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מינוי יושבת ראש ועדת פיקוח
לפי חוק התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול(, 

התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק התביעות של קרבנות 
אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957  הטיפול(,  )הסדר  השואה 
ממנה את אושרי פרוסט, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת 

ראש ועדת פיקוח לפי החוק, במחוז תל אביב.

ב' באלול התשע"ה )17 באוגוסט 2015(
)חמ 3-4445(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ז, עמ' 74; התש"ך, עמ' 34.  1

מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(, התשכ"ד-1963

הלול  לענף  המועצה  לחוק   45 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני ממנה את  ושיווק(, התשכ"ד-11963  )ייצור 
יעקב שקד, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערר 

לעניין סעיף 44 לחוק, במחוז תל אביב.

ט"ו באלול התשע"ה )30 באוגוסט 2015(
)חמ 3-414-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשנ"ד, עמ' 49.  1

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לעניין קנסות
לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(, התשכ"ד-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 63)ב( לחוק המועצה לענף הלול 
)להלן - החוק(, אני ממנה את  ושיווק(, התשכ"ד-11963  )ייצור 
יעקב שקד, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת קנסות 

לפי החוק, במחוז תל אביב.

ט"ו באלול התשע"ה )30 באוגוסט 2015(
)חמ 3-414-ה4(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 12.  1

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  מעצרים(,   - אכיפה  )סמכויות 
להלן,  המפורטים  הסביבה  להגנת  המשרד  לעובדי  מעניק  אני 
במסגרת  שימוש  לעשות  יוכלו  שבהן  ומעצר  עיכוב  סמכויות 
מניעת  לפקודת   18 סעיף  לפי  בעבירות  עורכים  שהם  חקירות 
לחוק   6 סעיף  חדש[, התש"ם-21980,  ]נוסח  בשמן  ים  מי  זיהום 
מניעת זיהום מי הים ]הטלת פסולת[, התשמ"ג-31983, סעיף 13)ג( 

לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-41984 או לשם גילוין, ולצורך כך 
יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות לפי החוק כדלקמן:

סמכויות עיכוב לפי סעיף 67 לחוק, למעט סמכות לעכב אדם   )1(
העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק, למעט הסמכות לזמן 

את העד לתחנת המשטרה; סעיף 69 לחוק;

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

מישל מור יוסף יוסי בר    

עבד אלרחמאן מחאמיד נסים צרור    

תום גרוסמן ואיל קבלאן    

שגיא עזני רפאל רפי דבש    

זיו שחר ברק אברהם אלפי    

פליקס פיינשטיין ארז הררי    

ענת מרים רז אילת בן ציון ארד    

הדר שמשון תיכון גבריאל סנקר    

ינאי היערי יונה רם עברי    

רועי דוד הראל זיני ארן וייט    

חגי בלכנר גיא נחושתן    

רומן יוניטר יניב יפת    

חיים אלבז כאמל קזאמל    

אליעזר פרא איל מילס    

רונן אלקלעי ראובן בן סימון    

דרור אריאלי רן עמיר    

אלי ורבורג גדעון בטלהיים    

עוז גורן גליה פסטרנק    

אילן סקס יוליק שוימר    

יעל שי חנן גולומבק    

רמי פלג ניר לוינסקי    

תוקף הסמכה זו עד יום ח' באדר ב' התשע"ו )18 במרס 2016(, 
וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים במשרתם האמורה.

ד' בתשרי התשע"ו )17 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשס"ח, עמ' 864.  4

הסמכת ממונה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בוריאן  ליטל  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ג-11993 
לממונה לעניין החוק, כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד 

להגנת הסביבה.

ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2462(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 975.  1

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630; התשס"ח, עמ' 861.  2

ס"ח התשמ"ג, עמ' 110; התשס"ח, עמ' 863.  3
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מינוי נציג השר להגנת הסביבה במועצה הארצית 
לתכנון ולבנייה ובוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של 

תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–6א)א()8(  2)ב()2(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את ישראל דנציגר 
הארצית  ובוועדה  ולבנייה  לתכנון  הארצית  במועצה  לנציגי 
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, במקומו של דוד לפלר2, 
כל עוד הוא משמש בתפקידו כמנהל הכללי של המשרד להגנת 

הסביבה.

אין בכך כדי לגרוע מתוקפם של מינוי ממלאי המקום.

ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(
)חמ 3-7-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ב, עמ' 741.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 557.  2

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, העברתי לעובדי מינהל 
אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים אשר 
מונו לממוני ביקורת הגבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק או לפקחים 
2)א()5(   בסעיף  כאמור  סמכויותיי  את  לחוק  13ד)א(  סעיף  לפי 

לחוק.

כ"ד באלול התשע"ה )8 בספטמבר 2015(
)חמ 3-677-ה1(

סילבן שלום  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

הסמכה לתת רישיון קבורה
לפי פקודת בריאות העם, 1940

העם,  בריאות  לפקודת  8)1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מסמיך  אני  המחוזי  הרופא  עם  שהתייעצתי  ולאחר   ,11940
לנפטרים  קבורה  רישיונות  לתת  לכך,  רוח, שהסכים  מאיר  ד"ר 

במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה.

כ"ה באלול התשע"ה )9 בספטמבר 2015(
)חמ 3-613-ה7(

משה בר סימן טוב  
                                     המנהל הכללי של משרד הבריאות

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התש"ם, עמ' 8.  1

הסמכה למנהלת
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-11990, אני מסמיך את ליטל 

בוריאן למנהלת לעניין תקנה 3 לתקנות האמורות, כל עוד היא 
משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(
)חמ 3-828-ה1(

ישראל דנציגר  
המנהל הכללי  

המשרד להגנת הסביבה  

מינוי ממונה סביבה
לפי תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים 

לטיהור שפכים(, התש"ע-2010

)תקני  העם  בריאות  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע-12010 )להלן 
לעניין  סביבה  לממונה  ארז  אמיר  את  ממנה  אני  התקנות(,   -
להגנת  במשרד  בתפקידו  משמש  הוא  עוד  כל  כולן,  התקנות 

הסביבה.

ח' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4105(

ישראל דנציגר  
המנהל הכללי  

המשרד להגנת הסביבה  
ק"ת התש"ע, עמ' 1018.  1

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בוריאן  ליטל  את  מסמיכה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי 
כאמור,  בעסק  בהם  שעוסקים  לחשוב  סביר  יסוד  לה  שקיים  או 
כדי לבדוק אם מקיימים בהם את הוראות החוק והתקנות על פיו, 

לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו בסעיף 7 לחוק.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2495-ה2(

גילי צימנד  
הממונה על איכות סביבה  

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

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ארז  אמיר  את  מסמיכה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי 
או שקיים לו יסוד סביר לחשוב שעוסקים בהם בעסק כאמור, כדי 
לבדוק אם מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות על פיו, לרבות 

תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו בסעיף 7 לחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במשרד להגנת הסביבה.

ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2495-ה2(

גילי צימנד  
הממונה על איכות סביבה  

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

ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1
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בספטמבר   20( התשע"ו  בתשרי  ז'  מיום  ההשעיה  תוקף 
2015( עד יום ט' באדר ב' התשע"ו )19 במרס 2016(.

ז' בתשרי התשע"ו )20 בספטמבר 2015(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים 

להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בגורן מחלת הניוקסל:

גורן, אדמית, אילון, גורנות הגליל, הילה, עבדון, יערה, מנות, 
אבירים, אבן מנחם, אלקוש, בצת, געתון, חוסן, חניתה, יאנוח- 
ג'ת, יחיעם, יערה, כברי, כליל, כפר ורדים, כפר רוזנואלד )זרעית(, 
מנות מעונה, מעיליא, מעלות-תרשיחא, מצובה, נווה זיו, נטועה, 
עין יעקב, עראמשה, פסוטה, צוריאל, שומרה, שייח' דנון, שלומי, 
שתולה, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים מגורן.

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים 

להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בסער מחלת הניוקסל:

תעשייה  אזור  סנאן,  אבו  נהריה,  הזיו,  גשר  עמי,  בן  סער, 
אכזיב )מילואות(, אשרת, בוסתן הגליל, בית העמק, בצת, געתון, 
חניתה, יערה, כברי, כליל, כפר יאסיף, כפר ראש הנקרה, לוחמי 
נתיב  נס עמים,  זיו,  נווה  מנות, מצובה,  מזרעה,  לימן,  הגטאות, 
דנון,  שייח'  ציון,  שבי  רגבה,  עמקה,  עברון,  עבדון,  השיירה, 
שלומי, שמרת, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים 

מסער.

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים 

להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בעלמה מחלת הניוקסל:

עלמה, ריחאניה, אביבים, אור הגנוז, איילת השחר, בירייה, 
)גוש חלב(, דוב"ב, דישון, דלתון, חולתה,  בר יוחאי, ברעם, ג'ש 
ספסופה,  כדיתה,  יראון,  יפתח,  המעלה,  יסוד  הגלילית,  חצור 

מינוי
לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה-1975

עסקים  רישוי  לתקנות  41)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הדברת מזיקים(, התשל"ה-11975 )להלן - התקנות(, אני ממנה 
את ליטל בוריאן בסמכות בדיקת פנקסים, כל עוד היא משמשת 

בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"א בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(
)חמ 3-1550-ה1(

אורי שלום  
המנהל  

ק"ת התשל"ה, עמ' 1184; התשנ"ג, עמ' 812.  1

תיקון הודעה על הכרה במכינות קדם אקדמיות
לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

אני מודיע כי בתוקף סמכות שר החינוך לפי סעיף 1 לחוק 
לי2,  שנאצלה  התשנ"ד-11994,  משוחררים,  חיילים  קליטת 
כך  אקדמיות3  קדם  במכינות  הכרה  על  ההודעה  את  תיקנתי 

שבסעיף א' להודעה האמורה -

פסקאות )42(, )47(, )50( ו–)54( - יימחקו;  )1(

בסופה של ההודעה יבוא:  )2(

")57( המכינה הקדם אקדמית, המרכז האקדמי שערי משפט, 
רח' מרגוע 5, הוד השרון;

המכינה הקדם אקדמית, הקריה האקדמית קריית אונו   )58(
)קמפוס חרדי ירושלים(, אגודת הספורט, רח' הפועל 2, 

בניין 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים;

המכינה הקדם אקדמית, הקריה האקדמית קריית אונו   )59(
)קמפוס כללי ירושלים(, אגודת הספורט, רח' הפועל 2, 

בניין 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים;

קריית  האקדמית  הקריה  אקדמית,  הקדם  המכינה   )60(
אונו )קמפוס חרדי אור יהודה(, רח' יהדות קנדה 29, 

אור יהודה;

למשפט  האקדמי  המרכז  אקדמית,  הקדם  המכינה   )61(
ולעסקים, רח' בן גוריון 26, רמת גן."

י' באלול התשע"ה )25 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2903-ה2(

פארס טויל  
מנהל אגף א' רישוי מוסדות חינוך  

במשרד החינוך  
ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התש"ס, עמ' 262.  1

ס"ח התשע"ד, עמ' 3128.  2

י"פ התשס"ח, עמ' 437; התשע"ג, עמ' 801; התשע"ד, עמ' 7203.  3

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ה' באלול התשע"ה 
)20 באוגוסט 2015(, בתיק בד"מ 089/2012, החליט להטיל על עורך 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,21659 מס'  רישיון  צרפתי,  רונן  דין 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

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

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1
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המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;94 6653, ח"ח  כגוש  חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה   
הייעוד: דרך.

כ"ג באלול התשע"ה )7 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/2/172/א, 
בזה  מוסרת   ,1619 עמ'  התשס"ה,   ,5367 הפרסומים 
 - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

כרם בן זמרה, מחניים, מירון, מלכייה, מרכז אזורי מרום הגליל, 
אליעזר,  שדה  נפתלי,  רמות  פינה,  ראש  צפת,  צבעון,  עמוקה, 
תעשיון דלתון, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים 

מעלמה.

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

הודעה על הסמכת פקח בעיריית בית שאן
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

לחוק הרשויות   3 לפי סעיף  כי בתוקף סמכותי  אני מודיע 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי ביום י"ב באלול התשע"ה )27 באוגוסט 
2015( את אמיר תורג'מן, לאחר שקיבל תעודה על השתתפותו 
והחובות  המטלות  בכל  ועמד  סביבה  פקחי  להכשרת  בקורס 
להוראות  סביבתי בהתאם  לפקח  זה,  לקורס  הנדרשות בהתאם 

החוק כל עוד הוא משמש בתפקידו בעיריית בית שאן.

ח' בתשרי התשע"ו )21 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4029(

רפאל בן שטרית  
ראש עיריית בית שאן  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הסמכת פקח
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, אני מסמיך בזה את עובד 
העירייה אלי אדרעי, לפקח על ביצוע חיקוקי הסביבה כהגדרתם 

בחוק, ומוקנות לו בזה כל הסמכויות כמפורט בחוק.

ח' באלול התשע"ה )23 באוגוסט 2015(
)חמ 3-4029(

חי אדיב  
ראש עיריית הוד השרון  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/8/302, 
הפרסומים 3400, התשמ"ז, עמ' 211, מוסרת בזה הוועדה 

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3697, ח"ח 170, בשטח   
של 108 מ"ר.

ד' בתשרי התשע"ו )17 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/7676, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
ג/9922,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,1861 עמ'  4486, התשנ"ז, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5094, התשס"ב, עמ' 3300, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר מנדא, ששטחה 7.006 דונם, המזוהה כגוש   
17565, חלקות 8-1, 65; גוש 17570, חלקות 62-58.

כ"ט באלול התשע"ה )13 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/20405, 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6848, התשע"ד, עמ' 7152, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטורעאן, המזוהה כגוש 16605, ח"ח 8.  

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,355-0075895
בזה  מצהירה   ,5681 עמ'  התשע"ד,   ,6806 הפרסומים 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רכסים,  המקומית  המועצה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,7727 עמ'  התשע"ה,   ,7086 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

רכסים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

191, ששטחה  גוש 11144, חלקה  חטיבת קרקע ברכסים -   
כ–973 מ"ר; הייעוד: שטח למוסדות ציבור.

כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4(

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ענ/125,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4279, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1718 עמ'  התשנ"ה, 
 19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ה,   ,6911 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
באקה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,706

אלגרבייה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאקה אלגרבייה, המזוהה כ-  

גוש 8780 -  

ח"ח 14, ששטחה 1,755 מ"ר )שטח ציבורי פתוח(,  

ח"ח 15, ששטחה 330 מ"ר )שטח ציבורי פתוח(,  

ח"ח 16, ששטחה 300 מ"ר )שטח ציבורי פתוח(,  

ח"ח 17, ששטחה 1,056 מ"ר )שטח ציבורי פתוח(;  

גוש 8781 -  

ח"ח 11, ששטחה 1,100 )שטח ציבורי פתוח(.  

כ"ג באלול התשע"ה )7 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4(

נאדר יונס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/519, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 850, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1393 עמ'  התשכ"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,1245 עמ'  התשנ"ב,   ,3956 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
 ,2014 עמ'  התשנ"ב,   ,3970 הפרסומים  בילקוט  תוקנה 
ותוקנה בשנית בילקוט הפרסומים 5603, התשס"ז, עמ' 819, 
תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' דרך ירושלים, גוש 6400,   
ח"ח 174, בשטח של 559 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ה אלול התשע"ה )9 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/12, 
הפרסומים 4697, התשנ"ט, עמ' 441, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5207, התשס"ג, עמ' 3489, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,38 חלקה   ,5478 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
מגרש 50 )לשעבר גוש 3679, ח"ח 11, 12, 14, 18, 19, 49(.

י"ח באלול התשע"ה )2 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/5/31/598, 
בזה  מצהירה   ,3175 עמ'  התשמ"ה,   ,3237 הפרסומים 
הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה זמורה, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6928, התשע"ה, עמ' 1422, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן 

יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 561, ח"ח 5, מגרש ג;   
הייעוד: שטח בנייני ציבור.

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4(

ישראל לוברום  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/9702,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5507, 
התשס"ו, עמ' 2311, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  משגב,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,6425 עמ'  התשע"ה,   ,7057 הפרסומים  בילקוט 
משגב  האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכמון, המזוהה כגוש 18850, חלקה 16 בשלמותה   
)לשעבר ח"ח 2, 6(.

י"א בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/17824, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6250, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4800 עמ'  התשע"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  משגב,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 

ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,6424 עמ'  התשע"ה,   ,7057 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

משגב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתובל, גוש 18907 -  

שטח ההפקעה )מ"ר(חלקי חלקות

13205

14555

4258

46153

51299

המהוות חלק ממגרש 371.  

י"א בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11712, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5330, 
התשס"ה, עמ' 32, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  משגב,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,6425 עמ'  התשע"ה,   ,7057 הפרסומים  בילקוט 
משגב  האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במעלה צביה, גוש 19255 -  

ח"ח 5, בשטח של 2,923 מ"ר;  

ח"ח 118 )ח"ח 14 לשעבר(, בשטח של 3,390 מ"ר.  

י"א בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

  9977700191:'מס
 , בית וגן11הרחבות יח"ד ברח' מינצברג  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 

 9 תשריט  9 גרסת: הוראות  9977780595: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב0900 ביטול
 / ג0900 ביטול
 / ד0900 ביטול
 90 ביטול

 1900 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

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

, באיזור הוילות 51בדרום שכונת בית וגן, ברח' מינצברג 
 וצמודי קרקע
 X: 218075קואורדינטה 
 Y: 629825קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .589חלקות במלואן: , מוסדר, 19580גוש: 

 

 מגרשים:
 / ב0900בהתאם לתכנית  79

 

 :מטרת התכנית
ן, ללא תוספת יהרחבת יח"ד קיימות בתוך קונטור הבני

 ין.יקומות וללא שינוי בקווי הבנ
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן:ישינוי במערך י .5

 לאזור מגורים ב 1מאזור מגורים 
 קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: .0

קביעת בינוי לתוספות בנייה להרחבת יח"ד קיימות 
ין, ללא תוספת יח"ד חדשות וללא יבכל מפלסי הבנ

 ין בהתאם למפורט בנספח הבינוי.יינוי בקווי הבנש
 189.50ניה בשטח וקביעתם ל הגדלת שטחי הב .1

עיקריים ו מ"ר שטחים 771.57מתוכם מ"ר )
 מ"ר שטחי שירות(.  500.81

 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. .7
 

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .1
 בנייה בשטח.

 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. .9
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

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

 טלפון: , 8595195ירושלים , 5לים, שלומציון ירוש
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 90-9089091

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 90-9089955טלפון: 

 

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

ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יכנון והבניהת
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

  9905010191:'מס
, 31קומות ברחוב בר אילן  0תוספת  שם התכנית:

 ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 
 55 תשריט  09 גרסת: הוראות  9981858595: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5119 ביטול
 90 ביטול
 5519 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1900 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים, 71רחוב: בר אילן  ,יישוב: ירושלים

 X: 220507קואורדינטה 
 Y: 633426קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .577חלקות במלואן: , מוסדר, 19999גוש: 
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 :מטרת התכנית
 יח"ד חדשות 0קומות לצורך הוספת  0תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ג 1א. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 

ב. קביעת בינוי לתוספות בנייה סטנדרטיות לשם 
קומות לבנין קיים והרחבת מעלית קיימת  0תוספת 

 לקומות אלו בהתאם לנספח הבינוי
 ג. שינוי בקוי בנין המאושרים וקביעת קוי בנין חדשים.

 9.9מעל מפלס ה 9ל 7ד. הגדלת מס' הקומות מ
 ויציאה לגג מחדר מדרגות.

 חנויות. 0050חנויות ל 0059ה. הגדלת מס' יח"ד מ
 ו. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 ז. קביעת תנאים למתן ה.בנייה.
 ח. קביעת הוראות בגין הריסה.

 5911.10ט. הגדלת שטחי הבניה בשטח, וקביעתם ל
 מ"ר  979.77מ"ר )מתוכם שטחים עיקריים 

מ"ר  519.59מסחרי, ו מ"ר  09.99מגורים, ו
 שטחי שרות(.

 קביעת שימושים עבור חזית מסחרית. י.
 

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

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

י את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פ
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

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

-90טלפון:  8595195ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9089091

ירושלים   5ככר ספרא  מקומית לתכנון ולבניה ירושלים,
 90-9089955טלפון: 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  9111010191:'מס
הגדלת אחוזי בנייה בבניין מגורים ,  שם התכנית:

 אבו טור
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםלתכנון לבניה 

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 
 51 תשריט  05 גרסת: הוראות  9555099595: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5997 ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1900 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אבו טור, יישוב: ירושלים

 X: 222172קואורדינטה 
 Y: 630463קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .78חלקות במלואן:  08891גוש: 
 .97חלקי חלקות:  08891גוש: 

 

 :התכניתמטרת 
 הגדלה אחוזי בנייה ותוספת יח''ד לבניין מגורים קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 1שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  .5
קביעת בינוי עבור תוספת לשם הרחבת דירות  .0

 קיימות ותוספת יח''ד.
 קביעת קווי בניין חדשים. .1
 5095.09 וקביעתם לה בשטח הגדלת שטחי הבניי .7

 050"ר שטחים עיקריים ו 898.09מתוכם מ"ר )
 מ"ר שטחי שירות( 

 יח''ד.  7 וקביעתם ל 1הגדלת מס' יח''ד מ .1
 קומות. 7קומות ל  1הגדלת מס" הקומות מ  .9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש בתוכנית. .7
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי  .9

 בנייה בשטח.
 , מדרגות וגדרות  להריסה.קביעת הוראות בגין סככה .8

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

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

 טלפון:  8595195ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 90-9089091

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 90-9089955טלפון: 

 

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

נון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכ
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 :'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

9117117191  
הרחבת המרכז הרפואי שערי צדק,  שם התכנית:

 ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 
 18 תשריט  10 גרסת: הוראות  9557997595: 'מס

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9999 שינוי
 / ג877 ביטול
 / ד877 ביטול
 / ה877 ביטול
 5970 ביטול
 / ו877 ביטול
 90 ביטול
 / ב0991/ 9במ/  ביטול

 1900 כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 59919 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 50יישוב: ירושלים רחוב: בייט שמואל 

מתחם המרכז הרפואי שערי צדק וסביבתו, התחום בין 
הרחובות שדרות הרצל, שמואל בייט, שחראי וזאב 

 בתשריט.חקלאי, לפי הקו הכחול המופיע 
 X: 217640קואורדינטה 
 Y: 631192קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .97, 09, 58, 57, 51, 50חלקות במלואן:  19591גוש: 
, 71, 05, 59, 57, 55, 59חלקי חלקות:  19591גוש: 

90 ,91 ,99 ,89 ,515 ,511 ,511. 
, 01, 00, 05, 09, 9, 7, 9חלקות במלואן:  19597גוש: 

07 ,01, 09 ,07 ,09 ,17 ,71 ,79 ,79 ,78 ,19 ,579 ,
587 ,099 ,090 ,099 ,055 ,051. 

, 75, 11, 11, 10, 15, 19חלקי חלקות:  19597גוש: 
15 ,577 ,591 ,097 ,087 ,087 ,159. 

 .99חלקות במלואן:  19119גוש: 
 .575, 518, 517, 11, 17, 11חלקי חלקות:  19119גוש: 
 .15חלקי חלקות:  19171גוש: 

 

 :מטרת התכנית
תכנון מחדש של מתחם המרכז הרפואי שערי צדק תוך 
הוספת מבנים וחניונים והסדרת השטחים הציבוריים 

 ודרכי הגישה.

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח , שטח לבנייני 5

ציבור, דרך ו/או עיצוב נוף, דרך מאושרת 
 יאות".ל"מבנים ומוסדות ציבור לבר

. שינוי ייעוד קרקע משטח לבנייני ציבור ל"מבנים 0
 ומוסדות ציבור". 

. שינוי ייעוד קרקע ממעבר ציבורי להולכי רגל ומשטח 1
 לבנייני ציבור ל"שטח ציבורי פתוח".

. שינוי ייעוד קרקע משטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי 7
 פתוח ומעבר ציבורי להולכי רגל ל"דרך מוצעת".

 ת השימושים והתכליות המותרים.. קביע1
 קומות מעל פני הקרקע. 59עד  7. קביעת בינוי עקרוני בן 9
 . קביעת תוספת זכויות בנייה. 7
 . קביעת קווי בניין.9
 . קביעת הוראות לאזור הנחיות מיוחדות.8

 . קביעת הוראות לזיקת הנאה לציבור.59
 . קביעת הוראות לדרך לביטול.55
 תנועה חדש, כולל כניסות, יציאות וחניה.. קביעת מערך 50
. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה שלא בהסכמה 51

 וקביעת הוראות לרישום.
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.57
 . קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.51

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

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

 טלפון:  8595195ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 90-9089091

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 90-9089955טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  9159195191:'מס
הקמת מתחם מסחר ותעסוקה  שם התכנית:

 "ביתילי", תלפיות , ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 
 58 תשריט  01 גרסת: הוראות  9519991595: 'מס
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 877 ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1900מק/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 . 18יישוב: ירושלים רחוב: גנרל קניג פייר 

אשר באזור  18התכנית ממוקמת ברחוב גנרל פייר קניג 
 התעשיה תלפיות,

גובלת ברחוב פועלי צדק מצפון, רחוב מעשה חשב 
 מדרום ורחוב גנרל פייר קניג ממערב.

 X: 220450קואורדינטה 
 Y: 628825קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן: , מוסדר, 19579גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הקמת מתחם מסחר, תעסוקה, משרדים ותעשייה 

 קומות. 59זעירה בבניין בו 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד הקרקע מתעשייה למסחר ותעסוקה, ודרך 5

 מוצעת.
. קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח השטח עפ"י 0

 נספח הבינוי.
 .קביעת שטחי בנייה מרביים.1
 . קביעת קווי בניין מירביים.7
)לא  59.קביעת מספר קומות מרבי מעל הקרקע ל1

קומות מסד ו 1כולל קומה טכנית חלקית(, מתוכנן 
 קומות  מגדל. 51

 .1.קביעת מספר קומות תת"ק ל9
 .קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.7
 .קביעת הוראות בגין זיקת הנאה.9
 .קביעת הוראות לשלבי ביצוע למימוש התכנית.8

 . קביעת הוראות להריסה. 59
 . קביעת הוראות לסטיה ניכרת. 55
 . קביעת הוראות בגין הפקעה. 50

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

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

 טלפון:  8595195ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 90-9089091

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 90-9089955טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  9097705191:'מס
 בנייה חדשה למגורים ברח' שיך ענבר שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 

 55 תשריט  50 גרסת: הוראות  9097781595: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1991 ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1900מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רח' שייך ענבר. טור,מזרחית שכונת א 

 X: 224289קואורדינטה 
 Y: 632229קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .590חלקות במלואן: , לא מוסדר, 19981גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יח"ד בשכ' א  9קומות, 7הקמת בנין חדש למגורים בן 

 טור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ג' ודרך 1. שינוי ייעוד שטח ממגורים 5

 מוצעת.
קומות  7. קביעת בינוי להקמת בנין חדש למגורים בן 0

יח"ד  9מעל קומת חניה תת קרקעית לשם יצירת 
 חדשות.

מ"ר מתוכם  999קביעת שטחי הבניה המרביים ל  .1
 מ"ר שטחי שירות. 101מ"ר שטחים עיקריים ו  191

 קביעת קווי בנין חדשים לבניה מוצעת. .7
 יח"ד. 9קביעת מס' יח"ד ל  .1
קומות מעל קומת  7רבי למס' הקומות המקביעת  .9

 חניה תת קרקעית.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.7
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .9
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ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

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

 טלפון:  8595195ירושלים  5ציון ירושלים, שלומ
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 90-9089091

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 90-9089955טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9910113191:'מס

 הוספת קומת מגורים וקומת חניה  שם התכנית:
 שיח ג'ארח. 7תת קרקעית ברחוב נששיבי 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 10 גרסת: הוראות  9999157595: 'מס מקומית
 00 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 90 ביטול
 / א9111 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1900מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .שיח ג'ארח, 7יישוב: ירושלים רחוב: ראע'ב נשאשיבי 

 

 גושים וחלקות:
 .19, 7חלקי חלקות: , לא מוסדר, 19517גוש: 

 X: 222143קואורדינטה 
 Y: 633615קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הוספת קומה אחת מעל לבניין קיים ותוספת קומת חניה 

 .7תת קרקעית ברחוב נששיבי 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ב'.5
. קביעת בינוי עבור תוספת קומה, הרחבת יח"ד 0

0 ותוספת קומת חניה 9.99בקומה ב' במפלס 

חלקית תת קרקעית, הכל בהתאם לנספח הבינוי 
 (.5)נספח מספר 

 .7ל 1. הגדלת מספר הקומות מ1
 .9ל 9. הגדלת מספר יח"ד מ7
מ"ר, מהם  5800.01. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 1

שטחי  901.79חים עיקריים ומ"ר הם שט5089.71
 שירות.

 . שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.7
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 7977ובילקוט הפרסומים  59/97/0951

 .59/97/0951, בתאריך 7757עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי90-9089091טלפון:  8595195
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

אי לעיין בה בימים , וכל המעוניין רש90-9089955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9903110191:'מס

 תוספת בנייה בשכונת א'טור שם התכנית:
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 57 גרסת: הוראות  9987519595: 'מס מקומית
 51 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות:יחסת לתכניות יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 1991 ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1900מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טורמזרחית לשכ' א, יישוב: ירושלים רחוב: אל חרדוב

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 19981גוש: 

 X: 224150קואורדינטה 
 Y: 631875קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 טור.תוספת קומות ויח"ד בשכ' א
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 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד למגורים א'  1.שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5

 ודרך מוצעת.
 .קביעת הבינויים הבאים בשטח:0

( לשם הרחבת יח"ד 5תוספת בנייה בקומה ) א.
 )קיים בפועל(

"ד חפירת שטח בקומת קרקע לשם יצירת יח ב.
 אחת )קיים בפועל(

מ"ר מתוכם 5519.קביעת שטחי הבניה המרביים ל 1
 מ"ר שטחי שירות. 79מ"ר שטחים עיקריים ו 5999

 קומות. 7.הגדלת מס' הקומות המרבי ל 7
 יח"ד. 8יח"ד ל  7. הגדלת מס' יח"ד מ 1
 .קביעת קווי בנין חדשים לבניה.9
 .קביעת הוראות בגין סככות וגדרות להריסה.7
 .קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9
 .קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.8

 .קביעת הוראות למימוש התכנית.59
 .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.55
 .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.50

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 7901ובילקוט הפרסומים  07/97/0951

 .05/97/0951בתאריך  ,7959עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי90-9089091טלפון:  8595195
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 90-9089955טלפון: 
 באתרשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ווב

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9110077191:'מס

, 03בניין מגורים ברח' הפלמ"ח  שם התכנית:
 ירושלים

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 59 גרסת: הוראות  9510877595: 'מס מקומית
 59 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1900 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , 07יישוב: ירושלים רחוב: הפלמ"ח 

 .19907בגוש  057חלקה מס' 

 גושים וחלקות:
 .057חלקות במלואן: , מוסדר, 19907גוש: 

 X: 220065קואורדינטה 
 Y: 630536קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
קומות מגורים וקומת חניה  1הקמת מבנה מגורים בן 

 יח"ד. 59ומחסנים תת קרקעית  עבור 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ג'. 0.  שינוי ייעוד ממגורים 5
. קביעת בינוי עבור בנין חדש תוך שימור חלקי של 0

 חזיתות המבנה.
מ"ר מתוכם  5,191 . קביעת שטחי בנייה בהיקף של1

 מ"ר שירות. 979מ"ר עיקרי ו 908
 . שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.7
 59יח"ד וקביעת סך יח"ד הדיור המרבי ל 1. תוספת 1

 יח"ד.
ממפלס קומת הכניסה ול 7. קביעת מספר הקומות ל9

 מתחת לקומת הכניסה. 0
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.7
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 יתות לשימור, הריסה..קביעת הוראות בגין חז8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9899ובילקוט הפרסומים  15/59/0957

 .09/59/0957, בתאריך 099עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :במשרדי. וכן 90-9089091טלפון:  8595195
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 90-9089955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9153051191:'מס
 תוספת יח"ד והרחבות יח"ד  שם התכנית:

 בית וגן, ירושלים 17ברח' החידא 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 59 גרסת: הוראות  9517919595: 'מס מקומית
 51 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 5970 ביטול
 5901 ביטול
 5511 ביטול
 90 ביטול
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 מספר התכנית סוג היחס
 / ב1599 כפיפות
 / א1900מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בשכונת בית וגן, 57יישוב: ירושלים רחוב: החיד"א 

 

 גושים וחלקות:
 .505חלקות במלואן: , מוסדר, 19599גוש: 

 X: 217452קואורדינטה 
 Y: 630667קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
קומות, תוספת יח"ד והרחבות בבנין ברח'  0תוספת 
 בית וגן. 57החיד"א 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ייעוד. שינוי 5

 מיוחד למגורים ג. 5מאזור מגורים 
קומות קיימות,  7קומות מעל  0. קביעת בינוי לתוספת 0

 קומות. 9סה"כ 
 יח"ד. 51יח"ד, סה"כ  7. תוספת 1
מ"ר  0175.09.קביעת שטחי בנייה בהיקף של 7

 111.81מ"ר שטחים עיקריים,  5598.19)מתוכם 
שטחי  5997.71מ"ר שטחי שירות על קרקעי ו

 ות לחניה תת קרקעית(.שר
 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.1
 .51 . קביעת מס' יח"ד בשטח התכנית ל9
 קומות. 9ל המאושרות 7 . הגדלת מס' הקומות מ7
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.8

 . קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים.59
 . קביעת הוראות בגין מבנה מרפסות להריסה.55

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 7918ובילקוט הפרסומים  50/99/0951

 .59/99/0951, בתאריך 9797עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי90-9089091לפון: ט 8595195
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 90-9089955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  9155391191:'מס

 ,39הרחבת בית פרטי ברחוב אורי בר און  שם התכנית:
 ירושלים פסגת זאב מרכז,

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 51 גרסת: הוראות  9511799595: 'מס מקומית
 9 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 1179 שינוי

 90 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1900 כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 79 פסגת זאב, רח' בר און אורישכונת  יישוב: ירושלים 

 

 גושים וחלקות:
 .01חלקות במלואן: , מוסדר, 19919גוש: 

 X: 223550קואורדינטה 
 Y: 637140קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת  בנייה לשם הרחבת יחידת דיור קיימת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
: מאזור כמפורט להלןעודי הקרקע ישינוי במערך י .5

 מיוחד לאזור מגורים א'. 1מגורים 
ובמפלס  0 9.99קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלס  .0

)עליית גג( כמפורט  0 9.50ובמפלס  0 1.99
 בנספח הבינוי.

 שינוי קווי בניין וקביעת קוי בניין חדשים. .1
 הגדלת שטחי הבניה בשטח החלקה וקביעתם ל .7

מ"ר שטחים  079.85מ"ר )מתוכם  088.50
 מ"ר שטחי שרות(  00.05 עיקריים ו

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .1
 בנייה בשטח.

 .5קביעת מס' יח"ד ל:  .9
ועליית  9.99קומות מעל ל 0 קביעת מס' הקומות ל .7

 .9.50גג במפלס 
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.. 9
 למתן היתר בנייה. קביעת תנאים .8

 קביעת הוראות בגין הריסה. .59
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 7919ובילקוט הפרסומים  51/91/0951

 .59/91/0951, בתאריך 1119עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  :. וכן במשרדי90-9089091טלפון:  8595195
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 90-9089955טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 דלית זילבר
 זית לתכנון ולבניההועדה המחויו"ר 

 מחוז ירושלים 
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  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  בית שאן
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 01053 מס':ג/
שינוי קווי בנייה והגדלת אחוזי בנייה  שם התכנית:

 בקרית רבין בבית שאן 05-00למגרשים מס' 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   05917 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 77בש/ מק/  ישינו
 11תמא/  כפיפות
 77ג/ במ/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית שאן   .

 

 גושים וחלקות:
 .09  01חלקות במלואן:  09897גוש: 
 .18חלקי חלקות:  09897גוש: 

 X: 246500קואורדינטה 
 Y: 710650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קווי בנייה והגדלת אחוזי בנייה במגרש מס' הסדרת
 בקרית רבין בבית שאן. 01-09

 

 עיקרי הוראות התכנית:
, והגדלת אחוזי י קו בניין צידי צפוני ע"פ תשריטשינו

 19% מ 09ובמגרש  99%ל 19%מ 01בנייה במגרש 
 .% 97 ל

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9897ובילקוט הפרסומים  01/95/0951

 .51/95/0951, בתאריך 0978עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 97-9199111טלפון:  5711991
בית  5מקומית לתכנון ולבניה בית שאן, ירושלים הבירה 

, וכל המעוניין רשאי 97-9798757טלפון:  59899שאן 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 
 
 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת
 01090 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 בנייה, נצרתשינוי בהוראות וזכויות  שם התכנית:
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   05090 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 התכניתמספר  סוג היחס

 8999ג/  שינוי
 5579נצ/ מק/  שינוי
 55959ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת   .

 

 גושים וחלקות:
 .509, 557חלקות במלואן:  59119גוש: 
 .500חלקי חלקות:  59119גוש: 

 X: 228050קואורדינטה 
 Y: 733275קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 , הגדלת התכסית, הקטנת קווי בניןהגדלת שטחי הבניה

והסדרת דרך סטטורית וזאת לצורך לגיטמציה לבניה 
 הקיימת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה מותריים.א. 

 ב. הקטנת קווי בנין.
 ג. הגדלת תכסית הקרקע.

ד. שינוי ייעוד מאזור בנייה רגיל לדרך מוצעת על חלקת 
 דרך.

 

התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת 
, התשעה, 9989ובילקוט הפרסומים  97/55/0957

 .09/59/0957, בתאריך 518עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 97-9199111טלפון:  5711991
 טלפון:  59999נצרת, נצרת  מקומית לתכנון ולבניה

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 97-9718099
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  קרית שמונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  9010099017מס':
שינוי ייעוד שטח מבני ציבור למגורים,  שם התכנית:

 קרית שמונה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 , כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
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לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
שמונה מופקדת תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה קרית

 9 תשריט  50 גרסת: הוראות    9059099057מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1915ג/  שינוי
 11תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 71יישוב: קרית שמונה רחוב: שפרינצק 

 במרכז קרית שמונה על גדת נחל עין זהב
 X: 253995קואורדינטה 
 Y: 790500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .595, 99, 97, 18, 19חלקי חלקות:  51511גוש: 
 .95, 11חלקות במלואן:  51517גוש: 
 .90, 15, 00, 05, 09, 58חלקי חלקות:  51517גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד שטח מבני ציבור לשטח מגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד שטח מבני ציבור לשטח מגורים. 
 הגדרת זכויות והוראות בנייה. 
 הסדרת שטח תעלת מים וקביעת ייעוד. 
 קביעת ייעוד שצ"פ. 
 .ביטול דרך 

 

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  99התנגדות תוך לחוק, רשאי להגיש  599סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

 17ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, הרצל 
 97-9870717טלפון:  55958קרית שמונה 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 

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

 13730 ג/ מפורטת מס':
 תכנית מתאר קרית שמונה שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   57770 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 5/ 91/ 57תרשצ/  שינוי
 5751קש/ מק/  שינוי
 5/ 91/ 59תרשצ/  שינוי
 5/ 91/ 57תרשצ/  שינוי
 5/ 91/ 59תרשצ/  שינוי
 5/ 91/ 58תרשצ/  שינוי
 5/ 91/ 09תרשצ/  שינוי
 5/ 91/ 05תרשצ/  שינוי
 5/ 91/ 00תרשצ/  שינוי
 5/ 91/ 09/ תרשצ שינוי
 9579ג/  שינוי
 7919ג/  שינוי
 5701קש/ מק/  שינוי
 087ג/ בת/  שינוי
 079ג/ בת/  שינוי
 99ג/ במ/  שינוי
 1588ג/  שינוי
 7998ג/  שינוי
 7898ג/  שינוי
 8879ג/  שינוי
 59709ג/  שינוי
 9587ג/  שינוי
 7797ג/  שינוי
 59977ג/  שינוי
 9197ג/  שינוי
 9989ג/  שינוי
 9719ג/  שינוי
 7599ג/  שינוי
 1801ג/  שינוי
 1951ג/  שינוי
 7551ג/  שינוי
 7591ג/  שינוי
 8191ג/  שינוי
 9091ג/  שינוי
 9991ג/  שינוי
 7111ג/  שינוי
 7951ג/  שינוי
 1900ג/  שינוי
 7090ג/  שינוי
 59585ג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 7095ג/  שינוי
 1915ג/  שינוי
 7915ג/  שינוי
 7755ג/  שינוי
 7557ג/  שינוי
 59797ג/  שינוי
 5/ 91/ 07תרשצ/  שינוי
 55887ג/  שינוי
 5/ 91/ 51תרשצ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית שמונה.

 

 גושים וחלקות:
  51598, 51597  51591, 51987גושים בשלמות: 

51559 ,51511 ,51517  51518 ,51575 ,51571  
51579 ,51595  51591 ,51597  51598 ,51575 ,
51590  51599 ,51581 ,51581  51589 ,51009 ,
51179  51178 ,51187 ,57950  57951 ,57909  
57905 ,57907 ,57991  57997. 

 .11חלקי חלקות:  51570גוש: 
, 70, 15, 78, 77, 70, 8חלקות במלואן:  51577גוש: 

71 ,79 ,91 ,99 ,89  599 ,591 ,599 ,555  509 ,
510  519 ,577  579. 

  599, 97, 99, 77, 59חלקי חלקות:  51577גוש: 
559 ,508  515 ,579  575. 
  15, 09  59, 55, 0  5חלקות במלואן:  51579גוש: 

10 ,11 ,18 ,70 ,78 ,10 ,11  17 ,18  91 ,97 ,98 ,
595, 591 ,591 ,597. 
 .88, 81, 81, 19, 75חלקי חלקות:  51579גוש: 
 .17חלקי חלקות:  51519גוש: 
 .11, 15, 00, 57, 50, 0 ,5חלקות במלואן:  51515גוש: 
 .501, 505  5חלקות במלואן:  51579גוש: 
 .500חלקי חלקות:  51579גוש: 
 .19  79, 59חלקות במלואן:  51595גוש: 
 .77, 71, 17, 59חלקי חלקות:  51595גוש: 
 .9חלקי חלקות:  51587גוש: 
 .55  59, 9, 1  0חלקות במלואן:  51588גוש: 
 .51  57, 8, 7  9, 7חלקי חלקות:  51588גוש: 
 .57  51, 9, 9, 1  0חלקי חלקות:  51019גוש: 
 .57  51, 8  7חלקי חלקות:  51099גוש: 
 .01חלקות במלואן:  51779גוש: 
 .09, 59חלקי חלקות:  51779גוש: 
, 555 ,559, 591 ,597חלקות במלואן:  51795גוש: 
557  559. 
 .599, 590, 98, 97חלקי חלקות:  51795גוש: 
 .00  05חלקות במלואן:  57998גוש: 
 .09, 09  07חלקות במלואן:  57955גוש: 
 .81  17, 15  09, 07  57חלקות במלואן:  57990גוש: 
 .87, 11 ,10, 07  01, 51  7חלקי חלקות:  57990 גוש:

 

 
 

 מטרת התכנית:
 הסדרת תכנון העיר קרית שמונה תוך:

 ( ביסוס מעמדה כעיר אזורית.5
 79,999( ייעוד שטחים לקיבולת אוכלוסייה של כ0

 תושבים.
 ( הגדרת אזורי מגורים חדשים.1
 ( קביעת הוראות להתחדשות עירונית בשטח הבנוי.7
מנות פיתוח המכוונות לפיתוח מקביל של ( קביעת 1

מגוון שימושים ואזורים לטובת חיזוק המערך הקיים 
ואיזון בין הפיתוח באזורים חדשים לפיתוח האזור 

 הבנוי
 ( קביעת הוראות בינוי והוראות להכנת תכנית מפורטת.9
 ( קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.7
 ( הגדרת מתחמים לפיתוח תיירותי9

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.5
. קביעת הוראות בנייה לכל ייעוד קרקע ו/ או הנחיות 0

 להכנת תכניות מפורטות
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9978ובילקוט הפרסומים  90/98/0951

 .00/99/0951, בתאריך 7779
 

נית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכ
נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 97-9199111טלפון:  5711991
קרית  17מקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, הרצל 

, וכל המעוניין 97-9870717טלפון:  55958שמונה 
ם האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדי

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  אצבע הגליל
 10515 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

 חצור הגלילית אתר חוני המעגל  שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת 

   58151 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות:המתייחסת לתכניות 
 מספר התכנית סוג היחס

 59775ג/  שינוי
 57117ג/  שינוי
 8999ג/  שינוי

 11תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חצור הגלילית   .

 חצור הגלילית אתר חוני המעגל
 X: 250500קואורדינטה 
 Y: 765350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11  17חלקי חלקות:  51919גוש: 
 .81חלקי חלקות:  51919גוש: 
  509, 557, 559, 75חלקות במלואן:  51999גוש: 
501 ,577. 

, 598  597, 70, 18  11חלקי חלקות:  51999גוש: 
555 ,559 ,559  558 ,507 ,575  570 ,579. 

, 79  11, 15  09, 09במלואן: חלקות  51998גוש: 
599 ,501. 

 ,09, 05, 58, 51 ,57, 8 ,9חלקי חלקות:  51998גוש: 
07 ,10 ,71 ,78  99 ,90  99 ,99 ,591, 599 ,598 ,

509  507. 
 .91, 97חלקי חלקות:  51981גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת אתר חוני המעגל וקביעת זכויות והנחיות 

 לפיתוח האתר
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 קביעת ייעוד קרקע 

 קביעת זכויות בנייה 
 קביעת הוראות פיתוח

 הסדרת דרך הגישה לאתר בהתאם למצב הקיים בשטח
 הסדרת פתרון חניה לרכבים פרטיים ולאוטובוסים

 קביעת הוראות שימור ופיתוח
 קביעת הוראות בינוי ועיצוב

 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
 

לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל מעוניין רשאי 
 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  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

מועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים מ
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

חצור  ומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל,ועדה מק
 97-9999977טלפון:  ,הגלילית

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  אצבע הגליל
 01105 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

פארק תעשיות  שינוי ותוספת לצ.ח.ר  שם התכנית:
 הגליל

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
מופקדת תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה אצבע הגליל

   05591 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 991/ 585אג/ מק/  שינוי
 991/ 585אג/ מק/ בת/  שינוי
 0087ג/  שינוי
 585ג/ בת/  שינוי

 7/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 590/ 585אג/ מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ראש פינה.

 פארק תעשיה צחר.
 X: 253600קואורדינטה 
 Y: 764285קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .8 ,9חלקות במלואן:  51811גוש: 
  97, 07, 59, 51  59, 7חלקי חלקות:  51811גוש: 

79 ,71, 77 ,79 ,79  95 ,91, 97. 
 .7חלקי חלקות:  51811גוש: 

 

 מטרת התכנית:
העברת שטח משולב והגדלתו, והוספת מגרשים 

 .0087מתכנית ג/ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדרת יעודים וקביעת זכויות בנייה.

 

מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל 
 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  99תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  599סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
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 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

חצור ועדה מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, 
 97-9999977טלפון:  ,הגלילית

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  אצבע הגליל
 10707 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

שינוי ייעוד בחלק מאזור התעשייה  שם התכנית:
 בחצור הגלילית למסחר ותעשיה.

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   58797 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 1798ג/  שינוי
 0797ג/  שינוי

 7/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 50718ג/  כפיפות
 9887ג/  כפיפות
 59775ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חצור הגלילית   .

 אזור התעשיה. חצור הגלילית 
 

 גושים וחלקות:
  519, 507  558, 550חלקות במלואן:  51979גוש: 
510 ,517  519. 

, 551, 597, 591, 19  79חלקי חלקות:  51979גוש: 
557 ,509, 508. 
 .51חלקי חלקות:  51977גוש: 

 X: 252000קואורדינטה 
 Y: 765600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מת בשטחים שבתחום התכנית ילעגן את המציאות הקי

תוך שינוי אופי האזור מאזור תעשיה ומלאכה לאזור 
 מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ומלאכה לאזור מסחר, . שינוי ייעוד מאזור תעשיה5

 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.

. קביעת שימושים והוראות בנייה למסחר, תעסוקה 0
 ומבנים ומוסדות ציבור.

 . התאמת קווי בנין.1
 . הגדלת גובה ומספר קומות.7
(, והגדרת 18. קביעת ייעוד לחניון ציבורי )תא שטח 1

זכויות בנייה עבורו ועבור חניה בתחום תא שטח 
05. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9819ובילקוט הפרסומים  98/95/0951

 .19/50/0957, בתאריך 0187עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 . וכן במשרדי: ועדה97-9199111טלפון:  5711991
מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצור הגלילית  

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 97-9999977טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 01001 מס':ג/
שינוי ייעוד מחקלאי לאזור מבני משק  שם התכנית:

 להקמת לול, שפרעם
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

לבניה גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר לתכנון ו
   05985 מקומית מס': ג/

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9179ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם   .

 X: 213875קואורדינטה 
 Y: 747700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן:  59077גוש: 
 .77חלקי חלקות:  59078גוש: 
 .99  97, 19חלקי חלקות:  59097גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ייעוד שטח למבנה משק לצורך הקמת לול לפיטום 

 עופות לבשר והתווית דרך גישה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ורך הקמת לול לפיטום ייעוד שטח למבנה משק, לצ

עופות לבשר והתווית גישה באמצעות זיקת הנאה 
 כמסומן בתשריט
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 קביעת שימושים
 קביעת זכויות והוראות בנייה

 קביעת הוראות למתן היתר בנייה
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,   שפרעם  
 97-8190957טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  9009371001מס':
כפר מנדא  ביטול קטע קלדסק  שם התכנית:

 00900ג/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת 

 1 תשריט  7 גרסת: הוראות    9089779095מס': 
 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7979ג/  שינוי
 5809ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה מערבית, יישוב: כפר מנדא

 X: 223900קואורדינטה 
 Y: 746575קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .55חלקי חלקות: , מוסדר, 57998גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ביטול קטע קלדסק

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מדרך מאושרת לאזור מגורים )ביטול דרך(.

 שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך.

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  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוזית לתכנון ולבניה תונים, למשרדי הועדה היבע
 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 
שפרעם   ית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,ועדה מקומ

 97-8190957טלפון: 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 01717 ג/
 בנייה יבנאלהגדלת אחוזי  שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר 

   05757 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9875ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יבנאל   .

 X: 247450קואורדינטה 
 Y: 734125קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  57175גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
 משפחתי. הגדלת אחוזי בנייה  במגרש דו 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
, 71 %ל 71%א. הגדלת אחוזי בנייה עיקריים מ

 .19% ל 71% ואחוזי בנייה לשירות מ
 .71% ל 19% ב. הגדלת תכסית מ

 ג. הוספת אפשרות לקומת מרתף.
 ד. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
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לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל מעוניין רשאי 
 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  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

מועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים מ
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

כפר תבור ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, 
 97-9770111טלפון: , 51075

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 01190 מס':ג/
 שם התכנית:שינוי ייעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר 

   05999 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 :המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 9179ג/  שינוי
 8/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 11תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מג'אר   .

 X: 239000קואורדינטה 
 Y: 751200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  51910גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תרנגולותהקמת שני לולים לפטם 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי לחקלאי מיוחד

קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד חקלאי, והגדרת 
 הנחיות מיוחדות

 קביעת הוראות בנייה
 קביעת ההתניות לביצוע

 קביעת הנחיות סביבתיות 
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה

 

בימים ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, 
 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  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד פרסומה של
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

כפר תבור  ית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,ועדה מקומ
 97-9770111טלפון:  51075

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 10010 ג/ מפורטת מס':
 חלוקת אזור מגורים, קיבוץ דפנה שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   58958 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
הבעלים  איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 51119ג/  שינוי

 59091ג/  כפיפות
 5107ג/  כפיפות
 50059ג/  כפיפות
 1/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 9798ג/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 17תמא/  כפיפות

 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דפנה   .

 מגורי הקיבוץ )למעט שכונה קהילתית(
 

 גושים וחלקות:
 .8חלקות במלואן:  51019גוש: 
 .55  59, 7  9, 7חלקי חלקות:  51019גוש: 
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 .59  8, 9חלקות במלואן:  51079גוש: 
 .9  7, 7חלקי חלקות:  51079גוש: 
 .00  0חלקות במלואן:  51077גוש: 
 .9, 1  0חלקות במלואן:  51079גוש: 
 .7  9, 7חלקי חלקות:  51079גוש: 
 .99, 91, 95חלקות במלואן:  51179גוש: 
, 90, 79, 79 ,71, 08 ,09חלקי חלקות:  51179גוש: 

97 ,091. 
 .59, 9, 1  0חלקי חלקות:  51118גוש: 

 X: 792840קואורדינטה 
 Y: 259870קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 עודי קרקע: שיוך דירותיתכנון שטח המחנה ע"י הגדרת י

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת תנאים להיתרי בנייה.5
מ' מציר  09מ' ל 99מ 898. הקלה בקו בניין מכביש 0

הכביש עבור ייעוד דרך ביטחון, דרך משולבת, 
 שטח פרטי פתוח ועבור מגורים א'.

. קביעת זכויות ומגבלות בנייה והוראות שונות למתן 1
 היתרי בנייה.

 . קביעת הוראות לפיתוח השטח, לתשתיות ולשירותים.7
 . ביטול דרך מאושרת.1
יח"ד סה"כ  198יח"ד לישוב כפרי הכולל  08. הוספת 9

 מאושרות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9878ובילקוט הפרסומים  99/90/0951

 .90/90/0951, בתאריך 1579עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

שרדי: ועדה . וכן במ97-9199111טלפון:  5711991
 50599ראש פינה  ית לתכנון ולבניה הגליל העליון,מקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 97-9959171טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 10070 מפורטת מס':ג/

תכנית מתאר מקומית מפורטת לאזור  שם התכנית:
 המגורים והקהילה בקיבוץ מרחביה

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   59978 מפורטת מס': ג/ מקומית ברמה
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 
 

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 55197ג/  שינוי
 91/ 55197יז/ מק/  שינוי
 5משצ/  שינוי
 57859ג/  שינוי

 / ב51תתל/  כפיפות
 51/ 9/ 0תתל/  כפיפות
 97/ 55197יז/ מק/  כפיפות
 51979ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מרחביה )קבוץ( רחוב: מרחביה (קיבוץ).

 

 גושים וחלקות:
 .515חלקי חלקות:  59795גוש: 
 .519, 571חלקי חלקות:  59790גוש: 
 .09, 07 ,01, 09 ,58, 7  1חלקות במלואן:  59799גוש: 
 .59, 51חלקי חלקות:  59799גוש: 
 .71, 75  17, 15, 01חלקות במלואן:  59798גוש: 
 .77, 11חלקי חלקות:  59798גוש: 
 .50חלקי חלקות:  59957גוש: 
 .08חלקי חלקות:  59951גוש: 

 X: 229100קואורדינטה 
 Y: 723200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
. תכנון מחודש של אזור המגורים בקיבוץ מרחביה 5

והקצאת שטחים לשימושים קהילתיים, תעסוקתיים, 
 והפרדת שטחים אלה מאזורי המגורים. 

. יצירת מערך דרכים חדש ההולם את ייעודי הקרקע 0
 שנקבעו.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
של בתי  קביעת גבולות חדשים למתחמי בנייה .5

המגורים הקיימים עפ"י הבנייה הקיימת בפועל 
כבסיס לחלוקה מפורטת למגרשים בהמשך 

 והגדרת מתחמי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ.
. הגדרת מתחמים חדשים למגורים בתחום תכנית 0

 המתאר של היישוב.
 . הגדרת שטח למבני ציבור וקהילה, מוסדות ציבור,1

 חים.שטח ספורט ושטחים ציבורים פתו
. שינוי מערך הדרכים והגדרת מקומות חניה נוספים 7

 בשטח הקיבוץ.
. קביעת זכויות ומגבלות בנייה והנחיות לבינוי ופיתוח, 1

 571י סעיף "ע"מ לאפשר הוצאות היתרי בנייה עפ
 ז' לחוק.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד  , התשעג,9799ובילקוט הפרסומים  57/98/0950

 .01/59/0950, בתאריך 799
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 97-9199111טלפון:  5711991
טלפון:  59509מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 
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ימים , וכל המעוניין רשאי לעיין בה ב97-9708999
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  9019900057מס':
 19שם התכנית:שינוי תוואי דרך מס' 

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת 

 9 תשריט  8 גרסת: הוראות  9019908017מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

יתן להוציא תכנית שמכוחה נ התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 59971ג/  שינוי
 7799ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אכסאל   .

 X: 230275קואורדינטה 
 Y: 731625קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .59, 51חלקי חלקות:  59891גוש: 
 .519חלקות במלואן:  59881גוש: 
 .518, 19, 11, 17חלקי חלקות:  59881גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .59התוכנית באה להסדיר את תוואי דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי תוואי דרך.

 

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  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ון ולבניה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכניבע

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

 1ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 
 97-9799191טלפון:  57999נצרת עילית 

 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  9000713057מס':
  53אזור מגורים בחלקה הרחבת  שם התכנית:

 00903משהד ג/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת
 1 ריט תש 1 גרסת: הוראות  9099717017מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9791ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: משהד   .

 X: 230850קואורדינטה 
 Y: 738700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .17חלקות במלואן:  57799גוש: 
 .91, 18, 11, 15, 71חלקי חלקות:  57799גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת אזור מגורים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור שלא חלה עליו תכנית מפורטת לאזור 

 מגורים ב'
 קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים ב' ל

 המהווים שטחים עיקריים 577%מתוכם  519%
 

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

פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

 1וא העמקים, ציפורן ועדה מקומית לתכנון ולבניה מב
 97-9799191טלפון:  57999נצרת עילית 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
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התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 
 .5898 , תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(

 
 

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

  9019101000מס':
שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח מבנים  שם התכנית:

 ומוסדות ציבור לדת.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 1 תשריט  7 גרסת: הוראות  9019581090
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 ייחסת לתכניות הבאות:המת
 מספר התכנית סוג היחס

 7079ג/  שינוי
 7957ג/  שינוי
 51975ג/  שינוי
 50897ג/  שינוי
 9795ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עראבה   .

 X: 230960קואורדינטה 
 Y: 750980קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .77 חלקות במלואן: 58197גוש: 
 .509חלקי חלקות:  58197גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח מבנים ומוסדות ציבור 

 לדת.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. הגדרת זכויות והוראות בנייה ביעוד מבנים ומוסדות 5

 ציבור לדת.
 . שינוי ייעוד ממגורים למבנים ומוסדות ציבור לדת.0

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

טלפון:  ,סח'ניןועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, 
97-9779779 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  9000011000מס':
  000ביטול חלק מדרך בחלקה  שם התכנית:

 00090סכנין ג/ והקטנת קווי בנין 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 

תכנית מפורטת מס':  תכנון ולבניה לב הגליל מופקדתל
 7 תשריט  7 גרסת: הוראות  9090991090

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 7710ג/  שינוי
 50711ג/  שינוי
 999ג/  שינוי
 59755גנ/  שינוי

 50899ג/  כפיפות
 8598ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין.

 ליד המסגד הסמוך למבנה עיריית סכנין
 X: 228888קואורדינטה 
 Y: 751638קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .99, 71, 71חלקי חלקות:  58159גוש: 
 .008חלקות במלואן:  58105גוש: 
 .079, 019חלקי חלקות:  58105גוש: 

 

 מטרת התכנית:
והחזרתה לתוואי הקודם  98הזזת תוואי דרך מס' 

 הספיציפית והסדרת קווי בנין. 008בחלקה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים ב' )ביטול דרך(.

 קביעת התנאים להריסת קירות בתחום דרך.
נת קו הבניין הצידי הצפוני כפי שמתואר בתשריט הקט

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

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

וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

 טלפון:  ,מית לתכנון ולבניה לב הגליל, סח'ניןועדה מקו
97-9779779 

 

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

 .5898 , תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
 09010 ג/

 , 10033הגדרת זכויות בנייה בגוש  שם התכנית:
 , נתיב השיירה1חל' 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   09050 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 55971ג/  שינוי
 1511ג/  שינוי
 09779ג/  שינוי

 7/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נתיב השירה   .

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן:  58877גוש: 
 .19חלקי חלקות:  58877גוש: 

 X: 212950קואורדינטה 
 Y: 766800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
לשטח מטרת התוכנית שינויי ייעוד שטח ממגורים א 

 מגורים בישוב כפרי.
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינויי יייעוד משטח מגורים א לשטח מגורים בישוב 

 כפרי. 
 קביעת התכליות וזכויות הבניה המותרות לכל ייעוד. ב. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9808ובילקוט הפרסומים  91/50/0957

 .90/50/0957יך , בתאר5778עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 97-9199111טלפון:  5711991
ד.נ גליל מערבי,     מקומית לתכנון ולבניה מטה אשר 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 97-8978905טלפון: 
 עות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובש

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

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

  9005707055מס':
שינוי ייעוד של חלק משטח התעשייה  שם התכנית:

 לדרך  והסדרת יעודים לתעשיה
לחוק התכנון  98הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 

 ד.נ מעלה הגליל מופקדתלתכנון ולבניה מעלה הגליל
 גרסת: הוראות  9001787011תכנית מפורטת מס': 

 7 תשריט  59
 וחלוקה ללא איחוד איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0757ג/  שינוי
 8/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 11תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 7/ ב/ 17תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הקרקע הכלולה בתכנית זו, נמצאת בתחום מועצה 

 תעשייתית מגדל תפן 
 X: 226650קואורדינטה 
 Y: 764850קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .09, 59, 57, 51, 50חלקות במלואן:  58587גוש: 
 .78, 79, 71חלקי חלקות:  58051גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 התכנית מציעה חלוקת משנה של השטח למספר

שינוי ייעוד של חלק משטח  מגרשים לתעשייה,
 (5התעשייה לדרך )במטרה לאפשר גישה מדרך מס' 

 ביעוד תעשייה. % 511ל % 599הוספת אחוזי בנייה מ
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 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת גודל מגרש מינימאלי.

 הגדלת אחוזי בנייה לשטח תעשיה.
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

 הוראות בנייה.קביעת 
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 

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 

ל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כ
ימים  99לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  599סעיף 

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

 5711991נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 97-9199111טלפון: 

ד.נ מעלה תכנון ולבניה מעלה הגלילועדה מקומית ל
 97-8878918הגליל, מעונה  טלפון: 

 

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

 .5898 רי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסד
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 09175 ג/ מפורטת מס':

 טפחות. תכנון מחודש לתחום הישוב, שם התכנית:
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   09971 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 599מה/ מק/  שינוי
 7089ג/  שינוי
 7197ג/  שינוי
 7915ג/  שינוי
 50197ג/  שינוי
 5/ 7089מה/ מק/  שינוי

 8/ 0תממ/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 17תמא/  כפיפות

 
 
 

 

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 59/ ד/ 59תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טפחות   .
 גושים וחלקות:

 .01, 05, 58חלקות במלואן:  51959גוש: 
 .00, 57, 51  50חלקי חלקות:  51959גוש: 
 .75, 98  99, 91חלקות במלואן:  51919גוש: 

 X: 239600קואורדינטה 
 Y: 752900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מחודש לתחום הישוב בשטחים שאינם בבעלות 
פרטית, עלמנת לאפשר שיווק למגורים, והסדרת יעודים 

 קיימים ונדרשים בישוב.
 

 ראות התכנית:עיקרי הו
 הרחבת גבולות הישוב תוך החלת הדברים הבאים:

 . הסדרת שטחי יעודי מגורים ודרכים בתחומי הישוב. 5
. הגדלת שטחי הבניה מותרים ביעוד מגורים א' 0

 מ"ר עיקרי ו 019בתחום התכנית, וקביעתם על 
מ"ר שירות למגרש, ביטול האפשרות לאירוח  09

 .50197כפרי עפ"י תכנית ג/ 
. הגדרת שטח למגורים מיוחד ומבנים ומוסדות ציבור 1

 עבור מכללה צבאית קיימת, ומגורי סגל וסטודנטים. 
דונם ביעוד מגורים בצפיפות  1 . הגדרת שטח של כ7

 יח"ד לדונם.  7 של כ
דונם  51 . הגדלת שטחים למבנים ומוסדות ציבור מ1

 19 % דונם, והגדלת אחוזי בנייה מותרים מ 58 ל
 10.1 % ל

. שינוי ייעוד  שטח מלאכה ליעוד תעסוקה, הגדלת 9
השטח מדונם אחד לשלושה, והגדלת אחוזי הבניה 

 .99 %ל 79 % מ
משטחי הבניה  59לנצל עד % . תוספת אפשרות 7

ביעודים של מבנים ומוסדות ציבור ותעסוקה 
 לשימושים מסחריים. 

 קה. . הגדרת שטח לחניון בין שטחי המכללה והתעסו9
. קביעת הוראות לנושאי בנייה, פיתוח וסביבה בתחום 8

 התכנית.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9909ובילקוט הפרסומים  09/99/0957

 .59/99/0957, בתאריך 9589
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  08 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק

. וכן במשרדי: ועדה 97-9199111טלפון:  5711991
טלפון:  51859מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל, מירון 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 97-9858999
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
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:  מעלה נפתלי ומימק  מחוז: צפון, מרחב תכנון 
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  9011709051מס':
שינוי ייעוד מחקלאי ליעוד מבנים  שם התכנית:

 ומוסדות ציבור לבריאות בגוש חלב
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה
 51 תשריט  01 גרסת: הוראות  9015709019מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 91/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 יישוב: גוש חלב.

 מגרש ממוקם מערבית ליישוב גוש חלב
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 95, 99, 18, 19, 17, 11חלקות במלואן:  57515גוש: 
90 ,91 ,97 ,91 ,99 ,85 ,80 ,81. 

, 75, 79, 19, 17, 11, 10חלקי חלקות:  57515גוש: 
79 ,98 ,89 ,87 ,81 ,89 ,88. 

 .99, 97חלקי חלקות:  57510גוש: 
 .15, 7, 1חלקי חלקות:  57571גוש: 

 X: 241296קואורדינטה 
 Y: 770004קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה לייעד שטח למבנים ומוסדות ציבור 

 17לבריאות לטובת הקמת בית אבות סיעודי הכולל 
חדרים והוספת הנחיות מיוחדות לשטח החקלאי ברדיוס 

 מטר משטח מבני ציבור. 99של 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת שטחי הבניה המרביים לשטח למבנים 5

מ"ר  1999מ"ר מתוכם  9199ומוסדות ציבור ל
 המהווים שטחים עיקריים.

 חדרים.  17. קביעת מספר החדרים ל0
. קביעת רדיוס איסור על השקיה במי קולחין בשטח 1

סדות מטר מהשטח למבנים ומו 99החקלאי 
 הציבור.

. קביעת רדיוס איסור על ריסוסים ושימוש בחומרי 7
 מטר מהמבנה. 19הדברה בשטח החקלאי 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7999ובילקוט הפרסומים  58/99/0951

 .59/99/0951, בתאריך 9157עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  08ן ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנו

. וכן במשרדי: ועדה 97-9199111טלפון:  5711991
 5מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, האורנים 

, וכל 97-8879919טלפון:  07810תרשיחא מעלות

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

 . www.pnim.gov.ilהפנים 
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות

הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מתאר 
 מקומית ברמה מפורטת

והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 09701 ברמה מפורטת מס': ג/

 חלוקה בשטחי מגורים א' ושינוי ייעוד שם התכנית: 
 קבוץ נווה איתן

נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית 
פורסמה ש 09799 מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' ג/

, התשעה, עמוד 7998ובילקוט הפרסומים  בעיתונים
 557. וכי בהתאם לסעיף 90/97/0951, בתאריך 7971

נמסרת הודעה  ,1965 – לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה
בדבר בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 09799 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 50979ג/  שינוי
 59999ג/  שינוי
 71משצ/  שינוי

 19תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 / ג55/ 1תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 17תמא/  כפיפות
 59/ ד/ 59תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 5/ 50תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נוה איתן   .

נמצאת בתחום שטח הקיבוץ נווה איתן, במוא"ז התכנית 
 עמק המעיינות.

 

 גושים וחלקות:
 .57, 50  55, 9חלקות במלואן:  00897גוש: 
 .51, 59  7, 1  1חלקי חלקות:  00897גוש: 
 .50חלקי חלקות:  00899גוש: 

 X: 250200קואורדינטה 
 Y: 710900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הותיק של קבוץ נווה איתן בשטח חלוקת אזור המגורים 

המחנה למגרשים להבטחת התפתחות הקיבוץ לטווח 
 ארוך.
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 הקמת אזור תיירות.
 הסדרת דרכים שיתאימו לצרכי הקבוץ המשתנים.

הסדרת מיקום מתקנים הנדסיים, שטחים למבני ציבור 
 ושטחים פתוחים בשטח הקיבוץ.

 599, מ75הקלה בקו בניין מציר דרך ראשית מספר 
מטר עבור דרך מקומית מוצעת מספר  91ר למט

5951. 
מ'  599, מ75הקלה בקו בניין מציר דרך ראשית מס' 

 מ' עבור שצ"פ. 99ל
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע לצורך הסדרת שטח הישוב.

 שינוי ייעוד ממגורים לתיירות.
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

טנות, בלתי סחירות, שאינן נמנות קביעת מספר יח"ד ק
 .11במספר יחה"ד עפ"י תמ"א 

קביעת הוראות בנייה: קביעת צפיפות, קביעת מרווחי 
בנייה, קביעת גובה בניינים, הנחיות בינוי, הנחיות 

 לעיצוב אדריכלי.
 הרחבת / התווית דרכים.

קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים 
 כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.

קביעת הוראות לגבי מתקנים פוטו וולטאיים, מגבלות 
 בנייה ותחומי השפעה.

 קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9979ובילקוט הפרסומים  55/97/0957

 .08/97/0957, בתאריך 7595
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

כן במשרדי: ועדה ו, 97-9199111טלפון:  5711991
טלפון:  ,בית שאןמית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, מקו

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים , 97-9991919
 באתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 
 

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

מועדון טניס שולחן הוד השרון
)ח"פ 51-337525-3(

)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   ,13.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלברט בן פורת, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  נושה או אדם אחר שלא  זו, למען המפרק הנ"ל.  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

מכרות המלך שלמה בע"מ
)ח"פ 51-130102-0(

)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   ,6.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-5635232 טל'  ירושלים,   ,26 אוסישקין  מרח'  בן–שאול,  מתן 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  נושה או אדם אחר שלא  זו, למען המפרק הנ"ל.  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מתן בן–שאול, עו"ד, מפרק

אפיק צופית בע"מ
)ח"פ 51-266788-2(

)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   ,6.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-5635232 טל'  ירושלים,   ,26 אוסישקין  מרח'  בן–שאול,  מתן 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  נושה או אדם אחר שלא  זו, למען המפרק הנ"ל.  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
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גליקסמן השקעות פננסיות בע"מ
)ח"פ 51-420216-7(

)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   ,12.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת  גן,  רמת   ,34 גוריון  בן  מרח'  אביבי-גליקסמן,  שגית 

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.

 ,12.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
שגית אביבי-גליקסמן, עו"ד, מפרקת

אלפנט השקעות בע"מ
)ח"פ 51-418225-2(

)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   ,26.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן 
זוהר, משד' המגינים 53, חיפה, טל' 054-4943811, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דן זוהר, עו"ד, מפרק

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מתן בן–שאול, עו"ד, מפרק

תל צופית בע"מ
)ח"פ 51-266790-8(

)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   ,6.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-5635232 טל'  ירושלים,   ,26 אוסישקין  מרח'  בן–שאול,  מתן 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.1.2016, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מתן בן–שאול, עו"ד, מפרק

החברה המרכזית לקמעונאות בע"מ
)ח"פ 51-369744-1(

)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   ,6.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-5635232 טל'  ירושלים,   ,26 אוסישקין  מרח'  בן–שאול,  מתן 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.1.2016, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מתן בן–שאול, עו"ד, מפרק
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 
פבצוב, מרח' ספיר 7, נס ציונה 405731, טל' 08-9301090, 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.

 ,12.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מיכאל פבצוב, מפרק

טתיס בע"מ
)ח"פ 51-220284-7(

)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   ,20.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 
וקס, אצל עו"ד רונן פריד, רח' פלאוט 10, קומה 3, רחובות, טל' 

08-9477080, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.12.2015, 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שמואל וקס, מפרק

ספטימה פרודיוס בע"מ
)ח"פ 51-438649-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד 

יושע, מרח' החרוב 7, גדרה, טל' 054-3333468, 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.

פריב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-245208-7(

)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   ,6.10.2015 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.

 ,7.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גיל שאשא, עו"ד, מפרק

חלפנות אקספרס בע"מ
)ח"פ 51-320615-1(

)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   ,8.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את נעם  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

ניסים, מרח' מרבד הקסמים 30, רחובות, 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.

 ,11.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,12 הורביץ  אלי  רח'  עזרא,  גיא  עו"ד  במשרדי   ,20.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם ניסים, מפרק

אמ.בי.אמ טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-234397-1(

)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   ,12.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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אי.פי.אם גלובס בע"מ
)ח"פ 51-446129-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.11.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הסורג 
1, קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

אלניר פז בע"מ
)ח"פ 51-097812-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.11.2015, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' לטריס 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב אלניר, מפרק

אידי פוקוס בע"מ
)ח"פ 51-393415-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,6.12.2015 ביום  תתכנס 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הילה שמש, עו"ד, מפרקת

_________________

תיקון טעות
באכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט 
האחרונה  בפסקה   ,7973 עמ'  התשע"ה,   ,7093 הפרסומים 
 "4 חלק   1439 ת"י  "לעניין  במקום  האכרזה,  תחילת  שעניינה 

צריך להיות "לעניין ת"י 61439 חלק 4".

)חמ 3-95-ה4(

 ,27.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,24 הבילויים  רח'  אוזלבו,  נחל  עו"ד  במשרדי   ,10.00 בשעה 
גדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד יושע, מפרק

אוטומובילה מימון רכב )2000( בע"מ
)ח"פ 51-294919-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-5286705 טל'   ,2495300 הילה  מצפה   ,14 מת"ד  כהן,  שרון 

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.

 ,6.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שרון כהן, עו"ד, מפרק

LTD MANAGEMENT ORENS I 
)ח"פ 51-488140-8(

)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   ,8.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו אורן, 

מרח' ברנר 58, קריית אונו, טל' 054-4777221, 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.

 ,8.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
זיו אורן, מפרק




