניין קיים  הכשרת בינוי קיים 
 קומות. 1והקמת בנין חדש בן 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד לאזור מגורים ב'  1שינוי ייעוד מאזור מגורים  -

 .5 מספרבתא שטח 
מיוחד לאזור מגורים  1שינוי ייעוד מאזור מגורים  -

 .6 מספרומבנים ומוסדות ציבור בתא שטח 
 5 מספריחידות דיור מרבי בתא שטח  מספרקביעת  -

 יח"ד. 8 -ל 6 מספריח"ד ובתא שטח  57 -ל
 4-ל 5 מספרקומות מרבי בתא שטח  מספרקביעת  -

קומות מעל  1-ל 6 מספרקומות ובתא שטח 
 הכניסה הקובעת.

 5999.7-ל 5 מספרקביעת סך שטחים בתא שטח  -
מ"ר  596.7-מ"ר שטח עיקרי ו 5179.7מ"ר מתוכם 

 רות.שטחי שי
 6975.7-ל 6 מספרקביעת סך שטחים בתא שטח  -

מ"ר שטח עיקרי )הכוללים  5610.7מ"ר מתוכם 
מ"ר שטחי  5844.7-מ"ר לגן ילדים( ו 561שטח של 

 שירות. 
 קביעת הוראות להריסת גדרות. -
 שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים. -
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. -
ת בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה קביעת הוראו -

 בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9887ובילקוט הפרסומים  58/56/6754

 .78/56/6754, בתאריך 5171עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687698טלפון:  8575875
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

7701000070  
 יח"ד, ראס אל עמוד 0שם התכנית: בניין חדש עם סה"כ 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 56 -הוראות : גרסת 7701058-575מספר: מקומית 
 9 -תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 6999 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ראס אלעמוד , ירושלים: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 : לא מוסדר

 .5: חלקי חלקות 68889: גוש
 

 : גושים ישנים
 .68899: גוש ישן  - 68889: גוש נוכחי

 X: 223171קואורדינטה 
 Y: 630457קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
שינוי ייעוד קרקע למגורים ומבנים ומוסדות ציבור, 

 יח"ד 0סה"כ  קומות, 4והקמת בניין מגורים חדש בן 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
לאזור למגורים  1שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  5

 ומבנים ומוסדות ציבור. 
 4קביעת הוראות בינוי למבנה מגורים. סה"כ  .6

 קומות מעל הקרקע וקומה מתחת לקרקע.
 יח"ד. 0קביעת הוראות לבינוי ופיתוח לסה"כ  .8
מ"ר  5961-וקביעתם ל בנייההגדלת שטחי ה .4

מ"ר שטחים עיקריים  819שטחים מרביים, מהם 
מ"ר  544מ"ר שטחים לגן ילדים,  561למגורים, 

מ"ר שטחי שירות  477-שטחי שירות מעל הקרקע ו
 תת קרקעיים.

 שינוי קווי בניין וקביעת קוי בנין חדשים. .1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .9
 ש התכנית.קביעת שלבי ביצוע למימו .0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9881ובילקוט הפרסומים  58/76/6751

 .68/76/6751, בתאריך 8095עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

עדה . וכן במשרדי: ו76-9687698טלפון:  8575875
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

7002019070  
 מגורים, רח' נג'ארה  מבנה חדש : שם התכנית

 אלקבץ, ירושלים
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 64 -הוראות : גרסת 7556098-575מספר: מקומית 
 59 -תשריט 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 5580 ביטול
 96 ביטול
 5069 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1766 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 66נג'ארה : ירושלים רחוב: יישוב

 בפינת הרחובות רבי ישראל נגארה ואלקבץ והראובני
 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .84, 88, 86: חלקות במלואן 87599: גוש
 .87: חלקי חלקות 87599: גוש

 X: 218185קואורדינטה 
 Y: 633000קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
הריסת בנין וסככה קיימים ובנית בנין חדש לצורך  

 מגורים ובנוסף הפרשות לצרכי ציבור.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
לאזור מגורים ומבנים  6שינוי ייעוד מאזור מגורים   -

 ומוסדות ציבור ולדרך.
 שינוי ייעוד ממעבר ציבורי להולכי רגל לדרך.  -
מות מעל מפלס קו 9קביעת בינוי לבנית בנין חדש בן   -

קומות מתחת למפלס הכניסה  8-הכניסה למגורים ו
 עבור חניות ומחסנים, בהתאם לנספח הבינוי.

קביעת בינוי לצרכי ציבור עם כניסה נפרדת, בהתאם   -
 לנספח הבינוי.

 , כאמור.בנייהקביעת קווי בנין ל  -
מ"ר  1406.44-קביעת שטחי בנייה למגורים ל  -

-שטחים עיקריים למגורים ומ"ר  6499.09)מתוכם 
מ"ר שטחי  6961.86-מ"ר למרפסות, ו 597.89

 מ"ר לשימוש חניה(. 5895.61שרות, מהם 
קביעת הפרשת שטח בנוי לשימוש ציבורי לצרכי גן   -

מ"ר שטח  544.84מ"ר )מתוכם  518.84-ילדים ל
 מ"ר שטח שרות(.  51 -עיקרי, ו

היתר קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן   -
 בנייה בשטח.

 קביעת הוראות בגין מבנה גדר ומדרגות להריסה.  -
 קביעת הוראות בגין חלוקה ורישום.  -
 קביעת הוראות בגין הפרשות לצרכי ציבור.  -
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  -
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה והעתקה.  -
 יח"ד. 69-יח"ד ל מספרקביעת   -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9869ובילקוט הפרסומים  69/55/6754

 .75/56/6754, בתאריך 5469עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687698טלפון:  8575875
ירושלים   5לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא מקומית 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

7001200070  
  קפס פארמה תעשיה עתירת ידע,: שם התכנית

 הר חוצבים
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 69 -הוראות : גרסת 7591688-575מספר: מקומית 
 51 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה: וחלוקהאיחוד 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 4948בת/  ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 9המרפא : ירושלים רחוב: יישוב

המבנה ממוקם בהר חוצבים בין הרחובות א.ש הרטום 
 לבן רחוב המרפא.

 

 : גושים וחלקות
 .588: חלקות במלואן, מוסדר, 87648: גוש

 X: 220025קואורדינטה 
 Y: 634575קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 בנייה חדשה לתעשייה עתירת ידע.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מאזור מתעשייה לאזור . שינוי ייעוד של קרקע 5

 תעשייה עתירת ידע.



ילקוט הפרסומים 7099, ה' באלול התשע"ה, 20.8.2015  8232

מעל מפלס הכניסה  59-. קביעת מספר הקומות ל6
 קומות מתחת לכניסה הקובעת. 57-הקובעת, ו

 תעשייה עתירת ידע,: . קביעת השימושים המותרים8
 מסחר ושירותים נלווים.

 .קביעת הוראות עבור שטחי ציבור.4
 07,667המרביים בהיקף של  בנייה. קביעת שטחי ה1

 84,087-מ"ר שטחים עיקריים ו 81,487מ"ר מהם  
 מ"ר שטחי שרות.

 . קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות  להריסה.9
 . קביעת הנחיות בינוי.0
 . קביעת קווי בניין חדשים.9
 . קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.8

. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות 57
, תקשורת, חשמל , ניקוזדרכים ביוב: ושירותים כגון

 וכ'ו.
 .קביעת שלבי ביצוע.55
 . קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.56

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 0759ובילקוט הפרסומים  78/74/6751

 .54/74/6751, בתאריך 4909עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון  לתכנון לבנייה

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687698טלפון:  8575875
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

7014000070  
 תוספת קומות ויח"ד, צור באהר: שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 0 -הוראות : גרסת 7594509-575מספר: מקומית 
 1 -תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א6876 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 : בתכנית ומקומם השטחים הכלולים
 צור באהר, 5טלעת אלמשהאד : ירושלים רחוב: יישוב

 

 
 
 

 : גושים וחלקות
 .6, 5: חלקות במלואן, לא מוסדר, 87098: גוש

 X: 221300קואורדינטה 
 Y: 626875קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 תוספת קומות ויח"ד

 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד  1מגורים שינוי ייעוד של קרקע מאזור  .5

 למגורים ב'  ולשביל.
 יח"ד.  9קביעת מספר יח"ד לסה"כ  .6
 קומות. 4-רבי להקומות המקביעת מספר  .8
 .7.77מטר מעל  51.84 -קביעת גובה מרבי ל .4
-רביים לסה"כ הבניין לקביעת שטחי הבנייה המ .1

מ"ר שטחים  5699.51מ"ר )מתוכם  5400.17
 שירות(.מ"ר שטחי  585.81-קריים ויע

 רביים חדשים.קביעת קווי בניין מ .9
 קביעת הוראות בגין חניה  עילית. .0
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח. .9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה .8

 קביעת הוראות בגין הריסה. .57
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .55
 קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר רכב. .56

 

ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודע
, התשעה, 9848ובילקוט הפרסומים  58/56/6754

 .68/56/6754, בתאריך 6799עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687698טלפון:  8575875
ירושלים   5לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא מקומית 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

7011202070  
תוספת קומות לשם תוספת יח"ד ברח' : שם התכנית

 , בשכונת זכרון משה04-00דוד ילין 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 9 -הוראות : גרסת 7591606-575מספר: מקומית 
 0 -תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 6904 ביטול

 / א1766מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .54, 59ילין דוד : רחובירושלים : יישוב

 רחוב דוד ילין מקביל לרח' משה חגיז, בשכונת זכרון משה.
 

 : גושים וחלקות
 : לא מוסדר

 .89, 81: חלקות במלואן 87799: גוש
 .559: חלקי חלקות 87799: גוש

 X: 220539קואורדינטה 
 Y: 632623קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 יח"ד. 4קומות לשם תוספת  6תוספת 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג': שינוי ייעוד .5
 : קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן .6
קביעת בינוי לתוספת קומות שלישית ורביעית לשם  -

 יח"ד. 4תוספת 
 קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומת המרתף. -
 , כאמור.בנייהקביעת קווי בניין ל .8
 5687.67-בשטח וקביעתם ל בנייהגדלת שטחי הה. 4

-מ"ר שטחים עיקריים, ו 891.97 -: מ"ר )מהם
 מ"ר שטחי שירות( 874.47

 יח"ד. 8יח"ד של  מספרקביעת  .1
-ל 7.77-קומות ממפלס ה 6-קומות מ מספרהגדלת  .9

 קומות. 4
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור. .0
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9895ובילקוט הפרסומים  78/75/6751

 .79/75/6751, בתאריך 6947עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687698טלפון:  8575875
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

7090420070  
הרחבות ותוספת קומה ברח' אבינדב : שם התכנית

 , בשכונת הבוכרים.01
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 9 -הוראות : גרסת 7580469-575מספר: מקומית 
 0 -תשריט 

 
 
 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א8096 ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1766מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 51אבינדב : ירושלים רחוב: יישוב

 רחוב אבינדב, פניה מרח' בר אילן, בשכונת תל ארזה. 
 

 : גושים וחלקות
 .88: חלקות במלואן, מוסדר, 87578: גוש

 X: 220842קואורדינטה 
 Y: 633513קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
יח"ד  8הרחבות יח"ד קיימות, תוספת קומה ותוספת 

 חדשות.
 

 : התכניתעיקרי הוראות 
מאזור : יעודי הקרקע כמפורט להלןישינוי במערך  .5

 מיוחד לאזור מגורים ג'. 8מגורים 
 : קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן .6

o  קביעת בינוי להרחבות יח"ד קיימות, בהתאם
 לנספח הבינוי.

o  קביעת בינוי לתוספת יח"ד בקומת קרקע, בהתאם
 לנספח הבינוי.

o  יח"ד,  6קביעת בינוי לתוספת קומה לשם תוספת
 בהתאם לנספח הבינוי

 שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. .8
 יח"ד. 9יח"ד, סה"כ  8תוספת  .4
מ"ר  951.7-בשטח וקביעתם ל בנייההגדלת שטחי ה .1

מ"ר  641.1-מ"ר שטחים עיקריים ו 198.1 -: )מהם
 שטחי שירות(

 וע למימוש התוכנית, כאמור.קביעת שלבי ביצ .9
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .0

 בנייה בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9808ובילקוט הפרסומים  68/75/6751

 .61/75/6751, בתאריך 8764עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון לתכנון לבנייה 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687698טלפון:  8575875
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 76-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 
 



ילקוט הפרסומים 7099, ה' באלול התשע"ה, 20.8.2015  8234

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

7791010012  
 0חלקה 9הגדלת זכויות בנייה במגרש : שם התכנית

 גוש.רח' התמר אבו  29100גוש 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 59 -הוראות : גרסת 7781819-516מספר: מקומית 
 57 -תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א665הל/  ביטול
 א/ 558מי/ במ/  ביטול

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 גוש-אבו, התמר: אבו גוש רחוב: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .6, 5: חלקי חלקות, לא מוסדר, 68188: גוש

 X: 210707קואורדינטה 
 Y: 634409קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 / א665בהתאם לתכנית הל/  8

 

 : מטרת התכנית
הגדלת זכיות בנייה, שינוי ייעוד ממגורים ב' למגורים א', 
 תוספת יח"ד ותוספת קומה שלישית.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד ממגורים ב' למגורים א'. -
 קביעת בינוי עבור בניין קיים. -
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. -
מ"ר מהם  880.56קביעת שטחי בנייה בהיקף של  -

שכולל מ"ר שירות  570.90-מ"ר עיקרי ו 668.41
 קומת חניה תת קרקעית.

 .5-יח"ד ל מספרקביעת  -
הגדלת מספר קומות משתי מקומות מעל קומת  -

 מרתף לשלושה קומות מעל קומת מרתף/חניה.
 קביעת הוראות בגין תנאים למתן היתר בנייה. -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעה, , 9895ובילקוט הפרסומים  78/75/6751

 .79/75/6751, בתאריך 6949עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 76-9687698טלפון:  8575875
מבשרת  6מקומית לתכנון ולבנייה הראל, שד החוצבים 

יין רשאי , וכל המעונ76-1888561טלפון:  87971ציון 
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 
 

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

 

 דלית זילבר
 בנייהיו"ר הועדה המחוזית לתכנון ול

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  תל-אביב
 

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי  גלילית מחוז תל אביב
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

7092414199  
 190שינוי לתג"פ  פארק אריאל שרון: שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 61 -הוראות : גרסת 7586494-188מספר: מקומית 
 55 -תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 184תגפ/  כפיפות
 6/ 4תמא/  כפיפות
 898/ קא/ 189תגפ/  כפיפות
 / א184תגפ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 מחוז תל אביב   . -שיפוט מחוזי/ גלילי תחום : יישוב

תחום התכנית מצוי על הר "חירייה" ,הנחלים "איילון" 
 .4 מספרמצפון ו"שפירים" מדרום, ממזרח כביש 

 

 אזור.-אור יהודה: מרחבי תכנון גובלים
 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

, 9598, 9598, 9598, 9598, 9598: גושים בשלמות
9598 ,9598 ,9598 ,9598 ,9598 ,9598 ,9598 ,
9598 ,9598 ,9598 ,9598 ,9598 ,9598 ,9598 ,
9598. 

 .56, 4, 6, 5: חלקות במלואן 9769: גוש
, 54, 58, 55, 57, 8, 9, 1: חלקי חלקות 9769: גוש
51 ,45 ,41. 
, 8, 9, 0, 9, 1, 4, 8, 6, 5: חלקות במלואן 9768: גוש
57 ,55 ,56 ,69 ,68 ,87. 
, 58, 59, 50, 59, 54, 58: חלקי חלקות 9768: גוש
67 ,65 ,60 ,85 ,86 ,88 ,45 ,46 ,48 ,95. 
 .1, 4, 8, 6, 5: חלקות במלואן 9785: גוש
 .57, 9, 0, 9: חלקי חלקות 9785: גוש
 .88, 89: חלקי חלקות 9780: גוש
, 57, 8, 9, 0, 1, 4, 8, 6, 5: חלקות במלואן 9789: גוש
55 ,56 ,58 ,54 ,51 ,59 ,50 ,59 ,58 ,67 ,65 ,66 , 
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68 ,64 ,61 ,69 ,60 ,69 ,68 ,85 ,86 ,88 ,84 ,81 ,
48 ,44 ,41 ,49 ,40 ,49 ,48 ,17 ,15 ,16 ,18 ,14 ,
11 ,19 ,10 ,19 ,18 ,97 ,95 ,96. 
, 47, 88, 89, 80, 89, 87, 9: חלקי חלקות 9789: גוש
45 ,98. 
 .48: חלקי חלקות 9588: גוש
, 96, 95, 88, 86, 85, 87: חלקות במלואן 9507: גוש
98 ,94 ,91 ,99 ,90 ,99 ,98 ,07 ,05 ,06 ,09 ,08 ,
97 ,96 ,99 ,98. 
, 80, 89, 84, 68, 4, 8, 5: חלקי חלקות 9507: גוש
89 ,97 ,08 ,01 ,09 ,98 ,94 ,91 ,99 ,90 ,87 ,85 ,
86 ,84. 
, 47, 88, 89, 89, 88, 87: חלקות במלואן 9505: גוש
46 ,48 ,44 ,48 ,17. 
, 50, 59, 54, 56, 55, 57, 8: חלקי חלקות 9505: גוש
58 ,67 ,64 ,69 ,60 ,69 ,84 ,80 ,45 ,41 ,49 ,40 ,
49 ,15 ,16 ,18 ,11. 
 .6: חלקי חלקות 9580: גוש
 .9: חלקות במלואן 9588: גוש
 .45: חלקי חלקות 9588: גוש

 X: 183294ואורדינטה ק
 Y: 659795קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 898/ קא/ 189בהתאם לתכנית תגפ/  575

 

 : מטרת התכנית
.לקבוע הנחיות לקיום ארועים בפארק אריאל שרון ואת 5

 התנאים לקיומם.
 .בנייה. תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות ל6

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 הארועים בפארק. .קביעת אופי וצביון 5
 . קביעת המיקום המורשה לקיום הארועים.6
 . קביעת תנאים לקיום הארועים בפארק.8
 . תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות.4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9800ובילקוט הפרסומים  78/78/6751

 .69/75/6751, בתאריך 8556עמוד 
 

ה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמור
-תל אביב 561מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי78-0986199: טלפון 90756יפו 
מחוז תל אביב, דרך  בנייהמחוזית לתכנון ול -מקומית 

, 78-0986199: טלפון 90756יפו -תל אביב 561בגין 
עות שהמשרדים וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובש

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

 
 
 
 
 
 

יפו-בביתל א  מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי : 
  7292209170מספר: הודעה בדבר הכנת תכנית 

 0ו 1רובעים : שם התכנית
לחוק  09+  00נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הכנת תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייההתכנון וה
  7686658-170 מספרוהגבלת הוצאת היתרי בנייה  

 

 : תחום התכנית
 בתל אביב   . 9 -ו 1רובע 

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

, 580, 90, 94, 01, 08, 8: חלקות במלואן 9968: גוש
588 ,596 ,678 ,671 ,670. 
, 598, 545, 578, 07, 99: חלקי חלקות 9968: גוש

580 - 589. 
 .958, 886: חלקות במלואן 9987: גוש
 .979, 887, 869: חלקי חלקות 9987: גוש
 .14, 44: חלקי חלקות 9940: גוש
 .580, 568: חלקות במלואן 9949: גוש
 - 46, 47 - 89, 87, 59 ,50, 8: חלקי חלקות 9949: גוש
48 ,91 ,548 ,517 ,519. 
, 664, 658, 651 ,00, 09: חלקות במלואן 9948: גוש

660 ,668 - 686 ,688 - 691 ,698 ,604 - 689 ,877 ,
878 - 866 ,864 ,817 ,818 ,898 ,890 ,807 ,174 ,
178 ,156 - 185 ,188 - 147 ,144, 141 ,148 ,115 - 
116 ,114 - 111 ,110 - 119 ,197 ,191. 
 - 105, 190, 149, 488, 868: חלקי חלקות 9948: גוש

106 ,104. 
 .91, 98: חלקות במלואן 9917: גוש
 .09, 07, 94, 8: חלקי חלקות 9917: גוש
 .49 - 49, 44, 45 - 69, 64 - 6: חלקות במלואן 9099: גוש
 .98 - 9: חלקות במלואן 9098: גוש
 .15 - 4: חלקות במלואן 9007: גוש
 .48 - 4: חלקות במלואן 9005: גוש
 .96 - 6: חלקות במלואן 9006: גוש
 .9: חלקי חלקות 0665: גוש
 .1: חלקי חלקות 0666: גוש
 .98, 47, 84: חלקי חלקות 0668: גוש
 .6: חלקי חלקות 0661: גוש

 X: 178816קואורדינטה 
 Y: 664076קואורדינטה 

 

 : השינויים המוצעים
שלהלן  00הודעה בדבר הכנת תכנית על פי סעיף  .א

 : עיקריה
עידוד התחדשות עירונית במרכז העיר תוך  .1

שמירה על מאפייני המרקם הקיים, זאת על ידי 
קביעת מסגרת זכויות בנייה מקסימלית לבנייני 

 בתל אביב. 9-ו 1מגורים בתחום רבעים 
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הטמעת עקרונות בנייה עפ"י הכרזת אונסקו  .2
הכלול באזור ההכרזה  9-ו 1בתחום רבעים 

לשמירה על הערכים האורבניים והאדריכליים 
 הייחודיים באזור זה.

חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם  .3
על שינוייה, תוך  89לעקרונות שנקבעו בתמא/ 

 9-ו 1התאמתם למרקם האורבני של רבעים 
 .89לתמא/  68בתל אביב, על פי סעיף 

פישוט הליכי רישוי ומידע על ידי יצירת סל  .4
זכויות בנייה כולל לבנייה חדשה ולתוספות 

קודמות כגון  בנייה, אשר יחליף תכניות נושאיות
תכניות מ' )זכויות בנייה למגורים, מרפסות 
וכדומה(, ס' )תוספת דירת גג(, ג' )חדרי יציאה 

 לגג( וכד'.
5.  

, לפיהם יינתנו היתרי 09קביעת תנאים לפי סעיף  .ב
 8בנייה ו/או היתרים לשימוש בקרקע, לתקופה של 

שנים או עד הפקדת התוכנית לפי המוקדם 
 : ם, כפי שמפורט להלןיהבנמ
 -)למעט באזורים מסחריים(  בנייהגובה ה .0

 : בנייה חדשה
מ"ר  177במגרשים שגודלם עד  5.5

הנמצאים בתחום ההכרזה ומחוץ 
, 6885, 6891לתכניות לב העיר )

עד חמש קומות : (6067, 6699, 6891
 וקומת גג חלקית.  

מ"ר ומעלה  177במגרשים שגודלם  5.6
הנמצאים בתחום ההכרזה ומחוץ 

עד שש קומות : לתכניות לב העיר
 וקומת גג חלקית.

מחוץ לתחום ההכרזה ומחוץ לתחום  5.8
עד שש קומות וקומת : תכניות לב העיר

 גג חלקית.
בהתאם : בתחום תכניות לב העיר 5.4

( 89לתכניות התקפות )ללא תמא/ 
 וקומת גג חלקית.

 : בנייה חדשה -באזורים מסחריים   בנייהגובה ה .2
בתחום ההכרזה מחוץ לתכניות לב  6.5

עד חמש קומות וקומת גג : העיר
חלקית, מלבד ברחובות אלנבי, בן 
יהודה, הרכבת ומנחם בגין, בהם תותר 

 בנייה עד שש קומות וקומת גג חלקית.
בהתאם : בתחום תכניות לב העיר 6.6

 (. 89לתכניות תקפות )ללא תמא/ 
 : תוספת לבנייה קיימת - בנייהגובה ה .0

בכל תחום התכנית למעט בתחום  8.5
עד חמש קומות : תכניות לב העיר
 וקומת גג חלקית. 

בהתאם : בתחום תכניות לב העיר 8.6
 (.89לתכניות התקפות )ללא תמא/ 

 

 : קווי בניין .4
 -בבנייה חדשה מחוץ לאזור ההכרזה  4.5

 : בכל מגרשי המגורים
 לפי תכנית מאושרת )למעט : קדמי

 (. 89תמא/ 
 מ' 6.1: צדי 
 מ'  4.1: אחורי 
  בכל מקרה המרחק הצדי בין

מ' והמרחק  4-יפחת מ הבניינים לא
 מ'. 9 -האחורי לא יפחת מ

בבנייה חדשה בתחום אזור ההכרזה  4.6
במגרשים  -ומחוץ לתכניות לב העיר 

 : מ"ר 177-קטנים מ
 לפי תכנית מאושרת )למעט : קדמי

 (.89תמא/ 
  מ' 6.1צדי 

 מ' 4.1: אחורי 
בבנייה חדשה בתוך אזור ההכרזה  4.8

במגרשים  -ומחוץ לתכניות לב העיר 
 : מ"ר 177-מגדולים 

 תכנית מאושרת )למעט תמא/ : קדמי
89 .) 

 מ' 8: צדי 
 מ' 1: אחורי 
  בכל מקרה המרחק הצדי בין הבניינים לא

מ' והמרחק האחורי לא  4 -יפחת מ 
 מ' 9 -יפחת מ

בתחום תכניות לב העיר בהתאם  4.4
 : לתכניות תקפות כדלקמן

 מ' 1: קדמי 
 מ' 1: אחורי 
 מ"ר  177-לצד במגרשים קטנים מ :

 מ' 8
 מ"ר 177 -לצד במגרשים גדולים מ :

 מ'   8.9
בתוספת לבנייה קיימת )בכלל התיחום  4.1

 כולל תכניות לב העיר(
במקרים בהם לא ניתן  4.1.5

יהיה למקם ממ"ד בתחום הבניין, 
יותר להחריג את הממ"ד, כך שקו 

 6הבניין הצידי לממ"ד בלבד יהיה 
מ', וזאת במרחק של לכל הפחות 

תאם מ' מקו בניין הקדמי בה 8
(, 89לתכנית תקפה )למעט תמא/ 

באישור הוועדה המקומית. מובהר 
כי פתרון המיגון עבור הקמת 
ממ"דים בקווי בניין מוקטנים הינו 

 עבור הדירות הקיימות.
רוחב כל ממ"ד הבולט מקו  4.1.6

הבניין הצדי והאחורי לא יעלה על 
מ'. קו בניין אחורי יהיה לכל  0
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מ' באישור הוועדה  8הפחות 
 המקומית.

לא תותר חריגה מקו בנין  4.1.8
קדמי עבור הרחבות בנייה למעט 
אלמנטים לחיזוק בהתאם לתקנות 

 89התכנון והבנייה ותמא/ 
 ובאישור מהנדס העיר. 

 : צפיפות בבנייה חדשה ובתוספת בנייה .1
הצפיפות בכל תחום התכנית בהתאם  1.5

 לתכניות תקפות.
בתוספת יחידות דיור בקומת העמודים,  1.6

-בקומת הקרקע לא יפחת מ שטח יח"ד 
מ"ר )שטחים עיקריים(, ובלבד  81
יחידות הדיור בקומה זו לא יעלה  מספרש

על מספר היחידות בקומה טיפוסית 
 בהתאם להיתר. 

לפי : בתוספת יחידות בבנייה על הגג 1.8
 מ"ר. 97מפתח של 

 מספרחישוב : בתחום תכניות לב העיר 1.4
יח"ד יהיה כמפורט בהוראות התכניות 

בנוסף יח"ד אחת בקומת הגג התקפות ו
 ואחת בקומת הקרקע.

ניתן יהיה לאשר בהקלה תוספת יח"ד של  1.1
 בלבד. 67%עד  

 : בנייה על הגג .0
בבניינים חדשים בכל תחום התכנית  9.5

, תותר תוספת 89המוגשים מכוח תמא/ 
, 91%של קומה חלקית בתכסית של עד 

במסגרת הצפיפות הקיימת או בתוספת 
 יח"ד. 

 89ם המוגשים מכוח תמא/ בבניינים קיימי 9.6
תינתן אפשרות לתוספת של קומה וקומת 

או שתי  91%גג חלקית בתכסית של 
קומות וקומת גג חלקית בתכסית של 

הקומות בבניין  מספרובהתאם ל 17%
 מספרהקיים. בכל מקרה לא יעלה 

הקומות בבניין על המספר המותר 
 בתכניות תקפות. 

קומת הגג בבניינים חדשים תיבנה  9.8
מ' מקו  8.7 -יגה שלא תפחת מבנס

מ' בחזית  6.7 -החזית הקדמית ו
 האחורית.

בבניינים קיימים תותר תוספת קומה  9.4
חלקית ללא נסיגה בחזית העורף ונסיגה 

 מ' לחזית. 8של 
בבניינים חדשים במגרשים פינתיים,  9.1

קומת הגג תבנה בנסיגה שלא תפחת מ 
מ' מאחת משתי החזיתות הקדמיות  8.7

 הקדמית הנותרת.  מ' בחזית 6-ו
בבניינים קיימים במגרשים פינתיים קומת  9.9

מ' מאחת  8.7הגג תבנה בנסיגה של 

מ' בחזית הקדמית  5.6-משתי החזיתות ו
 השנייה.

 : קומת עמודים מפולשת .0
בכל מקרה של סגירת עמודים בקומת  0.5

הקרקע תשמר רצועה מפולשת בעומק 
מטר בהתאם להוראה בתכנית  8של 

ן תוקף ע"י הועדה שאושרה למת 8רובע 
 5/8המחוזית. תתאפשר סגירה של עד 

מאורך החזית הקדמית במגרשים בהם 
 87אורך החזית הקדמית לרחוב עולה על 

 מ'. 
בבניין פינתי אורך הרצועה המפולשת לא  0.6

יפחת ממחצית מאורך החזיתות 
הקדמיות, ובלבד שתהיה ברצף ותכלול 

 את פינת הבניין הפונה לקרן הרחובות.
ברצועה המפולשת יהיה בהתאמה בינוי  0.8

 לעמודים הקיימים.
בתחום קומת העמודים יוקצו שטחים  0.4

עבור מבואת כניסה, חדר אשפה, חדר גז, 
 למעט בתחום הרצועה המפולשת. 

-שטח יח"ד בקומת הקרקע לא יפחת מ  0.1
מ"ר )שטחים עיקריים( לא כולל  81

, 5שטחים נלווים במרתף לפי תכנית ע
 במידה ויצורפו לדירה. 

יותרו פתחי יציאה אל הגינה בכל דירת  0.9
קרקע אליה תוצמד גינה. פתחי היציאה 
יותרו בהתאם לתכנית הפיתוח שתאושר 
ע"י הוועדה המקומית לאחר קבלת חוות 

 דעת מהנדס העיר כתנאי להיתר. 
בבניין קיים הבנוי על קומת עמודים  0.0

מפולשת, תותר סגירה חלקית של קומת 
ובתנאי  89העמודים מכוח תמא/ 

 מ'. 8שתיוותר רצועה מפולשת של 
מצפון רחוב : שגבולותיו הם: מרחב הכובשים .1

אידלסון, מדרום רחוב כרמלית, ממזרח רחוב 
הכובשים וממערב רחוב הירקון. היתרים 
במרחב זה יינתנו בהתאם למסמך המדיניות 

שאושר בוועדה  8784למתחם הכובשים תא/ 
 . 66.56.6757 -המקומית ב

בהתאם לתכנית התקפה תא/ : יםרם התימנכ .9
 89וללא תוספת קומות על פי תמא/  6157

 על שינוייה.

 
 

ורזא  – יהודהאור   מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי : 
מספר: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

7200292112  
תכנית מתאר מקומית  214מאא/: שם התכנית

 למפלס הגג, אזור
לחוק התכנון  98בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה



ילקוט הפרסומים 7099, ה' באלול התשע"ה, 20.8.2015  8238

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה  בנייהלתכנון ול
אזור מופקדת  -אור יהודה  בנייההמקומית לתכנון ול

: גרסת 7608686-116מספר: תכנית מתאר מקומית 
 4 -תשריט  8 -הוראות 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 X: 181968קואורדינטה 
 Y: 658959קואורדינטה 

 

 חולון, גלילית מחוז תל אביב.: מרחבי תכנון גובלים
 

 : מטרת התכנית
מטרת התכנית היא לקבוע כללים, הנחיות ומגבלות 

במגרשי מגורים בתחום המועצה לבנייה במפלס הגג 
המקומית אזור, לשם התחדשות מבנים קיימים, שיפור 

 עיצוב הבניין ורווחת התושבים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 א. קביעת הוראות לבניית חדר יציאה לגג על גג שטוח.

 ב. קביעת הוראות לבנייה בחלל גג משופע.
מ"ר  47ג. קביעת שטח חדר היציאה לגג עד לשטח של 
 ליח"ד, כולל זכויות מכח תכניות מאושרות.
 ד. קביעת הוראות לנסיגות בבנייה על גג שטוח.

ה. קביעת גובה רום הגג ושיפוע בגג משופע וגובה חדר 
 על גג שטוח.

 ו. קביעת הוראות הבנייה לפרגולות על הגג.
נים טכניים המוצבים על ז. קביעת הוראות הבנייה למתק

 הגג.
 

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

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

ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577 סעיף
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהבעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 90756יפו -תל אביב 561מחוז תל אביב, דרך בגין 

. קבלת קהל בוועדה המחוזית 78-0986199: טלפון
העתק  .77: 54 -77: 55בימים א', ב,' ג', ה' בין השעות 

 בנייהההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
: טלפון, אור יהודה 566אזור, סעדון אליהו  -אור יהודה 

78-1899579. 
 

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

נות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתק
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

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

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  בני ברק
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7007471170  
 מגורים ומסחר בבני ברק מתחם לובינסקי : שם התכנית

לחוק התכנון  550בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-, התשכ"הבנייהוה

 48 -תשריט  94 -הוראות : גרסת 7597479-175: 'מס
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים : איחוד וחלוקה

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

 ו הרשאותהיתרים א
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א647בב/  שינוי
 / ב571בב/  שינוי
 / א571בב/  שינוי

 4/ ב/ 84תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 84תמא/  כפיפות
 6/ מ/ 571בב/ מק/  כפיפות
 5/ ס/ 571בב/ מק/  כפיפות
 6/ ס/ 571בב/  כפיפות

 

 : ומקומםהשטחים הכלולים בתכנית 
 הרב כהנמן   .: בני ברק רחוב: יישוב

ומדרום  4 מספררח' כהנמן, ממזרח כביש  -ממערב
 מתחם קוקה קולה

 

 : גושים וחלקות
 .5790, 059, 058: חלקי חלקות, מוסדר, 9598: גוש

 X: 185350קואורדינטה 
 Y: 665200קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 / א647ב בהתאם לתכנית בב/ 

 / א647בהתאם לתכנית בב/  058
 

 : מטרת התכנית
 א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

ב שינוי ייעוד מתעשייה, שפ"פ ודרך ליעוד מגורים, 
 שצ"פ, דרך, שביל, מבני ציבור, תעסוקה ומסחר.

יח"ד, שטחי מסחר ושטחי  177ג. קביעת זכויות בנייה ל
 ציבור.

 ד. קביעת קווי בניין למבנים.
ה. התווית מערך דרכים וחיבור רח' עזרא עם רח' הרב 

 כהנמן.
 ו. קביעת הוראות בינוי, הריסה ופיתוח.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
קביעת אזורים לייעוד מגורים, משרדים, מבני ציבור, 
מסחר ושטח ציבורי פתוח ע"י הריסה חלקית של מבנה 

 : הלןישן ומתן זכויות בנייה והוראות לבנייה חדשה, וכדל
 
 
 
 



8239 ילקוט הפרסומים 7099, ה' באלול התשע"ה, 20.8.2015 

 איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים. .א
 : קביעת ייעודי קרקע כדלהלן .ב

קומות  9. מגורים ד )עפ"י מבא"ת( לבניינים בני 5
מעל קומות קרקע+ קומת גג חלקית+ קומות 
מתחת למפלס הקובע )דירות מדרון( + 

 מרתפים.
. מסחר ומבנים ומוסדות ציבור )ייעוד משולב עפ"י 6

 מבא"ת(.
 מבני ציבור. 8
 . שטח ציבורי פתוח.4
. מגורים ומבנים ומוסדות ציבור )ייעוד משולב 1

 עפ"י מבא"ת( להקמת מבני מגורים+גני ילדים.
 . תעסוקה9
 . דרך מוצעת.0

 : קביעת זכויות בנייה .ג
מ"ר שטחים עיקריים למגורי ביעוד  16,717. סה"כ 5

מגורים/מגורים ומבנים ומוסדות ציבור עבור עד 
-מ"ר מעל הקרקע ו 17,777יח"ד, מתוכם  177

 שטח עיקרי מתחת לקרקע. 6,717
מ"ר למבנים ומוסדות ציבור ביעוד  6,777. סה"כ 6

 59מגורים ומבנים ומוסדות ציבור עבור הקמת 
 ,578 ,579 ,576 ,575: גני ילדים בתאי שטח

556, 558. 
שטח עיקרי ביעוד מסחר ומבנים  54,447. סה"כ 8

עבור הקמת בתי ספר, וקומות  ומוסדות ציבור
מ"ר וכן  4,777מסחר בשטח עיקרי כולל של 

 .875מ"ר מתחת לקרקע בתא שטח  477
מ"ר שטחים עיקריים שטח לתעסוקה  8,797. סה"כ 4

 .871 ,876 ,875ומשרדים בתאי שטח 
מ"ר שטח עיקרי ביעוד מבנים  8,884. סה"כ 1

ומוסדות ציבור עבור מבני ציבור בתאי שטח 
878, 874. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 0771ובילקוט הפרסומים  79/78/6751

 .59/78/6751, בתאריך 4568עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 561מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

עדה קבלת קהל בוו .78-0986199: טלפון 90756יפו 
 המחוזית בימים א', ב', ג', ה' בין השעות

ועדה מקומית לתכנון : וכן במשרדי .55:77-54:77
: טלפון 15577בני ברק  19בני ברק, ירושלים  בנייהול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 78-1009108
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  בת ים
  7002010172מספר: הודעה בדבר הכנת תכנית 

 מתחם הריווירה 2/004בי/: שם התכנית
לחוק  09+  00נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הכנת תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייההתכנון וה
  7886890-176 מספרוהגבלת הוצאת היתרי בנייה 

 : תחום התכנית
תחום התוכנית גובל ממזרח ברחוב בן גוריון, וממערב 

בחלקו הדרומי  -באזור החול של חוף הריוויירה, מצפון
 -ומדרום, של מתחם הברכה )מול רחוב רחוב נורדאו(

במגרש ( ו0589בגוש  808, 809דרך ושצ"פ )חלקות 
 המלון הנבנה בימים אלו שמדרום לו.

 

 : גושים וחלקות
, 814, 816, 815: חלקי חלקות, מוסדר, 0589: גוש

808 ,808. 
 

 : מגרשים
 4/ 417בהתאם לתכנית בי/  411
 4/ 417בהתאם לתכנית בי/  617
 417בהתאם לתכנית בי/  478
 417בהתאם לתכנית בי/  677
 8/ 417בהתאם לתכנית בי/ מק/  577

 X: 175400קואורדינטה 
 Y: 658012קואורדינטה 

 

 : השינויים המוצעים
 : לחוק שעיקריה 00הכנת תכנית על פי סעיף  .5

שינוי ייעוד קרקע ממלונאות, שטח לחניון עילי  .א
ושטח לשצ"פ, לייעודי מסחר ותיירות, כיכר 
עירונית, ואזור מעורב לשטח ציבורי פתוח 

 ושטח לבנייני ציבור.
בנייה לתיירות, מסחר, ושטחים  קביעת זכויות .ב

 לצורכי ציבור.
קביעת הנחיות לפיתוח חזית מסחרית לכיכר  .ג

 העירונית.
קביעת קווי בניין, הוראות בינוי והנחיות  .ד

 סביבתיות.
 : לחוק 09תנאים להוצאת היתרי בנייה  על פי סעיף  .6

לא יינתן היתר בנייה ו/או הריסה ו/או פיתוח  .א
לבניין חדש או קיים ו/או אישור להקלה ו/או 
אישור לשימוש חורג מתב"ע בתוקף בתחום 
המקרקעין הכלולים בתחום התכנית כמפורט 
לעיל, אשר לדעת הוועדה המקומית עלול 

 לפגוע במגמות התכנון החדש. 
על אף האמור לעיל, הוועדה המקומית  .ב

להתיר שיפוץ, תחזוקה וחיזוק של  רשאית
 מבנים קיימים, שהוקמו כדין בלבד.  

חודשים או עד  59 -תוקף התנאים יהיה ל  .8
 ם.בנייהלהפקדת התכנית, לפי המועד המוקדם מ
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 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  בת ים
מספר: הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

7000421172  
 מתחם מיכל נגרין  119בי/: שם התכנית

 רח' כ"ט בנובמבר
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה  בנייהלתכנון ול

בת ים מופקדת תכנית מתאר  בנייההמקומית לתכנון ול
 65 -ת הוראו: גרסת 7500469-176מספר: מקומית 
 9 -תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 477בי/  שינוי
 5/ 477בי/  שינוי
 6/ 477בי/  שינוי
 8/ 477בי/  שינוי
 4/ 477בי/  שינוי
 1/ 477בי/  שינוי
 / א6בי/  שינוי

 5/ 1תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 84תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 1כ"ט בנובמבר : בת ים רחוב: יישוב

המגרש ממוקם ברובע העסקים של בת ים, ברחוב כ"ט 
 בנובמבר

 X: 176625קואורדינטה 
 Y: 657700קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .99: חלקות במלואן, מוסדר, 0568: גוש

 

 : מטרת התכנית
התחדשות עירונית למתחם ע"י העצמת אחוזי הבנייה 

 ושינוי יעודי הקרקע במגרש.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . שינוי ייעוד מאזור עסקים ובידור לאזור מסחר ותעסוקה.5
 : . קביעת זכויות בנייה6

: מ"ר שטחים למסחר מלווה רחוב, כגון 517א. 
 חנויות, בתי קפה ומסעדות.

 477-מ"ר שטחים עיקריים לתעסוקה ו 4,807ב. 
 מ"ר למרפסות.

 מ"ר לצורכי ציבור. 877ג. הקצאת 
. מתן אפשרות להריסת המבנה הקיים ובנייה מחדש 8

קומת כניסה, קומת ביניים, : קומות 58של מגדל בן 
קומות  4קומות משרדים וקומת גג טכני. ועד  59

 עי.חניון תת קרק
 
 
 

 : . קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה4
א. גובה קומה מקסימאלי עבור קומת המסחר יהיה 

 מ'. 9.1
ב. גובה קומה מקסימאלי עבור קומת תעסוקה יהיה 

 מ'. 4
 מ' 8ג. גובה מקסימאלי עבור קומת גג טכני יהיה 

ד. גובה מרבי לבניין מעל פני הים, כולל מתקנים 
 מ' 559יעלה על  טכניים, לא

 . הרחבת זכות הדרך ברחוב כ"ט בנובמבר.1
 

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

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

וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית,
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 90756יפו -תל אביב 561מחוז תל אביב, דרך בגין 
. קבלת קהל בוועדה המחוזית 78-0986199: טלפון

העתק  .77: 77-54: 55, ב', ג', ה' בין השעות בימים א'
 בנייהההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 78-1119787: בת ים  טלפון 5בת ים, סטרומה 
 

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

ם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתא
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

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

 גילה אורון
 בנייהיו"ר הועדה המחוזית לתכנון ול

 אביב -מחוז תל
 
 

  מחוז  צפון
 

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

 27201 ג/
 חופי כנרת. 1,מקטע 09מלונאות חלקה : שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   67699 ג/מספר: מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 הרשאותהיתרים או 
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 55094ג/  שינוי

 59705ג/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 58תמא/  כפיפות
 5/ 56תמא/  כפיפות
 191ג/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 54878ג/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 84תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 84תמא/  כפיפות

 / ג55/ 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 טבריה   .: יישוב

 חלקה ביציאה הדרומית של טבריה באזור מלונאות.
 

 : גושים וחלקות
 .08: חלקות במלואן 51849: גוש
 .585: חלקי חלקות 51849: גוש

 X: 252125קואורדינטה 
 Y: 741175קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 מיטות( 97חדרים ) 47הקמת בית מלון הכולל 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 קביעת הוראות בנייה לאזור המלונאות.

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9808ובילקוט הפרסומים  58/76/6751

 .76/76/6751, בתאריך 8598עמוד 
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
טבריה, טבור הארץ  טבריה   בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-9088169: טלפון
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 27900 ג/מספר: מפורטת 
  1הגדלת זכויות בנייה ברח' דוד אליעזר : שם התכנית

 נהריה
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 – , התשכ"הבנייהוה
   67890 ג/מספר: מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 
 
 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 578ג/ במ/  שינוי
 צפון - 915ג/  שינוי
 57051ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 1דוד אלעזר : נהריה רחוב: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .86: חלקות במלואן 59598: גוש

 X: 208750קואורדינטה 
 Y: 768125קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 תוספת זכויות בנייה.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 הגדלת זכויות בנייה.

 תוספת קומות.
 תוספת גובה והגדלת צפיפות.

 שיוני בקו בנין.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9818ובילקוט הפרסומים  59/56/6754

 .74/75/6751, בתאריך 6718עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 : טלפון ,נהריה נהריה, בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-8908960
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 27104 ג/מספר: מפורטת 
 הקמת מבנה ציבור, נצרת: שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   67904 ג/מספר: מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 9177ג/  שינוי
 6984ג/  שינוי

 9544ג/  כפיפות
 55957ג/  כפיפות
 6671ג/  כפיפות

 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .   נצרת: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקי חלקות 59110: גוש

 X: 228350קואורדינטה 
 Y: 733450קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 הקמת מבנה ציבור.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד מאזור בנייה קיים למבנים ומוסדות ציבור.-
 קביעת הוראות וזכויות בנייה למבנים ומוסדות ציבור. -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9988ובילקוט הפרסומים  71/70/6758

 .64/70/6758, בתאריך 9889
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 : טלפון 59777נצרת, נצרת  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-9418677
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 27914 ג/מספר: מפורטת 
קביעת זכויות, הוראות בנייה ושינוי : שם התכנית

 0209לתכנית ג/ 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   67894 ג/מספר: מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה: וחלוקהאיחוד 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 0658ג/  שינוי

 5989ג/  כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 צפת.: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .09: חלקי חלקות 58714: גוש

 X: 246425קואורדינטה 
 Y: 763975קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 שינוי ייעוד קרקע למגורים, קביעת זכויות בנייה וקווי בנין.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . שינוי ייעוד קרקע למגורים.5
 . הגדרת שטחי בנייה.6

 : . קביעת הוראות בנייה8
 הנחיות בינוי.    
 הגדרת קווי בנין.    

 

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה
, התשעה, 9868ובילקוט הפרסומים  58/56/6754

 .76/56/6754, בתאריך 5407עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
: טלפון ,צפת 0צפת, ירושלים  בנייהתכנון ולמקומית ל

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-9860490
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  בקעת בית הכרם
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 20770 ג/מספר: מפורטת 
שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים א', : שם התכנית

 דיר אל אסאד
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   65775 ג/מספר: מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 59717ג/  שינוי

 48/ 6תממ/  כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 אסד   .-דיר אל: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .0 - 1: חלקי חלקות 59959: גוש

 X: 224500קואורדינטה 
 Y: 760250קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
הרחבה נקודתית של שטח המגורים במערב היישוב דיר 

 אל אסד.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 קביעת זכויות והוראות בנייה לאזור מגורים מוצע.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9890ובילקוט הפרסומים  68/75/6751

 .51/75/6751, בתאריך 6916עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 ,בקעת בית הכרם, כרמיאל בנייהמקומית לתכנון ול
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .   נצרת: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקי חלקות 59110: גוש

 X: 228350קואורדינטה 
 Y: 733450קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 הקמת מבנה ציבור.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד מאזור בנייה קיים למבנים ומוסדות ציבור.-
 קביעת הוראות וזכויות בנייה למבנים ומוסדות ציבור. -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9988ובילקוט הפרסומים  71/70/6758

 .64/70/6758, בתאריך 9889
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 : טלפון 59777נצרת, נצרת  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-9418677
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 27914 ג/מספר: מפורטת 
קביעת זכויות, הוראות בנייה ושינוי : שם התכנית

 0209לתכנית ג/ 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   67894 ג/מספר: מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה: וחלוקהאיחוד 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 0658ג/  שינוי

 5989ג/  כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 צפת.: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .09: חלקי חלקות 58714: גוש

 X: 246425קואורדינטה 
 Y: 763975קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 שינוי ייעוד קרקע למגורים, קביעת זכויות בנייה וקווי בנין.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . שינוי ייעוד קרקע למגורים.5
 . הגדרת שטחי בנייה.6

 : . קביעת הוראות בנייה8
 הנחיות בינוי.    
 הגדרת קווי בנין.    

 

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה
, התשעה, 9868ובילקוט הפרסומים  58/56/6754

 .76/56/6754, בתאריך 5407עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
: טלפון ,צפת 0צפת, ירושלים  בנייהתכנון ולמקומית ל

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-9860490
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  בקעת בית הכרם
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 20770 ג/מספר: מפורטת 
שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים א', : שם התכנית

 דיר אל אסאד
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   65775 ג/מספר: מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 59717ג/  שינוי

 48/ 6תממ/  כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 אסד   .-דיר אל: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .0 - 1: חלקי חלקות 59959: גוש

 X: 224500קואורדינטה 
 Y: 760250קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
הרחבה נקודתית של שטח המגורים במערב היישוב דיר 

 אל אסד.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 קביעת זכויות והוראות בנייה לאזור מגורים מוצע.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9890ובילקוט הפרסומים  68/75/6751

 .51/75/6751, בתאריך 6916עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 ,בקעת בית הכרם, כרמיאל בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-8197988: טלפון
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 27900 ג/מספר: מפורטת 
 אליעד  חילופי שטחים למגורים: שם התכנית

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
גולן מופקדת תכנית מפורטת  בנייההמקומית לתכנון ול

   67889 ג/מספר: ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 56199ג/  שינוי

 50040ג/  כפיפות
 4/ ב/ 84תמא/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 84תמא/  כפיפות
 9900ג/  כפיפות
 ב/ 55/ 8תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 עד   .-אלי: יישוב

 X: 269350קואורדינטה 
 Y: 745500קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .07: חלקי חלקות 677777: גוש

 

 : מטרת התכנית
 רה תכנון של שטח המגורים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 ודרך.מבני ציבור  חילופי שטחים בין היעודים מגורים, שצ"פ,

 שינוי בקווי בנין.
 הוספת יחידות אכסון למגרש.

 

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

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

כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5018771נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 74-9179111: טלפון

: טלפון 56877קצרין  גולן, בנייהת לתכנון ולועדה מקומי
74-9898056 

 

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

 
 

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

 09170 ג/מספר: מפורטת 
מתחם לגן ילדים דו כיתתי ומועדון נוער : שם התכנית

 שכונה דרומית עילוט 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   58975 ג/מספר: מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 0651ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 עילוט   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .85: חלקי חלקות 50499: גוש

 X: 224425קואורדינטה 
 Y: 735250קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
הקמת מתחם לגן ילדים דו כיתתי ומועדון נוער בשכונה 

 הדרומית.
 

 : יקרי הוראות התכניתע
מגורים א' ליעוד המאפשר הקמת  שינוי ייעוד מאיזור

 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך ותרבות.
 קביעת השימושים ותנאים לקבלת היתר בנייה. 

 ביעת זכויות והוראות בנייה.ק
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  66/55/6758

 .70/57/6758, בתאריך 185
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית  התכנית
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 74-9499191: טלפון 50777עילית 
ים האמורים פתוחים לעיין בה בימים ובשעות שהמשרד

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  מבוא העמקים
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 09172 ג/
מתחם לגן ילדים ומועדון נוער מרכז, : שם התכנית

 עילוט
התכנון לחוק  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   58976 ג/מספר: מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 0651ג/  שינוי
 4860ג/  שינוי

 

 : הכלולים בתכנית ומקומםהשטחים 
 עילוט   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקי חלקות 50494: גוש

 X: 224825קואורדינטה 
 Y: 736050קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 כיתתי ומועדון נוער.-הקמת מתחם לגן ילדים דו

 

 : עיקרי הוראות התכנית
.שינוי ייעוד מאזור מגורים א' ליעוד המאפשר הקמת 5

 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך ותרבות.
 . קביעת שימושים ותנאים למתן היתר בנייה.6
 . קביעת קווי בניין, מרווחי בנייה וזכויות בנייה.8
 . קביעת הוראות זכויות ומגבלות בנייה.4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9085ובילקוט הפרסומים  61/71/6754

 .64/74/6754, בתאריך 1760
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן  בנייהמקומית לתכנון ול

אי , וכל המעוניין רש74-9499191: טלפון 50777עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  מעלה חרמון
מספר: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 20200 ג/
ע"ש אבראהים תופיק,  2אזור מגורים ג: שם התכנית

 מג'דל שמס
לחוק התכנון  98בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

 , כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
מעלה החרמון מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   65600 ג/מספר: מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 59876גנ/  שינוי

 4/ ב/ 84תמא/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 8919ג/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 מג'דל שמס   .: יישוב

 X: 272700קואורדינטה 
 Y: 796950קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
שינוי בהוראות וזכויות בנייה בהתאם לזכויות  .5

 המאושרת. 8919המאושרות בתכנית המתאר ג/ 
 . שינוי קווי בניין.6

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 .6לאזור מגורים ג  8א -. שינוי ייעוד מאזור מגורים א ו5
 . קביעת זכויות והוראות בנייה.6
 59876. שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית גנ/ 8

 מאושרת.
 

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

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

וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5018771נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 74-9179111: טלפון

מסעדה  מעלה החרמון, בנייהומית לתכנון וועדה מק
 74-9898979: טלפון 56488

 

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  בנייההתכנון וה
 .5898 -עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר וסדרי
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 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  שפלת הגליל
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 20044 ג/
הרחבת שטח למסחר ומגורים והגדלת : שם התכנית

 אחוזי הבנייה, והגדלת גובה הבניין בכאבול.
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   65544 ג/מספר: מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 59775ג/  שינוי
 57116ג/  שינוי

 

 : בתכנית ומקומם השטחים הכלולים
 כאבול   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .81: חלקי חלקות 58975: גוש

 X: 219050קואורדינטה 
 Y: 752650קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
הרחבת שטח למסחר ומגורים, הגדלת אחוזי הבנייה 

 והגדלת גובה הבניין בכאבול.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . הרחבת שטח למסחר ומגורים.5
 . הגדלת אחוזי הבנייה.6
 מ'. 50מ' במקום  59 -. הגדלת גובה הבניין ל8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9889ובילקוט הפרסומים  60/76/6751

 .76/78/6751, בתאריך 8905עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68יצחק  מחוז הצפון, מעלה בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 64887שפלת הגליל, תמרה  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-8999907: טלפון
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 
 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  כרמיאל

מספר: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
7204904271  

בית כנסת מבקשי השם   20920ג/: שם התכנית
 כרמיאל

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
 , כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה
 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
מספר: כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ול

 0 -תשריט  8 -הוראות : גרסת 7684854-679
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 התכניתמספר  סוג היחס
 56958ג/  שינוי

 9/ 464כר/ מק/  כפיפות
 50770גנ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 כרמיאל   .: יישוב

מגרש שטח ציבורי בשכונת רבין דרום בכרמיאל. יועד 
 לבית כנסת שכונתי

 X: 226318קואורדינטה 
 Y: 756411קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .49, 64, 67: חלקי חלקות, מוסדר, 58906: גוש

 

 : מטרת התכנית
שינוי ייעוד מש.צ.פ. למבני ציבור לצורכי דת, קביעת 

 שימושים וזכויות בנייה.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד מש.צ.פ. למבני ציבור לצורכי דת.

 שינוי ייעוד מש.צ.פ. לחניון.
 קביעת זכויות בנייה.

 קביעת שימושים.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5018771נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 74-9179111: טלפון

 577כרמיאל, שד קק"ל  בנייהועדה מקומית לתכנון ול
 74-8791905: טלפון 67577כרמיאל 

 

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

 
 
 
 
 
 



ילקוט הפרסומים 7099, ה' באלול התשע"ה, 20.8.2015  8246

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  כרמיאל
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7200009271  
תוספת שטחי מתחם חוצות כרמיאל: שם התכנית

 20171ג/ מספרשרות, תוכנית 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-, התשכ"הבנייהוה
 58 -תשריט  59 -הוראות : גרסת 7659088-679: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 4756ג/  שינוי
 8845ג/  שינוי
 5/ 8845כר/ מק/  שינוי
 50905גנ/  שינוי

 1/ ב/ 84תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 כרמיאל   .: יישוב

רחוב מעלה כמון, בכניסה המזרחית של אזור התעשיה 
 כרמיאל.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .9, 1: חלקות במלואן 58597: גוש
 .64, 0: חלקי חלקות 58597: גוש

 X: 230804קואורדינטה 
 Y: 759258קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 שרות.תוספת שטחי 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שטחי שירות  למסחר.  57%א. תוספת של 

 משמרת מים. בנייהב. הוראה ל
 ג. קביעת שימושים לאזור המסחר.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9808ובילקוט הפרסומים  79/76/6751

 .76/76/6751, בתאריך 8598עמוד 
 

נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
כרמיאל  577כרמיאל, שד קק"ל  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 74-8791905: טלפון 67577
חים בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו

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

 
 
 
 
 

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

7220101200  
 מבני צבור ברח' השיטה עכו : שם התכנית

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית , כי 5891-, התשכ"הבנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
מספר: עכו מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ול
 0 -תשריט  0 -הוראות : גרסת   7660189-658

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : ת לתכניות הבאותהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 698ג/  שינוי
 948ג/  שינוי
 5919ג/  שינוי

 0575ג/  כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 השיטה   .: עכו רחוב: יישוב

 X: 207275קואורדינטה 
 Y: 760200קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .46: חלקות במלואן 59759: גוש
 .89: חלקי חלקות 59759: גוש
 .589: חלקי חלקות 59765: גוש
 .18: חלקי חלקות 59766: גוש

 

 : מטרת התכנית
הקצאת שטח לצורך העתקת בית כנסת מהמגרש עליו 
הוא בנוי בתנאי ניקוז קשים למגרש אחר סמוך ממזרח, 
תוך פינוי מגרש זה למגורים בהתאם לתכנית רחבה 

 יותר.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד ממגורים ג' למוסדות ומבני צבור.

עודי הקרקע יקביעת תכליות ושימושים המותרים לי
 במגרש למוסדות ומבני צבור.

קביעת זכויות והוראות בנייה ופיתוח בשטחים הכלולים 
 בתכנית.

 קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.
 קביעת תנאים לאכלוס המבנים.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 
עד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממו
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5018771נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 74-9179111: טלפון

: עכו  טלפון 81עכו, ויצמן  בנייהועדה מקומית לתכנון ול
74-8819559 

 

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

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

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  עפולה
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7221100201  
מתחם ברוש עפולה שינוי ייעוד לשב"צ: שם התכנית

 20100ג/
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-, התשכ"הבנייהוה
 55 -תשריט  56 -הוראות : גרסת 7669100-651: 'מס

 איחוד וחלוקה ללא: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 55610ג/  שינוי
 / א5/ 55610עפ/ מק/  שינוי

 59940ג/  כפיפות
 56190ג/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 עפולה   .: יישוב

ברוש הנמצא צפונית לרחוב שניאור זלמן שז"ר מתחם 
 ומערבית לרחוב הדגן בתוך העיר עפולה.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .509: חלקות במלואן 59079: גוש
 .501, 508: חלקי חלקות 59079: גוש

 X: 227400קואורדינטה 
 Y: 724150קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
לשטח מבנים ומוסדות ציבור  שינוי ייעוד ממגורים ושצ"פ

 לחינוך להתאמת יעודים למבנים קיימים בשטח
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד ממגורים לשטח מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 

שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מבנים ומוסדות 
 ציבור לחינוך 

 קביעת זכויות והוראות בנייה 
 

 קביעת שימושים 
 הוראות למתן היתרי בנייהקביעת 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 0768ובילקוט הפרסומים  78/74/6751

 .65/74/6751, בתאריך 4986עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
עפולה  40עפולה, חנקין יהושע  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 74-9167844: טלפון 59577
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  גבעות אלונים
מספר: הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

7291422200  
  בנייהשינוי בהוראות וזכויות ה: שם התכנית
 22799כפר מנדא ג/  09/1במגרש 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ול

 8 -תשריט  8 -הוראות : גרסת 7689466-695מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 ספר התכניתמ סוג היחס
 0909ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 כפר מנדא מזרח, דאכפר מנ: יישוב

 X: 225125קואורדינטה 
 Y: 745975קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .98: חלקי חלקות, מוסדר, 50199: גוש

 

 : מטרת התכנית
 במגרש מגורים, כפר מנדא בנייהשינוי בהוראות וזכויות ה

 

 : הוראות התכנית עיקרי
 הסדרת קווי בניין לפי תשריט מוצע.

 .9 -ל 1 -יח"ד מ מספרהעלאת 
 49% -ל 89% -הגדלת תכסית קרקע  מ
 64%עיקרי +  567%) 544% -העלאת אחוזי בנייה מ

 שירות( 87%עיקרי +  511%) 591% -שירות( ל
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבע
 5018771נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 74-9179111: טלפון
גבעות אלונים,   שפרעם   בנייהועדה מקומית לתכנון ול

 74-8176750: טלפון
 

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

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

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

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

 20007 ג/
 הסדרת שטחי מסחר ותיירות : שם התכנית

 בכביש כניסה, ירכא.
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   65097 ג/מספר: מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 56561ג/  שינוי
 54055ג/  שינוי
 1777ג/  שינוי

 59101ג/  ביטול
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירכא   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .69 - 60: חלקות במלואן 59991: גוש
 .578, 68, 69, 58, 55, 8 ,9: חלקי חלקות 59991: גוש

 X: 216375קואורדינטה 
 Y: 761250קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 הסדרת שטחי מסחר ותיירות בכביש כניסה מערבי ירכא.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 * שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט למסחר ותיירות.

 * שינוי בקווי בנייה והגדלת אחוזי בנייה.
 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.* קביעת 

 * קביעת הוראות בנייה.
 * קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9989ובילקוט הפרסומים  64/57/6754

 .67/57/6754, בתאריך 598עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהוללתכנון 

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 : טלפון ,הגליל המרכזי, עכו בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-8856965
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  הגליל המרכזי
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

7247041212  
הוספת שימושים והגדלת אחוזים בנייה : שם התכנית

 01110גוש  00בחלקה 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-, התשכ"הבנייהוה
 0 -תשריט  55 -הוראות : גרסת 7647949-616מספר: 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 54841ג/  שינוי
 54697ג/  שינוי

 

 : הכלולים בתכנית ומקומםהשטחים 
 אזור התעשייה   .: ירכא רחוב: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .95, 59: חלקי חלקות, מוסדר, 59999: גוש

 X: 217166קואורדינטה 
 Y: 761978קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
גוש  59הוספת שימושים והגדלת אחוזים בנייה בחלקה 

59999. 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד משטח מסחר ותעשיה למסחר ותעסוקה. -
 התווית כבישים חדשים.-
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.-
 קביעת הוראות בנייה.-

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9890ובילקוט הפרסומים  59/75/6751

 .51/75/6751, בתאריך 6990עמוד 
 

ורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמ
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 : טלפון ,עכו הגליל המרכזי, בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-8856965
 ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
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 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  הגליל התחתון
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 20110 ג/
שינוי ייעוד קרקע למגורים א' ולמגורים : שם התכנית

 עם הנחיות מיוחדות, גבעת אבני.
התכנון  לחוק 550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   65918 ג/מספר: מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 9784ג/  שינוי

 8/ 9784גת/ מק/  כפיפות
 56/ 9784גת/ מק/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 57/ 9784גת/ מק/  כפיפות
 4/ 9784גת/ מק/  כפיפות
 0/ 9784גת/ מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 גבעת אבני   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .571 - 574, 08: חלקות במלואן 51508: גוש
 .577: חלקות חלקי 51508: גוש
 .81, 07: חלקות במלואן 51645: גוש
 .88, 85, 09, 09, 04, 06, 50: חלקי חלקות 51645: גוש

 X: 241450קואורדינטה 
 Y: 741800קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
 574ו  08יח"ד מחלקות  41להעתיק הזכות להקמת 

למתחם המגורים המיוחד הדרומי מזרחי  51508בגוש 
ללא שינוי בסה"כ מספר יחידות  הדיור המאושר בישוב, 

 המאושרות בתכנית.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
שינוי ייעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים א' ולמגורים 

 עם הנחיות מיוחדות.
 קביעת השימושים הזכויות והוראות הבנייה בכל תא שטח.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 0768ובילקוט הפרסומים  78/74/6751

 .65/74/6751, בתאריך 4989עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 : טלפוןהגליל התחתון,  בנייהמקומית לתכנון ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים  , וכל74-9969657
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  לב הגליל
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 20110 ג/
שינוי בזכויות בנייה והקטנת קווי בנייה : שם התכנית

 סכנין 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   65915 ג/מספר: מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 999ג/  שינוי
 56879ג/  שינוי
 9846ג/  שינוי
 8599ג/  שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 , סח'נין: יישוב

 סחנין -אזור התעשיה 
 

 : גושים וחלקות
 .554: חלקות במלואן 58698: גוש
 .19: חלקי חלקות 58698: גוש

 X: 229250קואורדינטה 
 Y: 752725קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
שינוי בהוראות וזכויות בנייה ושינוי בקווי בנין במגרש 

 ביעוד תעשיה.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 : בתכנית מפורטת

 . לשינוי בקווי בנין לפי מצב מוצע בתשריט.5
 .519% -ל 97% -. והגדלת זכויות בנייה מ6
 .94.41% -ל % 17 -. הגדלת תכסית קרקע מ8
 8 -קומות ל 6מ' מ  54.17 -מ' ל 57 -. הגדלת גובה מ4

 קומות.
. ק. קרקע תשמש כקומת חניה ולא תשמש כיחידת 1

 דיור וכי כל סטיה מהוראה זו תהוה סטיה ניכרת.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9808ובילקוט הפרסומים  79/76/6751

 .76/76/6751, בתאריך 8597עמוד 
 

במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 : טלפון ,לב הגליל, סח'נין בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-9049047
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של טרנטהאינ
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 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  מעלה הגליל
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 20170 ג/
שינוי ייעוד קרקע והוראות בנייה בנחלה : שם התכנית

 , מעונה00מספר 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   65175 ג/מספר: מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 8818ג/  שינוי
 8898ג/  שינוי

 4/ ב/ 84תמא/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 6/ 8תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 95מעונה : מעונה רחוב: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .59 - 59, 58 - 56, 9: חלקי חלקות 59808: גוש

 X: 224800קואורדינטה 
 Y: 768710קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
שינוי בתצורת שטח המגורים והאזור המשקי 

במושב מעונה, ללא שינוי  95בנחלה  המאטושרים
 בגודל של כל ייעוד קרקע.

לייעד את השטח המשקי שבנחלה לקרקע חקלאית עם 
הנחיות מיוחדות ע"מ לאפשר שימושים תומכים 
לחקלאים פעילים ו/או שימושים המבוססים על הפעילות 

 החקלאית בנוסף לשימושים חקלאיים ללא בעלי חיים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 גיאומטרי ללא שינוי גודל המגרש. -שינוי שטח מגורים 

שינוי ייעוד הקרקע ממגורים למגורים בישוב כפרי, 
משטח למבני משק משפחתיים לשטח חקלאי עם 

 הנחיות מיוחדות.
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

ריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתא
, התשעה, 9819ובילקוט הפרסומים  59/75/6751

 .87/56/6754, בתאריך 6455עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
ליל,   ד.נ מעלה הג-מעלה הגליל בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 74-8808918: מעונה  טלפון
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 מחוז : צפון, מרחבי תכנון מקומי :
  מטה אשר, מעלה נפתלי, מעלה הגליל
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 09004 ג/
מושב עין יעקב קביעת ייעוד קרקע : שם התכנית

 למבני משק להסדרת לולי הטלה
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   58084 ג/מספר: מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
שמכוחה ניתן להוציא תכנית : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 8818ג/  שינוי
 9147ג/  שינוי
 54195ג/  שינוי
 50197ג/  שינוי

 1/ ב/ 84תמא/  כפיפות
 8/ 6תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 81תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 עין יעקב   .: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .50, 58 - 0, 4 - 8, 5: חלקי חלקות 59451: גוש
 .54 - 58: חלקי חלקות 59459: גוש
 .56 - 55: חלקי חלקות 59450: גוש
 .59, 59, 4: חלקות במלואן 59459: גוש
 .51, 0 - 1, 8: חלקי חלקות 59459: גוש
 .9 - 4: חלקי חלקות 59458: גוש
 .51 - 56: חלקות במלואן 59467: גוש
 .87, 60, 61 ,64, 55 - 8, 6: חלקי חלקות 59467: גוש
 .591, 598, 596, 570: חלקי חלקות 58988: גוש

 X: 224875קואורדינטה 
 Y: 769000קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה 

 : שתאפשרליישם את עקרונות הרפורמה בענף הטלה 
א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות תוך 
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים 
שמירת המרחב הפתוח לשיפור התנאים 

 הסביבתיים בישוב
 ב. פירוק מבוקר של לולים ישנים על מטרדיהם

ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה 
 פקיעת תוקפה

ן לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן ד. קביעת מנגנו
 אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 : א. קביעת ייעוד קרקע כדלקמן

. לשטחים למבני משק בהם תותר הקמת לולי 5
 הטלה על מתקניהם
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 . לקרקע חקלאית.6
 . לתעלה8

 ב. חלוקת תחום התכנית לתאי שטח
והתכליות והשימושים ג. קביעת זכויות והוראות בנייה 

 המותרים בכל תא שטח
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי 

 הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים
 ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית

ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות 
 הנדסיות דרכים ביוב ניקוז וכיוצ"ב

 הוראות להריסה ולפניוי לולים ישנים קיימיםז. קביעת 
 ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית. 

 ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9988ובילקוט הפרסומים  85/57/6754

 .70/57/6754, בתאריך 556עמוד 
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר  בנייהמקומית לתכנון ול

 בנייהועדה מקומית לתכנון ול, 74-8908965: טלפון
 : טלפון ,נהד.נ מעלה הגליל, מעו-מעלה הגליל
מעלה  בנייהועדה מקומית לתכנון ול, 74-8808918

 : טלפון, 64816תרשיחא -מעלות, 5נפתלי, האורנים 
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 74-8809787

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

 
 

 מחוז : צפון, מרחב תכנון מקומי :  מעלות תרשיחא
מספר: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 20010 ג/
 מעלות  2שכונת הבנים : שם התכנית

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   65899 ג/מספר: מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 6/ 18/ 0תרשצ/  שינוי
 1995ג/  שינוי
 59978ג/  שינוי

 8/ 6תממ/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 84תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 תרשיחא   .-מעלות: יישוב

 

 
 

 : גושים וחלקות
 .87, 60: חלקי חלקות 59181: גוש

 X: 227270קואורדינטה 
 Y: 768990קואורדינטה 

 

 : מטרת התכנית
הרחבת אזור המגורים מתחת לרחוב הבנים בהמשך 

תוך שמירת מרחב  59978למבנים בתב"ע מאושרת ג/ 
 ראיה פתוח מול הטילת.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
, התווית דרך קביעת בינוי השטח המיועד למגורים. 5

 גישה למבנים, הגדרת שטחיים ציבוריים פתוחים.
 . א. הגדרת זכויות והגבלות בנייה.6

 ב. הגדרת הוראות בינוי.    
 יח"ד. 67ג. קביעת     
 מ'. 59.1ד. קביעת גובה מקס' של     
 יח"ד / דונם. 9ה. קביעת צפיפות יח"ד של     

 הנחיות עיצוב אדריכלי. . קביעת8
 . קביעת הנחיות פיתוח ונוף.4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9846ובילקוט הפרסומים  76/75/6751

 .51/56/6754, בתאריך 5946עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי74-9179111: טלפון 5018771
 5מעלות תרשיחא, האורנים  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל 74-8808987: טלפון 64816תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 

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

 20017 ג/
 שינוי בהוראות התכנית, טמרה: שם התכנית

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891-, התשכ"הבנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
שפלת הגליל מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ול

   65997 ג/מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : המתייחסת לתכניות הבאות

 מספר התכנית סוג היחס
 9819ג/  שינוי
 51019ג/  שינוי

 5/ 9877/ 5תרשצ/  כפיפות
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 תמרה   .: יישוב

 X: 218025קואורדינטה 
 Y: 751650קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .56: חלקי חלקות 59191: גוש

 

 : מטרת התכנית
 שינוי בהוראות התכנית.

 הסדרה של בנייה קימת ותוספת זכויות בנייה.

 הסדרת גבולות המגרש לפי תרש"צ המאושר.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . שינוי קו בניין.5

 לפי המסומן בתשריט. -מ'  8-שינוי קו בניין קדמי מ-
 המסומן בתשריט.לפי  -מ'  8 -ינוי קו בניין מש -

 . הגדלת תכסית קרקע.6
 . הגדלת אחוזי בנייה.8
 . ביטול חלק מדרך משולבת.4

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
מים י 97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5018771נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 74-9179111: טלפון

שפלת הגליל, תמרה  בנייהועדה מקומית לתכנון ול
 74-8999907: טלפון 64887

 

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

 

 אורי אילן
 בנייהיו"ר הועדה המחוזית לתכנון ול

 מחוז צפון 
 
 

 ודעה על ביטול פרסום כפול ה
, 0740ההודעות שלהלן פורסמו בילקוט הפרסומים 

ופורסמו בשנית בטעות  69.1.6751מיום התשע"ה, 
, הפרסום 58.0.6751 יוםמ 0701 פרסומיםהבילקוט 

 .בטל –השני 
 
 
 
 
 
 

 בקעת בית הכרם –מרחב תכנון מקומי  .0
 , בענהשינוי קו בנין והגדלת זכויות – 67076ג/  -
 גבעות אלונים  –מרחב תכנון מקומי  .2
הסדרת חריגות בניה, שימוש  – 695-7618995 -

 [65845בהוראות וזכיות בניה  ] ג/ 
הסדרת שביל בהתאם למצב הקיים  – 65975ג/  -

 והוספת אחוזי שירותים למרתפי חנייה, שפרעם
רחבת אזור המגורים, הגדרת זכויות ה – 67088ג/  -

 והוראות בנייה והסדרת מערכת דרכים, שפרעם 
 הגלבוע –מרחב תכנון מקומי  .8
 שיקום מחצבת עין חרוד – 65485ג/   -
 הגליל המזרחי  –מרחב תכנון מקומי  .4
שינוי יעוד ממבנה ציבורי למגורים,  – 58788ג/  -

 בועינה נוג'ידאת 
 הגליל התחתון  –מרחב תכנון מקומי  .1
עודי קרקע בפארק קדמת יהסדרת י – 65801ג/  -

 הגליל
 מבוא העמקים  –מרחב תכנון מקומי  .0
, בסמת מגרש למגורים ומסחר הסדרת -65944ג/  -

 טבעון 
הגדלת אחוזי בנייה, והוראות בניה,  – 67898ג/  -

 יפיע
 לב הגליל  –מרחב תכנון מקומי  .0
החלפת שטח דרך הולכי רגל למגורים  – 65868ג/  -

 ב' ומגורים ב' לחניון, סחנין 
הגדלת אחוזי בניה ושינו קווי בנין לפי  – 65460ג/  -

 תכנית במערב סחנין , סחנין 
הגדלת אחוזי בניה, מס' יח"ד ומס'  – 65400ג/  -

 קומות, סחנין 
ביטול קטע דרך הרחבת צומת ושינוי  – 58085ג/  -

 קווי בניין וגודל מגרש מינימלי, ערארבה
 מעלה הגליל  –מרחב תכנון מקומי  .1
 שינוי יעוד קרקע למבני משק, צוריאל – 65485 -
שינוי יעוד קרקע והארכת דרך  – 611-7648878 -

 [66744גישה למגרש מגורים , חוסן  ]ג/ 
 מרחב תכנון מקומי, מעלה חרמון  .9
תכנית מפורטת לשינוי יעוד שטח משורת טבע  -

 לשטח חקלאי, מסעדה
 מרחב תכנון מקומי , עמק המעינות .07
 רופין קיבוץ כפר  – 67976ג/  -
-  

-  

o מזכירות הוועדה 
o מחוז הצפון 
 



8253 ילקוט הפרסומים 7099, ה' באלול התשע"ה, 20.8.2015 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 37547-06-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קיו.סי.איי. )1997( בע"מ, ח"פ 51-245354-9,

מאיוסט,  נדב  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  יורקוב  והמבקשים: 
פקס'  ,04-8400040 טל'   ,27211 ביאליק  קרית   ,22 היסוד   מקרן 

.04-8752525

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.9.2015, 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 מיום 9.9.2015.

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 58383-07-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ניהול והשקעות בע"מ, ח"פ  ובעניין פירוק חברת מ.ב.ס.פ 
,51-467600-6

מזור, בתפקידו כמנוהל מיוחד של  ליאור  עו"ד  והמבקש: 
בוריס סטראשקו, מרח' שיבת ציון 21, חיפה 3309111.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.11.2015 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 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.21.11.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליאור מזור, עו"ד  
מפרק זמני  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 55607-04-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ש.י.ל.ת. י.ר.א. בע"מ, ח"פ 51-383736-9,

יוני בוטבול, ע"י ב"כ עו"ד עמית חלמיש  והמבקש: סטיב 
ואח', משד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, ת"ד 18189, תל 

אביב, טל' 03-6950605, פקס' 03-6950405.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.4.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.9.2015, 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 
ביום   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.9.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמית חלמיש, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 21019-06-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת האגודה הישראלית לבדמינטון, ע"ר 
,58-001026-2

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.9.2015, בשעה 9.30.

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  



ילקוט הפרסומים 7099, ה' באלול התשע"ה, 20.8.2015  8254

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

התחנה בתל אביב בע"מ
)ח"פ 51-426905-9(

)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 
התקבלה   ,3.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יפעת נכט, מרח' הפרחים 1/11, רמת השרון, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.9.2015, בשעה 
10.00, ברח' הברזל 38, קומה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפעת נכט, עו"ד, מפרקת

ספה-לי 1995 בע"מ
)ח"פ 51-224600-0(

)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   ,3.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

חנניה ביטון, מרח' הרצל 10, נס ציונה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.10.2015 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.

חנניה ביטון, מפרק

ב.י.מ.ד. מפעלים בע"מ
)ח"פ 51-107150-8(

)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   ,15.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לבנון 
אליקים, מאלון מורה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.10.2015 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.

לבנון אליקים, מפרק

אצו בע"מ
)ח"פ 51-238779-6(

)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   ,28.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

ישראל לוי, מרח' גורדון 26, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.10.2015 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.

ישראל לוי, מפרק

דיאט סנטר בע"מ
)ח"פ 51-227156-0(

)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   ,23.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דוד ולפר, מרח' אינשטיין 57, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.10.2015 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.

דוד ולפר, מפרק
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ש.ש. רונלי 2011 בע"מ
)ח"פ 51-455639-8(

)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   ,28.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מנשה שטרק, מרח' השמורה 9, מטולה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.10.2015 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.

מנשה שטרק, מפרק

שליט א.מ.צ. בע"מ
)ח"פ 51-381764-3(

)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   ,7.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

משה שליט, מרח' אוסישקין 22, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.10.2015 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.

משה שליט, מפרק

ג'י איי בי אס איי - גלובל אינטרנט בילינג סולושן 
אינטרנשיונל בע"מ

)ח"פ 51-417242-8(

)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   ,18.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אורי שמש, מרח' הכפיר 98, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.10.2015 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.

אורי שמש, מפרק

מנחם פרנקו יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-476614-6(

)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   ,1.4.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
מנחם פרנקו, מרח' דניאל ליפשיץ 75, פתח תקוה, 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.

 ,12.10.2015 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.

מנחם פרנקו, מפרק

חצר המושבה קייטרינג ואירועים בע"מ
)ח"פ 51-322307-3(

)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   ,8.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלון דיסקין, מרח' קרן היסוד 36, ירושלים, 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.

 ,19.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון דיסקין, עו"ד, מפרק
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חומוס הללויה בע"מ
)ח"פ 51-424853-3(

)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   ,31.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יורם ארבל, מרח' האגס 11, קיסריה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.10.2015 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.

יורם ארבל, מפרק

טי. די. אר. מדיקל אינטרנשיונל
)ח"פ 51-278352-3(

)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   ,8.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן רובין, 

מרח' הגפן 34, גבעת שמואל, טל' 052-3436865, 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.

 ,26.10.2015 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.

רן רובין, מפרק

נ. סנה ושות' עורכי דין
)ח"פ 51-318901-9(

)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 
התקבלה   ,24.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

נחמה סנה, מרח' הגיא 2, רמת השרון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחמה סנה, מפרקת

ע.ק.ה.י בע"מ
)ח"פ 51-367107-3(

)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   ,15.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,03-9611664 טל'  לציון,  ראשון   ,1 הירמוך  מרח'  קיסוס,  עמית 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד רונן גרין, רח' מרכוס 3, רמלה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

עמית קיסוס, מפרק

ליגל שרותי כ"א וסיעוד בע"מ
)ח"פ 51-396964-2(

)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   ,15.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עדי חן, מרח' תל חי 1, נתניה, טל' 054-5646240, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

עדי חן, עו"ד, מפרק
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תוחלת תעשיות מזון בע"מ
)ח"פ 51-365833-6(

)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   ,20.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עזרא לאטי, מרח' הבאר 1, כפר ורבורג, 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.

 ,19.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

עזרא לאטי, מפרק

לאטי מעדני בשר בע"מ
)ח"פ 51-335524-8(

)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   ,20.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עזרא לאטי, מרח' הבאר 1, כפר ורבורג, 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.

 ,19.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

עזרא לאטי, מפרק

מור 4 קידס בע"מ
)ח"פ 51-358334-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.8.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן 
 ,077-3393831 טל'   ,5801216 אזור   ,23 שוחט  מניה  מרח'  אללוף, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרד   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

ב.ד.ש המאפייה המזרחית בע"מ
)ח"פ 51-315390-8(

)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   ,5.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיל שאשא, מרח' הרצל 13, ראשון לציון 75660, טל' 072-2151301, 

פקס' 03-9508447, 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.

 ,5.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל שאשא, עו"ד, מפרק

נברו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-356651-3(

)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   ,12.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נברו ורון 

רוזן ריימונד, מרח' המלך חזקיהו 23/1, אשדוד, 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.

 ,12.11.2015 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.

נברו ורון רוזן ריימונד, מפרק
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אדיו קנת טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-327612-1(

)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 
התקבלה   ,23.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,054-7800830 טל'  יבנה,  גן   ,30 אדם  יקותיאל  מרח'  קנת,  איתן 

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.

 ,23.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

איתן קנת, מפרק

ש.מ.ע אחזקות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-318109-9(

)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 
התקבלה   ,26.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,052-5609159 טל'   ,69125 אביב  תל   ,26 יוסף  בן  מרח'  צוק,  רות 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רות צוק, מפרקת

חברה לייזום השקעות ופיתוח אמין נסראלדין בע"מ
)ח"פ 51-347708-3(

)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   ,28.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אמין נסראלדין, ת"ד 7207, קרית טבעון 36015, 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.

 ,28.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,1 גוריון  בן  רח'  גרושקובסקי,  עידן  עו"ד  אצל   ,17.00  בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טבעון,  קרית 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמין נסראלדין, מפרק

א.נ.ח. פיתוח ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-401199-8(

)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   ,28.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אמין נסראלדין, ת"ד 7207, קרית טבעון 36015, 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.

 ,28.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,1 גוריון  בן  רח'  גרושקובסקי,  עידן  עו"ד  אצל   ,17.00  בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טבעון,  קרית 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמין נסראלדין, מפרק

נס אמין - חברה לבנין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-205892-6(

)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   ,28.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אמין נסראלדין, ת"ד 7207, קרית טבעון 36015, 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.

 ,28.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,1 גוריון  בן  רח'  גרושקובסקי,  עידן  עו"ד  אצל   ,17.00  בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טבעון,  קרית 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמין נסראלדין, מפרק




