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הודעה על חילופים של חברי הכנסת
לפי חוק הכנסת

הכנסת,  לחוק  ו–)3(  10א)2(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
באוקטובר   9( התשע"ו  בתשרי  כ"ו  ביום  כי  התשנ"ד-11994, 
2015( נפסקה חברותו בכנסת של נפתלי בנט לפי סעיף 42ג)א( 
ו–)ב( לחוק–יסוד: הכנסת2, ובמקומו באה חברת הכנסת שולמית 

מועלם רפאלי.

כ"ו בתשרי התשע"ו )9 באוקטובר 2015(
)חמ 3-5134(

ירדה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת                   __________

1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ה עמ' 251.

2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשע"ה, עמ' 248.

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגנים ליושב 
ראש הכנסת

לפי חוק–יסוד: הכנסת

7)1( לתקנון הכנסת1, על בחירה  לפי סעיף  בזה,  מודיעים 
20)א(  סעיף  לפי  הכנסת  ראש  ליושב  סגנים  של  כהונה  וסיום 
התשנ"ד-31994,  הכנסת,  לחוק   10 סעיף  הכנסת2,  לחוק–יסוד: 

וסעיף 2 לתקנון הכנסת, כמפורט להלן:

הסתיימה   )2015 בספטמבר   4( התשע"ה  באלול  כ'  ביום   )1(
עם  הכנסת  ראש  ליושב  כסגן  פרון  משה  שי  של  כהונתו 

הפסקת חברותו בכנסת4;

ביום כ"ט בתשרי התשע"ו )12 בספטמבר 2015( נבחר חבר   )2(
הכנסת מאיר כהן לכהונת סגן ליושב ראש הכנסת.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-22-ה3(

ירדנה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת                   __________

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 1926.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"ו, עמ' 393.  2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התש"ע, עמ' 567.  3

י"פ התשע"ה, עמ' 7896.  4

הודעה על הטלת תפקיד מנהל השירותים להגנת 
הצומח ולביקורת

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

המדינה  שירות  לחוק  23א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
וייס,  המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, אני מטיל על משה 
את  למלא  ולביקורת,  הצומח  להגנת  השירותים  מנהל  סגן 
תפקיד מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת, עד יום י"א 
בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 2015( או עד למינוי של קבע, לפי 

המוקדם.

ח' בחשוון התשע"ו )21 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1173-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                   __________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז מס' 3-8820 
"נחל ברקן", שהחליטה עליה רשות ניקוז כרמל, הונחה במשרדי 
רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות 

הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  לפי  התנגדות 
כרמל, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז כרמל, קיבוץ עין 
כרמל 30860.

י"ד באב התשע"ה )30 ביולי 2015(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                   __________

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
ניקוז "נחל ערבה קטע בריכות מפעלי ים  מס' 10-9130 מפעל 
המלח", שהחליטה עליה רשות ניקוז ים המלח, הונחה במשרדי 
רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות 

הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ים  ניקוז  ניתן להגיש לרשות  התנגדות לפי החוק האמור 
המלח, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ים המלח, מועצה 
אזורית תמר, ד"נ ים המלח 86910.

י"ד באב התשע"ה )30 ביולי 2015(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                   __________

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים 

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-2001

על  הפיקוח  לתקנות  30)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ותשושים  עצמאיים  בזקנים  וטיפול  המגורים  )תנאי  מעונות 
ד"ר אחמד  אני ממנה את  לזקנים(, התשס"א-12001,  במעונות 

אבו אליונס, רופא, לחבר בוועדת ערר לפי התקנות האמורות.

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1905-ה1(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ק"ת התשס"א, עמ' 338.  1
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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 חיפה, בשבתו ביום ט"ז בחשוון התשע"ו 
להטיל  החליט   ,092/2012 בד"מ  בתיק   ,)2015 באוקטובר   29(
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,34914 מס'  רישיון  והבי,  סמיר  על 
לעונש  במצטבר  שנתיים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

השעיה אחר.

בסיוון  ד'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשצ"ג )1 ביוני 2033(, עד יום כ"ב באייר התשצ"ה )31 במאי 

.)2035

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(
)חמ 94—3( 

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

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

הודעה בדבר השעיה זמנית של 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 חיפה, בשבתו ביום י"ג בחשוון התשע"ו 
להטיל  החליט   ,040/2015 בד"מ  בתיק   ,)2015 באוקטובר   26(
זמנית  השעיה   ,53309 מס'  רישיון  ירדני,  תומר  הדין  עורך  על 
 26( התשע"ו  בחשוון  י"ג  מיום  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 
רישום  בהשלמת  לטיפול  הנוגע  בכל  למעט   ,)2015 באוקטובר 
עסקת מקרקעין, כמפורט בגזר הדין, וזאת עד להחלטה אחרת 

בעניינו.

ט"ז בחשוון התשע"ו )29 באוקטובר 2015(
)חמ 94—3( 

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

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

הודעה בדבר השעיה זמנית של 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 צפון, בשבתו ביום י"ג בחשוון התשע"ו 
)26 באוקטובר 2015(, בתיק בד"מ 014/2015, החליט להטיל על 
עורך הדין עדנאן עלאדין, רישיון מס' 25997, עונש של השעיה 
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין וזאת עד לסיום ההליכים 

המשפטיים הפליליים המתנהלים נגדו.

 26( התשע"ו  בחשוון  י"ג  מיום  הזמנית  ההשעיה  תוקף 
באוקטובר 2015(.

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 94—3( 

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

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

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 צפון, בשבתו ביום ט"ז בחשוון התשע"ו 
)29 באוקטובר 2015(, בתיק בד"מ 007/2014, החליט להטיל על 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,18793 מס'  רישיון  בראנסה,  גמיל 
לעונשי  במצטבר  שנתיים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

השעיה קודמים שהוטלו עליו.

בכסלו  י"ח  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 17( התשע"ז  בסיוון  כ"ג  יום  עד   )2016 בדצמבר   18( התשע"ז 

ביוני 2017(.

כ"א בחשוון התשע"ו )3 בנובמבר 2015(
)חמ 94—3( 

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

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

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 
ו' בחשוון התשע"ו  של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום 
)19 באוקטובר 2015(, בתיק בד"מ 015/2015, החליט להורות על 
השעייתו של עורך הדין גסאן ערטול, רישיון מס' 36831, מעיסוק 
במקצוע עריכת הדין עד תום ההליכים הפליליים המתנהלים 

בעניינו בת"פ 30932-05-15.

תוקף ההשעיה מיום ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(.

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 94—3( 

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

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

הודעה בדבר השעיית חברה
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 דרום, בשבתו ביום כ"ח בתשרי התשע"ו 
)11 באוקטובר 2015(, בתיק בד"מ 041/2012, החליט להטיל על 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,26065 מס'  רישיון  בניטה,  אושרת 
ובמצטבר  חודשים  שישה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

לכל עונש אחר שהיא מרצה.

ט"ו בחשוון התשע"ו )28 באוקטובר 2015(
)חמ 94—3( 

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.
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למנהל  שבתאי  אהרוני  את   ,)2015 באוגוסט   30( התשע"ה 
הארנונה במקומו של ארז חנון בדש2.

כ"ב בחשוון התשע"ו )4 בנובמבר 2015(
)חמ 3-265-ה2(

דב ליטבינוף  
ראש המועצה האזורית תמר                   __________

י"פ התשע"ד, עמ' 6893.  2

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של המקרקעין 
המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

העיר: ירושלים.

גוש שומה: 30021, חלקה 321.

שטח החלקה: 0.977 דונם.

הגבולות:

צפון: גוש 30021 מוסדר;

דרום: ח' דרך;

מזרח: גוש 30197;

מערב: ח' 130, 131, 132.

גוש שומה: 30021, חלקה 322.
שטח החלקה: 1.181 דונם.

הגבולות:
צפון: גוש 30021;  

דרום: ח' 130-127 ודרך;  
מזרח: גוש 30021 מוסדר;  

מערב: דרך וח' 122.  

גוש שומה: 30021, חלקה 323;
שטח החלקה: 1.367 דונם;

הגבולות:
צפון: ח' 117, 118 דרך;  

דרום: ח' 302, גוש 30012;  
מזרח: ח' 117, 119, 121;  

מערב: ח' 110, 302.  

גוש שומה: 30021, חלקה 324;
שטח החלקה: 2.629 דונם;

הגבולות:
צפון: ח' 117-115, 123, 137-132;  

דרום: ח' 118, 120, 140-138 שביל, 147-144;  
מזרח: דרך ]286[;  

מערב: ]291[.  

תיקון הוראות בעניין רישוי עסקים של עריכת 
משחקים באמצעות מכונות המופעלות בחשמל 

בתחום עיריית תל–אביב-יפו
לפי סעיף 2ב לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  2ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שלום  הציבורי,  הסדר  בצורכי  ובהתחשב  התשכ"ח-11968, 
בעניין  ההוראות  את  מתקן  אני  חינוכיים,  ומטעמים  הציבור 
מכונות  באמצעות  משחקים  עריכת  של  עסקים  רישוי 
 - )להלן  תל–אביב-יפו2  עיריית  בתחום  בחשמל  המופעלות 

ההוראות( כלהלן:

בסעיף 2 להוראות -  )1(

בפסקה )6(, במקום "קטע 3" יבוא "קטע 1"; )א( 

אחרי פסקה )19( יבוא: )ב( 

התערוכה  ומגרשי  יפו  נמל  אביב,  תל  ")20( נמל   
העירוני   GIS–ה במפות  שסומנו  כפי  הישנים, 
לעיון  העומדות  עסקים,  רישוי  מתחמי  בשכבת 
ובאתר  בעירייה  עסקים  רישוי  אגף  במשרדי  הציבור 
האינטרנט העירוני - לא יותר מרישיון אחד בכל אחד 

מהמתחמים.";

במקום סעיף 3 להוראות יבוא:  )2(

"3. על אף האמור בסעיפים 1 ו–2 -  

רישיון  להוציא  בעיר  המלון  מבתי  אחד  בכל  ניתן   )1(   
אינו  המשחקים  שמועדון  בתנאי  מבנה,  בכל  אחד 

פונה לחזית הרחוב;

לילדים  בילוי  כמקום  המשמש  מקום  בכל  ניתן    )2(   
ולבני נוער עד' גיל 18 )להלן - מקום הבילוי לילדים( 
מועדון  של  ששטחו  בתנאי  אחד,  רישיון  להוציא 
הבילוי  מקום  משטח  רבע  על  עולה  אינו  המשחקים 

לילדים.";

אחרי סעיף 4 להוראות יבוא:  )3(

בהוראות אלה, "משחקים" - למעט חיש גד אלקטרוני  "4א.   
כמשמעותו בסעיף 57.3 ובנספח ח' בהודעה על מתן היתר 

למפעל הפיס3."

ט"ז בחשוון התשע"ו )29 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1735(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו                   __________

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  1

ק"ת-חש"ם, התש"ס, עמ' 118.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 3284.  3

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
באלול  ט"ו  מיום  בישיבתה  תמר  המקומית  המועצה  מינתה 

__________
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1379 עמ'  התשמ"ו,   ,3301
 19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7084, התשע"ה, 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,7612  עמ' 

כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא - גוש 7620, ח"ח 163, שטח החלקה:   
1,007 מ"ר, שטח הפקעה: 40 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
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' כס/24/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3091, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3191 עמ'  התשמ"ד, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7084, התשע"ה, עמ' 7612, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא - גוש 6428, ח"ח 125, שטח החלקה:   
817 מ"ר, שטח הפקעה: 9 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
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  רצ/15/1/ב/1, 

תיאור הזכות: בעלות.
שם בעל הזכות: עיריית ירושלים.

החלקים: בשלמות.

הבקשה   .156/14 מס'  תצ"ר  על  מבוססת  הבקשה  הערה: 
שם  על  ירושלים  עיריית  שבתחום  דרכים  לרשום  נועדה 
המקרקעין,  לחוק   154 לסעיף  בהתאם  וזאת  ירושלים,  עיריית 

התשכ"ט-1969.

כ"ג בחשוון התשע"ו )5 בנובמבר 2015(

שלמה הייזלר  
מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר 
זכויות במקרקעין

לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים כדלקמן באזור ההסדר של חיפה בתאריך 

א' בטבת התשע"ו )13 בדצמבר 2015( או סמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

)חלק  12526/חיפה  מס'  רישום  בגוש  הנכללים  המקרקעין 
מגוש שומה מס' 10809(.

משכנתה,  בעלות,  זכויות  לרבות  לזכויות,  תביעות 
להגיש  יש  לרישום,  הניתנת  זכות  וכל  הנאה  זיקת  שכירות, 
)בניין  15א  פלי"ם  רח'  בלשכתו,  או  במחנהו,  ההסדר  לפקיד 
מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  חיפה,   ,)14 קומה  המפרש, 
לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות 
בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל 

ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  כל אדם שלא 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס, ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצויינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

ל' בחשוון התשע"ו )12 בנובמבר 2015(

חיים לרדו  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר חיפה                                         

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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' כס/23/1, 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הפרסומים 4402, התשנ"ו, עמ' 2827, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשס"א,   ,5009 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
ראשון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3516

לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון, המזוהה כגוש 3939, ח"ח 210,   
ששטחה כ–204 מ"ר, הרחבת רחוב משה בקר בייעוד דרך 

משולבת בצדו המזרחי, מב"ת צפון.

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

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  רצ/61/6/1, 
הפרסומים 4656, התשנ"ח, עמ' 4222, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 
)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 4733, התשנ"ט, עמ' 1968, 
לציון  ראשון  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון, המזוהה כגוש 3930, ח"ח 174,   
בשטח של 20 מ"ר, וח"ח 175, בשטח של כ–20 מ"ר; הייעוד: 

הרחבת רחוב רש"י מצדו הדרומי, שכונת רמב"ם.

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

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  לה/350/א/6, 
בזה  מצהירה   ,4959 עמ'  התשע"ד,   ,6790 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה, 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 
עמ'  התשע"ד,   ,6877 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
רמלה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,8127

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמלה, המזוהה בגוש 4354, ח"ח 218, ששטחה   
1,120 מ"ר )מדידה גרפית(; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

כ"א בחשוון התשע"ו )3 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4(

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  __________
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' גז/5/157, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3799, 
התש"ן, עמ' 3875, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גזר, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,6311 עמ'  התשע"ה,   ,7052 הפרסומים 
פרסום  מיום  גזר  האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכרמי יוסף, המזוהה כגוש 4874 )לשעבר גוש   
דונם; הייעוד: אזור לבנייני   0.687 4838, ח"ח 42(, ששטחה 

ציבור.

כ"א בחשוון התשע"ו )3 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גזר  __________
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' הר/10/290, 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307  1
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1703, 
התשל"א, עמ' 1163, תכנית מס' הר/25/290, שהודעה בדבר 
עמ'  התשס"ב,   ,5090 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
3210, תכנית מס' שד/מק/39/290, שהודעה בדבר אישורה 
 ,3270 עמ'  התשס"ח,   ,5813 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
תכנית מס' שד/מק/46/290, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
מס'  תכנית   ,2366 עמ'  התשס"ט,   ,5915 הפרסומים  בילקוט 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שד/מק/49/290, 
הפרסומים 6454, התשע"ב, עמ' 5618, תכנית מס' שד/58/290, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6681, 
התשע"ד, עמ' 854, ותכנית מס' הר/מק/10/290/כג, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5516, התשס"ו, 
עמ' 2487, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דרום השרון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
)להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7097, התשע"ה, עמ' 8170, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של המועצה האזורית דרום השרון מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 6451 -  

שטח בדונםחלקה בשלמות

831.195

850.657

860.525

1342.178

גוש 6451 -

שטח בדונםחלקי חלקה

80.117

90.164

220.400

552.209

580.104

590.109

640.078

680.201

690.032
0.046

700.028

710.032
0.046

720.248

780.038

שטח בדונםחלקי חלקה

790.066

800.238

840.386

920.156

1150.365

1170.321

1190.019

1330.392

1360.050

1370.120

1410.069

1420.048

1430.073

1520.131

1600.035

1610.004

1650.028

1670.008

1730.058

1760.064

1870.030

2140.065

2150.033

2140.065

2150.033

2170.038

2180.038

2290.073

2530.091

גוש 6452 -

שטח בדונםחלקה בשלמות

1070.034

1492.593

1760.905

2240.016

2250.385

3697.780 __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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שטח בדונםחלקי חלקה

4150.154

4330.213

4350.004

4370.248

4430.014

גוש 6452 -

שטח בדונםחלקי חלקה

10.159 
0.860

140.156
0.066

151.055
0.638

690.182

700.084

710.087

730.134

740.085

750.084

760.411

770.084

790.042

960.120

970.117

980.053

1030.063 
0.246

1040.077

1050.103

1230.071

1330.028

1360.028

1420.028

1470.028

1520.069

1530.071

1540.069

1550.072

שטח בדונםחלקה בשלמות

1560.071

1570.071

1660.258

1720.039

1850.035

1860.019

2030.139

2040.050

2170.274

2290.071

2300.028

2320.070

2330.028

2660.028

2700.028

2850.134

3180.028

3190.028

3200.028

3370.057

3540.291

3570.167

3580.180

3650.196 
0.142 
0.415

3673.933

3761.117

3790.100

3820.082

3870.468

3891.004

הייעוד: דרך.

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

 ב /55111מס':
הקמת בנין מגורים חדש רח' קורדובירו  שם התכנית:

 שכ' גבעת שאול -
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 ב   /55111מס': 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 ום התכנית/בחלק מתחום התכניתבכל תח
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5179 ביטול
 97 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1277 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גבעת שאול,שכונת , שוב: ירושלים רחוב: קורדובירויי

 בין הרחובות קואנקה וקורדובירו.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 218050קואורדינטה 
 Y: 633175קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .95, 18 - 11חלקות במלואן: , מוסדר, 02592גוש: 
 .87חלקי חלקות: מוסדר,  02592גוש: 
 .97 - 95חלקות במלואן: מוסדר,  02718גוש: 

 

 מטרת התכנית:
. איחוד וחלוקה מחדש לשם הקמת בנין מגורים חדש 5

 5יח"ד , וקומה  72קומות מעל מפלס הכניסה  9בן 
 מתחת למפלס הכניסה.

מ"ר לצרכי ציבור משני  201. קביעת שטח בנוי 7
 מפלסים אשר הכניסה אליו תהיה מרחוב קורדובירו.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
למגורים   0טבע ואזור מגורים  ייעוד משמורת. שינוי 5

 , דרך ו/או טיפול נופי , ודרך.ד'
. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת כל הבעלים בחלק 7

 מתחום התכנית.
קומות מעל מפלס  9יח"ד בן  72. הקמת בנין חדש עם 0

 0-מתחת למפלס הכניסה ו 5הכניסה, וקומה 
 קומות של שטחי חניות ומחסנים תת"ק.

מ"ר  0551-מ"ר ל 952-לת שטחי בנייה מ. הגד2
מ"ר שטח עילי עיקרי ושרות למגורים  7997מתוכם 

מ"ר לשטח בינוי עיקרי ושרות עבור עירית  201-ו
 ירושלים.

 . קביעת הוראות הריסה.1
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה , שימור והעתקה.9
 . קביעת שימושים עבור שטח ציבורי בנוי.1
 ים למתן היתר בנייה.. קביעת  תנא9
. קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי בין רחוב קורדובירו 8

 לרחוב קוויאקה
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  . העתק27-9782790

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 27-9789955טלפון: 

 

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

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

 
 

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

  7700910-575מס':
 תוספת יח"ד במגרש מגורים  שם התכנית:

 ראס אלעמוד
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –התשכ"ה והבניה, 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 1 -תשריט  8 -גרסת: הוראות  2288918-525מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 תרים או הרשאותהי

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7999 ביטול
 97 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1277מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ראס אלעמוד ירושלים, יישוב: ירושלים

 X: 223645קואורדינטה 
 Y: 631053קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 02859גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומות ויח"ד לבניין קיים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור  9שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים   .5

 מגורים ב'. 
ופיתוח להרחבת מבנה קביעת הוראות בינוי  .7

 מגורים קיים.
 יח"ד. 9קביעת מספר יח"ד המרבי לסה"כ  .0
מ"ר  191שטחי הבניה המרביים להיקף של קביעת  .2

 21מ"ר שטחים עיקריים למגורים,  110מתוכם 
 שטחי שירות.521-מ"ר שטחי מסחר ו

 שינוי קווי בניין וקביעת קוי בנין חדשים. .1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .1
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. .8

 בכל חתך. 2-גדלת מספר הקומות לה .52
 קביעת הוראות בגין הריסה. .55
 קביעת שימוש למסחר בקומת הקרקע. .57

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 27-9782790

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 27-9789955טלפון: 

 

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

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

 
 

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

  7515570-575מס':
הגדלת זכויות בנייה ומספר קומות  שם התכנית:

 בבית חנינא
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 52 -תשריט  52 -גרסת: הוראות  2515728-525מס': 
 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 97 ביטול
 / א1298 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1277מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: עבד אל חמיד שומאן   .

, שכונת בית 72קרקע ריקה ללא בינוי מצפון לכביש 
 ירושלים. -חנינא

 X: 221235קואורדינטה 
 Y: 637710קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .589, 599, 90חלקי חלקות: , מוסדר, 02955גוש: 

 

 מגרשים:
 / א1298ד בהתאם לתכנית 22

 

 מטרת התכנית:
 קומות. 8מבני מגורים חדשים בני  0הקמת 

 

 הוראות התכנית: עיקרי
 מיוחד לאזור מגורים ד'. 5. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 לשטח ציבורי פתוח. 5. שינוי ייעוד מאזור מגורים 7
 . קביעת בינוי עבור תוספת קומות.0
. קביעת מס' יחידות דיור מרבי בתוך שטח התוכנית 2

 יח"ד. 81 -ל
. קביעת סך זכויות הבנייה העל קרקעיים בשטח 1

 .072% -נית להתוכ
 מ"ר 75,712 -. קביעת סך השטחים בתוכנית ל9
קומות  0קומות מעל  8 -. קבעת מס' קומות מרבי ל1

 קרקעיות.-תת
בניינים חדשים  0. קביעת הוראות בינוי לבניית 9

 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
. קביעת קווי בניין חדשים ומרחקים מינימאליים בין 8

 הבניינים.
 תאי שטח חדשים. 2 -חלוקה תכנונית ל. קביעת 52
 . קביעת זיקת הנאה ציבורית להולכי רגל.55
 . קביעת זיקת הנאה לכלי רכב בשטח מגרשי המגורים.57
 . קביעת הוראות להריסה.50
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.52
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.51

 

ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
 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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע
 תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז יבע

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
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. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 27-9782790
 ,ירושלים 5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 27-9789955טלפון: 
 

לא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
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
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  7587957-575מס':
 הקמת שני בנייני מגורים  שם התכנית:

 בשכונת שרפאת
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

שלים מופקדת תכנית מתאר מקומית לתכנון ולבניה ירו
 55 -תשריט  51 -גרסת: הוראות  2592972-525מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0091 ביטול
 97 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1277מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים-שרפאת, יישוב: ירושלים

 X: 218750קואורדינטה 
 Y: 628400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , לא מוסדר, 02711גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת שני בנייני מגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאזור מגורים  1מאזור  מגורים  עודי הקרקעישינוי י. 5

 ומבנים ומוסדות ציבור.
 קביעת בינוי עבור הקמת שני בנייני מגורים. .7
 . קביעת שימושים עבור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.0
מ"ר יוקצו  522מ"ר,  0222.1קביעת שטחי בנייה ל  .2

 עבור דירה עם אנשים עם מגבליות. 
 בנין חדשים. שינוי קוי בנין וקביעת קוי .1
 יח"ד. 59קביעת מס' יח"ד ל  .9
קומות תת  7קומות מעל  2קביעת מס' הקומות ל  .1

 קרקעיות לחניה ולמחסנים. 
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .9

 בנייה בשטח.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .8

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

.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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

רסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפ
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז יבע

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 27-9782790

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 27-9789955טלפון: 

 

 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
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  7591815-575מס':
 הקמת בנין מגורים חדש  שם התכנית:

 בשכונת ואדי ג'וז
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

רושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית לתכנון ולבניה י
 57 -תשריט  58 -גרסת: הוראות  2592025-525מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0100 ביטול
 97 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים -שכונת ואדי ג'וז

 X: 222704קואורדינטה 
 Y: 633307קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .58חלקי חלקות: , לא מוסדר, 78889גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קומות על  2הריסת מבנה קיים והקמת בנין מגורים בן 

 קומות תת קרקעיות 7
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב 1שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים . 5
 קומות. 2. קביעת בינוי עבור בנין מגורים בן 7
 יח"ד 1-. קביעת מס' יח"ד ל0
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מ"ר. מתוכם  5299.1. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 2
מ"ר שטחי שירות.  911.9מ"ר שטח עיקרי ו 957.8

 מ"ר שרות תת קרקעי( 280)מתוכם 
 ין הריסה. קביעת הוראות בג1
 . קביעת הוראות בגין קווי בנין חדשים9
 . קביעת הוראות בגין שימור והעתקת עצים1
 . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה9
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית8

 

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

ין או י.כל מעוניין בקרקע, בבנwww.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  522התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  92להגיש התנגדות תוך 

תונים, למשרדי יההודעה המאוחרת בין הפרסומים בע
 5המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון הועדה 

. העתק ההתנגדות 27-9782790' טל, 8525025ירושלים 
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר 

 27-9789955ירושלים  טל  5ספרא 
 

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

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
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  7591078-575מס':
, 80ברח' מדבר סיני הרחבת בנייה  שם התכנית:

 גבעת המבתר, ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 55 -תשריט  50 -גרסת: הוראות  2592820-525מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5272 ביטול
 97 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1277 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת גבעת המבתר, 98מדבר סיני  יישוב: ירושלים רחוב:

בעיקול הדרומי של רח' מדבר סיני לפני החיבור עם רח' 
 ששת הימים.
 X: 222040קואורדינטה 
 Y: 634270קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .87חלקות במלואן: , לא מוסדר, 02911גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קביעת תוספת בינוי עבור שימוש למגורים במבנה קיים 

 ללא תוספת יחידות דיור. 98ברחוב מדבר סיני 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:

 מיוחד לאזור מגורים ב'. 1מאזור מגורים 
 ב. קביעת השימושים בשטח למגורים.

 259.10מ"ר. מתוכם:  217.51-ג. קביעת שטחי הבניה ל
 מ"ר שטחי שירות.  11.27-מ"ר שטח עיקרי ו

ד. תוספת בינוי עבור שימוש למגורים במפלס קומת 
 המרתף והקומה הראשונה. 

 ה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 ו. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.

 

ן בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים כל מעוניין רשאי לעיי
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

ין או י.כל מעוניין בקרקע, בבנwww.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  522התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
פרסומה של  ימים ממועד 92להגיש התנגדות תוך 

תונים, למשרדי יההודעה המאוחרת בין הפרסומים בע
 5הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות 27-9782790' טל, 8525025ירושלים 
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר 

 27-9789955ירושלים  טל  5ספרא 
 

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

  7571977-575מס':
 תוספת קומה והרחבת יח"ד  שם התכנית:

 ירושלים 0רח' אלעזר המכבי 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית לתכנ
 9 -תשריט  8 -גרסת: הוראות    2722922-525מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 97 ביטול

 / א1277מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 8יישוב: ירושלים רחוב: אלעזר המכבי 

 בפינת הרחובות אלעזר המכבי והחשמונאים
 X: 219880קואורדינטה 
 Y: 633035קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .590חלקות במלואן: , לא מוסדר, 02219גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שות לבנין קיים והרחבת יח"ד יח"ד חד 7-תוספת קומה ו

 קיימות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 0שינוי ייעוד מאזור מגורים   -
קביעת בינוי לתוספת קומה ולהרחבת יח"ד קיימות,   -

 בהתאם לנספח הבינוי.
 יח"ד. 8-יח"ד חדשות וקביעת מס' יח"ד ל 7תוספת   -
 .2-ל 0-הגדלת מס' הקומות מ  -
מ"ר  198-הגדלת שטחי הבניה בשטח, וקביעתם  ל  -

מ"ר  529-מ"ר שטחים עיקריים, ו 990)מתוכם 
 שטחי שרות(.

 שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.  -
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  -
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  -
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  -
 ין מבנים להריסה.קביעת הוראות בג  -

 

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  92, רשאי להגיש התנגדות תוך לחוק 522סעיף 

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

 טלפון:  8525025ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 27-9782790

רושלים  י 5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 27-9789955טלפון: 

 

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
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  7555005-575מס':
מבני מגורים במגרש מגורים  1הקמת  שם התכנית:

 בשועפאט.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ת מתאר מקומית לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכני
 9 -תשריט  1 -גרסת: הוראות  2777887-525מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א1592 שינוי

 97 ביטול
 / א0211במ/  ביטול

 / א1277מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שועפאט ירושלים, יישוב: ירושלים

 X: 221572קואורדינטה 
 Y: 636501קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .822, 771, 775חלקי חלקות: , לא מוסדר, 02951גוש: 

 

 מגרשים:
 1592א בהתאם לתכנית 771

 

 מטרת התכנית:
 92-קומות ו 9הקמת ארבעה בתי מגורים חדשים בני 

 קומות חניה ומחסנים תת קרקעיות. 0דירות מעל 
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
מיוחד לאזור  7שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  .5

 מגורים ד' ולשטח ציבורי פתוח.
 9קביעת בינוי להקמת ארבעה בנייני מגורים בני  .7

 קומות חניה ומחסנים תת קרקעיות. 0קומות מעל 
 המבנים 2-יח''ד  ב 92קביעת מס' יחידות הדיור ל .0
 יין חדשים.שינוי בקווי בניין וקביעת קווי בנ .2
קומות  9-קביעת מס' הקומות במגרש המגורים ל .1

 קומות תת קרקעיות. 0בכל בניין מעל 
-קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש המגורים ל .9

מ"ר שטחים עיקריים,  9258מ"ר,  מתוכם 50112
מ"ר  1711מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו 7212

 שטחי חניה ומחסנים תת קרקעיים.
 ים למתן היתר בנייה בשטח.קביעת תנא .1
 קביעת הוראות לשלבי ביצוע. .9
 קביעת הוראות בגין שצ"פ .8

 

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

ין או י.כל מעוניין בקרקע, בבנwww.pnim.gov.il הפנים
את עצמו נפגע על ידי בכל פרט תכנוני אחר הרואה 

לחוק, רשאי  522התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  92להגיש התנגדות תוך 

תונים, למשרדי יההודעה המאוחרת בין הפרסומים בע
 5הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

 . העתק ההתנגדות27-9782790' טל, 8525025ירושלים 
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר 

 27-9789955ירושלים  טל  5ספרא 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

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

 
 

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

 א /55808מס':
 - 55יח"ד ירמיהו  1הרחבות ותוספת  שם התכנית:

 שכ' תל ארזה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א   /57080מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 5509 שינוי

 97 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1277 כפיפות

 

 בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
 . 57יישוב: ירושלים רחוב: ירמיהו 

, שכון תל ארזה , המשך של רחוב בר אילן שכונת
 חב"ד.

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .552חלקות במלואן: , מוסדר, 02218גוש: 

 X: 220375קואורדינטה 
 Y: 633425קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 8דיור עבור יח"ד  קיימות ותוספת  הרחבת

 עיקרי הוראות התכנית:
יעודי הקרקע כמפורט להלן: מאזור י. שינוי במערך 5

 לאזור מגורים ג'. 0מגורים 
 :בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן. קביעת 7

 קביעת בינוי לתוספת מחסנים, בהתאם לנספח הבינוי. -
, -7.12: במפלסיםקביעת בינוי להרחבות דיור  -

 הבינוי. בהתאם לנספח+ 9.57, +0.29+, 2.22
קביעת בינוי לתוספת קומות שלישית רביעית לשם  -

 , בהתאם לנספח הבינוי.דיח" 8תוספת 
קביעת בינוי לתוספת מעלית לבניין. בהתאם  -

 לנספח הבינוי.
 . קביעת קווי בנין לבניה , כאמור.0
מ"ר  5109-ל בניה בשטח וקביעתם. הגדלת שטחי ה2

מ"ר  721-מ"ר שטחים עיקריים ו 5280מהם )
 שטחי שירות (.

 
 

 . קביעת שלבי ביצוע למימוש  התכנית , כאמור.1
קומות מעל קומת  1-קומות ל 0-הגדלת מס' קומות מ 9

 מרתף.
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1

 בנייה בשטח.
 ועצים לעקירה.. קביעת הוראות בגין עצים לשימור 9
 . קביעת הוראות בגין הריסה.8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1220ובילקוט הפרסומים  78/21/7251

 .58/21/7251, בתאריך 1815עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 27-9782790לפון: ט 8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-9789955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

  7718100-575מס':
תוספת בניין חדש ושימור מבנה  שם התכנית:

 בשכונת בית יעקב
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מתאר  , בדבר אישור תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה 
 25 -גרסת: הוראות  2219288-525מקומית מס': 

 72 -תשריט 
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
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 5992 ביטול
 97 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 א/ 1277מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 570יישוב: ירושלים רחוב: יפו 

 . 2,   7יישוב: ירושלים רחוב: אבישר 
 . 571יישוב: ירושלים רחוב: יפו 

 

 גושים וחלקות:
 .02, 00חלקות במלואן: , מוסדר, 02210גוש: 

 X: 220128קואורדינטה 
 Y: 632559קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
רחוב יפו ותוספת מבנה חדש מאחוריו שימור מבנה על 

 לצורך תוספת שטחי מסחר ויח"ד.
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 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד: מאיזור מסחרי לאיזור מגורים, מסחר  . 5

 ומבנים ומוסדות ציבור.
קומות  9קביעת בינוי עבור הקמת מבנה חדש בן  . 7

קומות תת קרקעיות לשם תוספת  2-על קרקעיות ו
 מגורים מלונאות מסחר ומשרדים.שטחי 

מ"ר  8571.15קביעת שטחי בנייה בהיקף של  . 0
עיקרי  989.1מ"ר עיקרי +  2078.81מתוכם 

 שטחי שירות. 2281.29-למרפסות ו
מ"ר הם שטחי  5051.72מתוך שטחי השירות: 

 חניה תת קרקעית.
מתוך השטח העיקרי )ללא שטח עיקרי של 

י משרדים הם שטח 7592.81מרפסות(: לפחות
מ"ר עבור עיריית  522מסחר ומלונאות מתוכם יוקצו 

ירושלים במפלס הרחוב במבנה לשימור הפונה 
 לרחוב יפו.

קביעת קו בניין  קביעת קווי בניין חדשים ומחייבים. . 2
 קומתי חדש ומחייב.

 02-קביעת מספר יחידות הדיור ל . 1
 .-+2.22ממפלס  9-ל 0-הגדלת מספר הקומות מ . 9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. . 1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. . 9
 קביעת הוראות בגין מבנה לשימור. .8

 קביעת הוראות בגין מבנים/גדרות להריסה. . 52
 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה. . 55
מטר  2.1קביעת מעבר ציבורי להולכי רגל ברוחב   57

לשימור לבן  מטר בן המבנה הקיים 57ובגובה של 
המבנה החדש שמהווה זיקת הנאה למעבר ציבורי 

 להולכי רגל.
מ"ר הפקעה לצרכי ציבור בבניין 522קביעת  .50

מ"ר  72מ"ר במפלס הרחוב ועוד  92לשימור 
 בקומת גלריה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1299ובילקוט הפרסומים  21/29/7251

 .20/29/7251בתאריך , 1122עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 27-9782790טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-9789955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 51887מס':
 תוספת קומה למבנה קיים  שם התכנית:

 והקמת מבנה מגורים במגרש מגורים , סילוואן
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   52092מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / א5992 ביטול
 97 ביטול
 / א1777 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1277מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: סילוואן   .

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .12 - 98חלקות במלואן:  78890גוש: 
 .522, 522חלקות: חלקי  78890גוש: 

 X: 222390קואורדינטה 
 Y: 630100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות ותוספת קומה על  2תכנית להקמת בנין חדש בן 

 בניין קיים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד,  2ואזור מגורים  1שינוי ייעוד שטח מגורים  . 5

 לאזור מגורים ומוסדות ציבור.
 2ופיתוח לשני בניינים בני קביעת הוראות בינוי  . 7

 קומות.
קביעת שימוש לגן ילדים בקומה התחתונה של בנין  . 0

מ"ר עם חצר צמודה בשטח של  571א' בשטח של 
 מ"ר. 512-כ

מ"ר, מתוכם  7291הגדלת שטחי הבני וקביעתם ל  . 2
מ"ר שטחי  5298-מ"ר שטחים עיקריים ו 5019

 קרקעית.-שירות, הכוללים קומת חניה תת
-יח"ד ל 8יח"ד בשטח התכנית, הוספת  57קביעת  . 1

 הקיימות. 0
 קביעת קווי בנין חדשים. . 9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. . 1
 קביעת הוראות לסככה ובנין להריסה. . 9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. . 8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1299ובילקוט הפרסומים  72/21/7251

 .20/29/7251, בתאריך 1101עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 27-9782790טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-9789955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

  7718818-575מס':
קומות  5הרחבת בנין קיים ותוספת  שם התכנית:

 שעפט-יח"ד חדשות שכ'8לשם יצירת 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מתאר  , בדבר אישור תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה 
 9 -גרסת: הוראות  2210919-525מקומית מס': 

 1 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 97 ביטול
 / א0219במ/  ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 1277 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רח אל ח'נסה-שעפט, ושלים רחוב: שועפאטיישוב: יר

 

 גושים וחלקות:
 .521חלקות במלואן: , לא מוסדר, 02128גוש: 

 X: 222064קואורדינטה 
 Y: 635949קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד  0קומות מעל בניין קיים לשם יצירת  7תוספת 
 חדשות

 

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

 מגורים ב'.
 829.81-וקביעתם להגדלת שטחי הבניה בשטח  . 7

-מ"ר שטחים עיקריים ו 921.01כם מתו) מ"ר
 מ''ר שירות. 718.92

 קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: . 0
קומות חדשות  מעל הבניין  7קביעת בינוי לתוספת  

יחידות דיור חדשות והרחבת  0הקיים לשם יצירת 
 +, בהתאם לנספח בינוי.2.22יח"ד קיימת במפלס 

 שינוי קווי בניין וקביעת קווי בנייה חדשים. . 2
 יחידות דיור. 2 -קביעת מספר יחידות הדיור ל . 1
קומות מעל קומת מרתף  0 -קביעת מספר קומות ל . 9

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

 בנייה בשטח.
 ת הוראות בגין שמירה על עצים בוגרים.קביע . 8

 קביעת הוראות בגין גדר להריסה. .52
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9889ובילקוט הפרסומים  72/22/7251

 .27/20/7251, בתאריך 0929עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 27-9782790טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-9789955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

  7797851-575מס':
 בניין מגורים חדש בשכונת אל צוואנה שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58 -גרסת: הוראות  2292051-525מקומית מס': 
 8 -תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 0287 ביטול
 97 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1277מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

 תחום שיפוט:  ירושלים
 

 גושים וחלקות:
 .528חלקות במלואן: , לא מוסדר, 78889גוש: 

 X: 223037קואורדינטה 
 Y: 632396קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קומות מגורים מעל קומת חניה 0בניין חדש בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 1שינוי ייעוד מאזור מגורים  .5
 קומות. 2קביעת בינוי עבור בניין בן  .7
 קביעת קווי בניין חדשים. .0
מ"ר  921.21 -קביעת שטחי הבנייה בהיקף של  .2

שטחי  12.97 -שטחים עיקריים ו 101.20מהם 
 מ''ר שטחי חניה. 580.27שירות  וכן 

 0-קביעת מס' יחידות הדיור ל .1
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .1
 קביעת הוראות בגין הריסות. .9
 קביעת הוראות בגין נטיעת עצים. .8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1211ובילקוט הפרסומים  57/29/7251

 .29/29/7251, בתאריך 9019עמוד 
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מורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית הא
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 27-9782790טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-9789955טלפון: 
 קהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים ל

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

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

  7589588-575מס':
קומות בהר חוצבים,  50הקמת מגדל בן  שם התכנית:

 ירושלים
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –התשכ"ה והבניה, 
 29 -גרסת: הוראות  2509790-525מקומית מס': 

 21 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 1915מק/  שינוי
 97 שינוי
 2119בת/  שינוי

 / ב1915 ביטול
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 1277 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5יישוב: ירושלים רחוב: שד גולדה מאיר 

 ירושלים, אזור הר חוצבים, מצפון לשדרות גולדה מאיר
 

 גושים וחלקות:
 .79, 57חלקות במלואן: , מוסדר, 02108גוש: 

 X: 219692קואורדינטה 
 Y: 634341קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה לבניין קיים לצורך הקמת מגדל  בן 

קומות לתעשיה עתירת ידע ולמשרדים בהר חוצבים  72
 ותוספת שימוש מסחר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ"תעשיה ומשרדים" ל"תעשיה  .5

 עתירת ידע".
קביעת הוראות לשימושים של תעסוקה, משרדים  .7

 ומסחר נילווה. 
 7קומות מעל כניסה קובעת ו 72תוספת מגדל בן  .0

 קומות תת קרקעיות. 
 01,892מ"ר ל  78,522-הגדלת השטח העיקרי מ  .2

מ"ר למסחר( והגדלת שטח  5,222מ"ר )כולל 
 מ"ר. 59,921-מ"ר ל 9,592-שרות מ

 וכנית. קביעת תנאים למימוש הת .1
 קביעות תנאים למתן היתר בנייה. . 9
 קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.  .1
 קביעת הוראות סביבתיות. .9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1229ובילקוט הפרסומים  20/21/7251

 .27/21/7251, בתאריך 1228עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 27-9782790טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-9789955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

  7595959-575מס':
יח"ד  55קומות,  1הקמת בניין חדש בן  שם התכנית:

 בשכ' בית צפאפא.
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 9 -גרסת: הוראות  2595959-525מקומית מס': 

 9 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 0927 ביטול
 97 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1277מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דרום ירושלים -בית צפאפא, בית צפפה 'יישוב: ירושלים רח

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות: , מוסדר, 02718גוש: 

 X: 218775קואורדינטה 
 Y: 627575קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות מעל קומת חניה בשכ' בית  2הקמת בניין בן 

 יח"ד. 57קומות,  1צפאפא, סה"כ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ג'. 1שינוי ייעוד מאזור מגורים  -5
 קביעת בינוי עבור בניין חדש.  -7
מ"ר  5805 -הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל -0

 912.1 -מ"ר שטחים עיקריים  ו 5719.1)מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות.

 .קביעת קוי בניין חדשים   -2
 יח"ד. 57-יח"ד ל 2-הגדלת מס' יחידות דיור מ -1
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קומות מעל למפלס  2-ל 7-הגדלת מס' קומות מ -9
 2.22וקומת חניה תת קרקעית מתחת למפלס  2.22

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  -1
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  -9

 בנייה בשטח.
 להעתקה ולשימור.קביעת הוראות בגין עצים   -8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1229ובילקוט הפרסומים  20/21/7251

 .27/21/7251, בתאריך 1212עמוד 
 

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

במשרדי: ועדה . וכן 27-9782790טלפון:  8525025
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-9789955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 דלית זילבר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

  7515175-871:'מס
 מבנה מגורים -ז 917חפ/ שם התכנית:

 ברחוב דוד מרכוס חיפה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  חיפהלתכנון ולבניה 
 79 -תשריט  08 -גרסת: הוראות  2517127-022

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / יב5222חפ/  שינוי
 / גב5222חפ/ מק/  שינוי
 5/ יב/ 5222חפ/ מק/  שינוי

 5251חפ/  ביטול
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 / תט5222חפ/ מק/  כפיפות
 1/ י/ 778חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חיפה    יישוב:

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .17, 15חלקות במלואן:  52852גוש: 
 .85, 91חלקי חלקות:  52852גוש: 

 

 :מטרת התכנית
איחוד שני מגרשים, שינוי ייעוד, הגדרת זכויות בנייה, 

לצורך הקמת בית הגדרת קווי בניין והוראות אדריכליות 
 מגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד ממבנים ומוסדות ציבור לייעוד מגורים. . 5
ממבנים ומוסדות ציבור  91שינוי ייעוד חלק מחלקה  . 7

 לייעוד שטח ציבורי פתוח.
שינוי הוראות הבניה: קביעת זכויות בנייה, קווי בנין,  . 0

 מספר הקומות.
 יחידות הדיור.קביעת כמות  . 2
 קביעת הוראות לגישה וחניה. . 1
 קביעת הנחיות לתכנון אדריכלי. . 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

צמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את ע
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 טלפון:  00281חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  למשרדי העתק ההתנגדות יומצא. 22-9900211

חיפה  טלפון:  0מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 
22-9019921 

 

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

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

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

7570098-875  
שינוי ייעוד אתר לבניין ציבורי לאזור שם התכנית: 

 מגורים בבית אליעזר בחדרה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
    2528890-027: 'מס מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 801חד/ במ/  שינוי
 / א/ במ879חד/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 / א921חד/  שינוי
 950חד/  שינוי

 7272חד/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חדרה רחוב: יפה נוף   .

שטח מרכז הקליטה הקיים בשכונת בית אליעזר 
 בחדרה, בין הרחובות יפה נוף, שד' האביב ורח' הגת.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .719חלקות במלואן:  1179גוש: 
 .709, 552, 550, 17, 15, 12, 7חלקי חלקות:  1179גוש: 
 .709, 599, 512, 598, 1חלקי חלקות:  1105גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 יח"ד. 522הקמת שכונת מגורים בת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח לבנין ציבורי למגורים ושטח  א. 

 ציבורי פתוח.
 שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת. ב. 
ושימושים, הגדרת זכויות בנייה  קביעת תכליות ג. 

והוראות בנייה, הוראות לפיתוח ותנאים למתן 
 היתרים.

 קביעת הנגישות אל השטח. ד. 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9819ובילקוט הפרסומים  27/25/7251

 .25/25/7251, בתאריך 7219עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 00281חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי22-9900211 טלפון:
 טלפון:  09522חדרה  8ולבניה חדרה, הלל יפה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9020550
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קריות
 תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

  7585558-815:'מס
 ביטול חניון תת קרקעי  שם התכנית:

 והסדרת חניה ציבורית
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 הועדה המחוזיתכי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחוז חיפה

: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  קריותלתכנון ולבניה 
2707770-017    

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

 היתרים או הרשאות
 
 
 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 229ק/  שינוי
 / ד795ק/  שינוי

 209ק/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית מוצקין   .

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .008, 079חלקות במלואן:  52275גוש: 
 .070חלקי חלקות:  52275גוש: 
 .500, 522חלקי חלקות:  52270גוש: 

 

 מגרשים:
 / ד795לתכנית ק/ בהתאם  5227

 209בהתאם לתכנית ק/  122
 209בהתאם לתכנית ק/  122
 209בהתאם לתכנית ק/  552

 

 :מטרת התכנית
) מגרש   552שינוי הוראות בנושא חניה בתא שטח 

ד'( ושינוי ייעוד 795לפי תכנית מאושרת ק/ 5227
 משטח ציבורי פתוח ליעוד של חניון ושביל. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ביטול חובת התקנת חניון תת קרקעי חלקי בתא  א. 

לפי תכנית מאושרת  5227)מגרש  552שטח 
 ד'(795ק/

 שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ליעוד של חניון ושביל. ב. 
 הרחבת שביל להולכי רגל. ג. 

 

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 טלפון:  00281חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 22-9900211

קרית  2מקומית לתכנון ולבניה קריות, הגדוד העברי 
 22-9151785טלפון:  79552מוצקין 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קריות
 תכנית מפורטתהפקדת ביטול הודעת הודעה בדבר 

  7589558-815: 'מס
עודי הקרקע ישינוי י -מגדל הצעיריםשם התכנית: 

 ומתן זכויות בנייה, קרית מוצקין
ר ביטול הודעת הפקדת תכנית בדב נמסרת בזה הודעה

, שהודעה על דבר הפקדתה 017-2709550 מס':
 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89בהתאם לסעיף 

 20/21/7251פורסמה בעיתונים בתאריך  ,1965
, 1010, התשעה, עמוד 1211הפרסומים ובילקוט 
 .50/21/7251בתאריך 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 010ק/  שינוי

 / א502ק/  כפיפות
 1/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9 תממ/ כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 229ק/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 92יישוב: קרית מוצקין רחוב: קדיש לוז 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .90, 97, 95, 92חלקות במלואן:  52270גוש: 
 .12, 59חלקי חלקות:  52270גוש: 

 

 התכנית: מטרת
יח"ד הכולל תעסוקה  527הקמת מבנה מגורים בן 

 וחזית מסחרית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מ"שטח למבני ציבור" ל"מגורים   -

 מסחר ותעסוקה" עם חזית מסחרית.
קומות  51קביעת הנחיות לבניית בניין מגורים בן   -

 מעל שתי קומות מסחר ותעסוקה וחניון תת"ק.
וני עם חזית קביעת הנחיות לפיתוח כיכר עיר  -

 מסחרית הפונה לצומת אפק.
יח"ד קטנות מסה"כ יח"ד המוצעות  72%קביעת   -

 בתכנית.
"מגורים, מסחר -קביעת זכויות והוראות בנייה ל  -

 ותעסוקה".
 

הועדה  במשרדי: כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית,
 51המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  משרדי:וב 22-9900211טלפון: , 00281חיפה 
 קרית  2מקומית לתכנון ולבניה קריות, הגדוד העברי 

 בימים ושעות , 22-9151785טלפון:  79552מוצקין 
 
 

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  זבולון
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

  7517951-875:'מס
 אזור מגורים בחוואלדשם התכנית: 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

    2522952-025: 'מס מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 222ג/  שינוי
 / ג571זב/  שינוי

 7/ 9תממ/  פירוט
 / א571מק/ זב/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ח'ואלד   .

 השטח הכלול בתכנית חל על חלקו הדרומי של כפר חוואלד.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .512, 528, 522, 550, 97, 09חלקי חלקות:  52095גוש: 
 .2חלקי חלקות:  52098גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
חלוקת שטחי מגורים קיימים ותוספת שטחי מגורים 

 בחוואלד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח חקלאי ומשטח למבני עודי ישינוי י א. 

 ציבור לאזור מגורים א' ולדרכים.
קביעת מערכת דרכים וחיבורה למערכת הדרכים  ב. 

 הקיימת והמאושרת.
קביעת מגרשים ונגישות אליהם בתחום אזור  ג. 

 מגורים מאושר.
 קביעת תנאים לבניה ולפיתוח השטח. ד. 

 

ך פורסמה בעיתונים בתאריהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 1221ובילקוט הפרסומים  21/29/7251

 .79/21/7251, בתאריך 9280עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 00281חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי22-9900211 טלפון:
, 22-9219521טלפון:  02202ולבניה זבולון, כפר המכבי 

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
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 מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי:
  שומרון, חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
 577/חכ/5110ש/

 אזוריאזור תעסוקה משותף  שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה חוף הכרמל, שומרון מופקדת תכנית 

   522/חכ/5218מפורטת מס': ש/
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 כניתמספר הת סוג היחס
 / ב792חכ/  שינוי
 / ד059ש/ מק/  שינוי
 5502ש/  שינוי
 1משח/  שינוי
 / ג751ש/ במ/  שינוי
 55ש/  שינוי
 291ש/  שינוי
 059ש/  שינוי
 191חפאג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 59תתל/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 70תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 02תמא/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות
 010-2729552 כפיפות
 5591חפאג/ ד/  כפיפות
 5220ש/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מעין צבי    

 יישוב: זכרון יעקב    
 

 גושים וחלקות:
 .50חלקות במלואן:  52582גוש: 
 - 17, 01, 07 - 02, 79 חלקות במלואן: 52581גוש: 

11 ,11 ,18, 92 ,97 ,99, 91 ,98 - 12. 
, 19, 28 ,29, 71, 72, 1 ,9חלקי חלקות:  52581גוש: 

91 ,99. 
 .12, 17חלקי חלקות:  52817גוש: 
 ,71, 59 ,51, 50 ,57, 0חלקות במלואן:  55022גוש: 

79 ,01. 
 .09, 02, 58חלקי חלקות:  55022גוש: 

 

 מטרת התכנית:
וד שטחים למתחם תעסוקה משותף הכולל שימושים ייע

 מגוונים של תעסוקה, מלאכה, מסחר ומרכז תחבורה.
המתחם יהיה מתחם תעסוקה אזורי הכל בהתאם 

 ב' לפקודת העיריות. 8לסעיף 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעודים מקרקע חקלאית, מתעסוקה   -

 ומתעשיה לתעסוקה, למסחר ותעסוקה, למסחר
תעשיה, מלאכה ומבני משק  תעסוקה ותחבורה,

ונופש  לתעשיה תעשיה קלה ומלאכה, לספורט
 למבנים ומוסדות ציבור ולמבני משק.

הסדרת שטחי שמורת טבע לאורך כביש העליה   -
 לזכרון.

 ייעוד שטחים למתקנים הנדסיים.  -
ייעוד שטחים לדרכים ולחניות, ותכנון חיבורים   -

 לדרך אזורית.
 קה לתאי שטח וקביעת אחוזי בנייה והוראות בנייה.חלו  -
 מבנים ומוסדות ציבור, מסחר מבנים ומוסדות ציבור.  -
 וממסילת הרכבת. 2בקשת הקלה מכביש   -

 

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 טלפון:  00281חיפה  51י"ם מחוז חיפה, שד הפל

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 22-9900211
 02992מקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, עין כרמל 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה , 22-9509750טלפון: 
 טלפון:  02812זכרון יעקב  12שומרון, המיסדים 

22-9021177 
 

אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא 
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: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 :'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

7719188-871  
 מבנה מסחרי בכיכר הרקפות 5501חפ/ שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחוז חיפה
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  חיפהלתכנון ולבניה 

 2219100-022: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ד778חפ/  שינוי
 915חפ/  שינוי

 / י778חפ/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 5/ י/ 778חפ/  כפיפות
 / א159חפ/  כפיפות
 259חפ/  כפיפות
 / יב5222חפ/  כפיפות
 / שש5222חפ/  כפיפות
 / ה778חפ/  כפיפות
 2/ יב/ 5222חפ/ מק/  כפיפות
 5/ ה/ 778חפ/  כפיפות
 09תמא/  כפיפות
 5/ יב/ 5222חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5222חפ/ מק/  כפיפות
 / גב5222חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כיכר  - 9רחוב: הרקפות ו  7יישוב: חיפה רחוב: אילנות 

 בין דרך הים לרחוב האילנות, חיפה -הרקפות
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .89, 81חלקות במלואן:  52929גוש: 
 .572, 558, 82, 87חלקי חלקות:  52929גוש: 
 .79חלקי חלקות:  57207גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הסדרת מבנה מסחרי קיים על שטח לסטווין/ 

בכיכר הרקפות פינת רחוב  footwayמדרכה/-סטיו/שביל
 האילנות בכרמל המערבי בחיפה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מדרכה/-שביל סטיו/ שינוי ייעוד קרקע מסטווין/ .5

footway /915ודרך, לפי תכנית מאושרת חפ 
לאזור מגורים ב' וכן שינוי ייעוד מאזור מגורים א 

 לאזור מגורים ב' לפי נוהל מבא"ת.  
שינוי מיקום החזית המסחרית כלפי רחוב כיכר  . 7

 בקירבה לרחוב האילנות. -הרקפות בתחילת הרחוב
 קביעת שטחי בנייה למסחר. . 0
 הרחבת רח' אילנות, בחזית מגרש המגורים הגובל. . 2
ביטול  קטע דרך ברחוב הרקפות. הסדרת התנועה  . 1

 והחניה בתחום רחוב הרקפות.
 .89-ו 81ות שינוי קווי בנין בחלק . 9
מתן הוראות בנייה חניה ופיתוח לשטח הכלול  . 1

 בתכנית.
מתן זיקת הנאה למעבר מכיכר הרקפות לתא שטח   . 9

525A  525דרך תא שטח B. 
 

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 טלפון:  00281חיפה  51ם חיפה, שד הפלי"
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 22-9900211

חיפה  טלפון:  0מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 
22-9019921 

 

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

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

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

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

7575987-871  
 הגדלת זכויות בנייה  - 5815חפ/ שם התכנית:

 , חיפה81ברח' הס 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  חיפהלתכנון ולבניה 
    2527902-022: 'מס

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א910חפ/  שינוי
 / ה778חפ/  שינוי

 / י778חפ/  כפיפות
 5/ י/ 778חפ/  כפיפות
 / ד778חפ/  כפיפות
 5/ יב/ 5222חפ/ מק/  כפיפות
 7/ י/ 778חפ/ מק/  כפיפות
 2/ יב/ 5222/ מק/ חפ כפיפות
 / פמ5222חפ/ מק/  כפיפות
 09תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 / גב5222חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5222חפ/ מק/  כפיפות
 / יב5222חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 02יישוב: חיפה רחוב: הס 

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .515במלואן: חלקות  52928גוש: 
 .822חלקי חלקות:  52928גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הגדלת זכויות הבניה ושינוי הוראות בנייה על מנת 

 לאפשר תוספת בנייה להרחבות יח"ד קיימות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים א' עם הגבלות בנייה  א. 

 לאזור מגורים א' 
 שינוי הוראות הבניה על מנת לאפשר תוספות בנייה.  ב. 
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 0 -תוספת קומת גלריה וכן קומת מרתף מעבר ל  ג. 
 קומות מאושרות.

הגדלת זכויות הבניה ושינוי מרווחים להסדרת  ד. 
 בנייה קיימת וכן לאפשר תוספת בנייה.

 קביעת עצים לעקירה, העתקה ושימור. ה. 
מ' עפ"י הוראות  5.1הרחבת רח' הס ברצועה של  ו. 

 ד'.778חפ/
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 טלפון:  00281חיפה  51חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 22-9900211

חיפה  טלפון:  0מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 
22-9019921 

 

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

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

 
 

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

7715155-871  
מתחם מגורים מיוחד  -ט  5118חפ/שם התכנית: 

 ברמת אלון דרום
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
    2217157-022: 'מס מקומית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / גב5222חפ/ מק/  שינוי
 5121חפ/  שינוי
 5129חפ/  שינוי
 5/ י/ 778חפ/  שינוי
 / י778חפ/  שינוי
 / ה5129חפ/ במ/  שינוי
 7/ י/ 778חפ/ מק/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 1/ י/ 778חפ/  כפיפות
 / פמ5222חפ/ מק/  כפיפות
 2/ יב/ 5222חפ/ מק/  כפיפות
 5/ יב/ 5222חפ/ מק/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 / תט5222/ מק/ חפ כפיפות
 / יב5222חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת אלון דרום -יישוב: חיפה רחוב: אוארבך אליהו 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .71חלקות במלואן:  57981גוש: 
 .71חלקי חלקות:  57981גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
יח"ד בשני מבנים בני  519הקמת מתחם מגורים הכולל 

 קומות. 75
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים ב' לאזור מגורים  א. 

 ד'
שינוי המרווחים המותרים וקביעת המרווחים התת  ב. 

 קרקעיים
 72,722-מ"ר ל 1922-הגדלת השטחים העיקריים מ ג. 

 מ"ר.
קומות  9מבנים אחד בן  7-שינוי במספר הקומות מ ד. 

קומות תוך  75מבנים בני  7-לקומות  59והשני בן 
 מ' 17-מ' ל 12-מ' ו 75-ינים מישינוי הגובה של הבנ

 יח"ד. 519-יח"ד ל 19-יחידות הדיור מ 'הגדלת מס  ה.
 קביעת השטח המותר למרפסות מקורות. ו. 
 מ'. 0.52 -מ' ל  0.2הגדלת גובה מותר לקומה מ. ז. 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 1221ובילקוט הפרסומים  20/22/7251

 .59/20/7251, בתאריך 2579עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  :וכן במשרדי. 22-9900211 טלפון: 00281
טלפון:  ,חיפה 0מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 22-9019921
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חדרה
 תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

   7588951-875:'מס
לדרך משולבת  שינוי ייעוד משצ"פ שם התכנית:

 ,רח' הרצל חדרה181חלק מחלקה  57781בגוש 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  חדרהלתכנון ולבניה 
2700971-027    

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

 היתרים או הרשאות
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 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 191חד/  שינוי
 7272חד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חדרה רחוב: הרצל   .

 

 גושים וחלקות:
 .202חלקי חלקות: , מוסדר, 52201גוש: 

 

 :מטרת התכנית
, לדרך משולבת על 202שינוי ייעוד השצ"פ בחלקה 

 .52201בגוש  99מנת לייצר גישת כלי רכב לחלקה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 202שינוי ייעוד השצ"פ )העובר מרח' הרצל דרך חלקה 

( לדרך משולבת, 52201בגוש  99ביעוד שצ"פ, לחלקה 
,  תוך 99ש תנועת כלי רכב לחלקה על מנת להנגי

הבטחת גישת הולכי רגל בטיחותית ושמירה על רצף 
 השבילים הציבוריים.

 

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 : טלפון 00281חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 22-9900211

חדרה  8מקומית לתכנון ולבניה חדרה, הלל יפה 
 22-9020550טלפון:  09522

 

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

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

 
 

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

7509889-875   
תוספת שטחי בנייה והוספת קומה  שם התכנית:

 578חלקה  57788בגוש 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  חדרהלתכנון ולבניה 
2789909-027    

 
 
 
 
 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5225חד/  שינוי
 / ג5225חד/ מק/  שינוי
 / ג212חד/  שינוי

 / ו212חד/ מק/  כפיפות
 / ח212חד/ מק/  כפיפות
 7272חד/  כפיפות
 191חד/  כפיפות
 821חד/  כפיפות
 ה /212חד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 7יישוב: חדרה רחוב: הנשיא ויצמן 

 

 גושים וחלקות:
 .720חלקות במלואן: , מוסדר, 52209גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 .  תוספת במס' קומות. 5
 .  תוספת בשטחי בנייה עיקריים ושרות.7

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת קומה באמצעות חלוקת קומה קרקע . 5

מסחרית גבוהה לשתי קומות והשלמת קומה 
 חלקית שמינית באגף הצפוני.

 7,502.19-מ"ר שטחים עיקריים: מ 289.72תוספת  . 7
מ"ר במצב המוצע. וכן  7,900-מ"ר במצב המאושר ל

מ''ר עבור  18שטחי שרות )-מ"ר 790תוספת 
מ''ר עבור מסחר בקומת  592+  1תעסוקה בקומה 

 גלריה(.
 

ות רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעין יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
מים י 92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 טלפון: , 00281חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 22-9900211

חדרה  8מקומית לתכנון ולבניה חדרה, הלל יפה 
 22-9020550טלפון:  09522

 

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 
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חדרה
 :'מס תכנית מפורטתבר הפקדת הודעה בד

7877085-875  
שינוי ייעוד משטח ספורט לשטח לבניני  שם התכנית:

 אולגה-ציבור במתחם ה"טכנודע", בגבעת
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  חדרהלתכנון ולבניה 
2022897-027    

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 190חד/  שינוי
 5789חד/ מק/  שינוי

 7272חד/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .אולגה -גבעת, 7יישוב: חדרה רחוב: הרב ניסים 

 מתחם המצוי בין הרחובות הרב ניסים וחזון איש.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .011, 519, 72, 59חלקי חלקות:  52117גוש: 
 .75חלקי חלקות:  52192גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 מספורט למבנים ומוסדות ציבור. שינוי ייעוד קרקע

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח ספורט למבנים ומוסדות ציבור. . 5
 שינוי ייעוד מדרך למבנים ומוסדות ציבור. . 7
 קביעת ייעוד למבנים ומוסדות ציבור. . 0
 קביעת הוראות בנייה. . 2
 מ' )כלפי שביל(.7-מ' ל1-שינוי קו בניין דרומי מ . 1
מ"ר   7,892 -שטח עיקרי: מ -הוספת זכויות בנייה  . 9

 מ"ר. 57,275.58 -ל
שטח שירות: עדכון שטחי השירות כפי שפורטו 

 מ"ר. 55,172.09 -ה'  ל 212בחד/
 

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 טלפון:  00281חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 22-9900211

חדרה  8מקומית לתכנון ולבניה חדרה, הלל יפה 
 22-9020550טלפון:  09522

 

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

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

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חדרה
: 'מס תכנית מפורטת דחייתהודעה בדבר 

7797109-875  
  57781שינוי הוראות בנייה בגוש שם התכנית: 

 170חלקה 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטתבדבר דחיית ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה  2292189-027: 'מס

ובילקוט  75/27/7252פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 2281, התשעד, עמוד 9190הפרסומים 

79/27/7252. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 929חד/  שינוי
 / ה212חד/  שינוי

 / ו212חד/ מק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1אחימאיר אבא יישוב: חדרה רחוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .228חלקות במלואן: , מוסדר, 52202גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
שינוי בהוראות הבניה בכל הנוגע לאחוזי בנייה, תכסית 

 קרקע והקטנת קווי בנין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 92%-במצב מאושר ל 12%-א.  שינוי באחוזי בנייה  מ

הבניה הקבועות ל סטייה מזכויות כבמצב מוצע. 
בתכנית זו, תהווה סטייה ניכרת מתכנית, עפ"י סע' 

( בתקנות התכנון והבניה )סטייה ניכרת 58)7
 .7227-מתכנית(, התשס"ב

-במצב מאושר ל 02%-מ -שינוי בתכסית קרקע  ב. 
 במצב מוצע. 09%

מ'  2.22-צפוני ודרומי: מ -שינוי בקווי בנין צידיים  ג.  
 במצב מוצע. מ' 0.92 -במצב מאושר ל

מ' במצב  9.22-מזרחי: מ-שינוי בקו בנין אחורי      
 מ' במצב מוצע. 1.22 -מאושר ל

  

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  :וכן במשרדי, 22-9900211טלפון:  00281
חדרה  8מקומית לתכנון ולבניה חדרה, הלל יפה 

כל מעוניין רשאי לעיין , 22-9020550טלפון:  09522
ות שהמשרדים האמורים פתוחים בתכנית, בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתר וכן, לקהל
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  זבולון
 תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

  7501855-875:'מס
 מורדות צפוניים -איבטין שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחוז חיפה
: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  זבולוןלתכנון ולבניה 

2582975-025    
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  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

 025-2288288 שינוי
 / ו18זב/ מק/  שינוי
 / ז18זב/  שינוי

 58תמא/  כפיפות
 025-2519075 כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 77תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 0/ א/ 05תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אבטין   .

. התכנית ממוקמת במורד צפוני של היישוב איבטין
, בצפון: תואי 1975גבולות התכנית: במערב: כביש 

)העתידי(, בדרום: שולי היישוב  9הואדי, במזרח: כביש 
 הקיים.

 

 מוסדר: גושים וחלקות:
 .01חלקי חלקות:  52091גוש: 
 .71חלקות במלואן:  52099גוש: 
, 8, 9, 1, 9, 1, 2, 0, 7, 5חלקי חלקות:  52099גוש: 

52 ,55 ,57 ,50 ,52 ,51 ,59 ,51 ,59 ,58 ,72 ,75 ,
77 ,70 ,72 ,79. 

 .8, 9, 2חלקי חלקות:  52082גוש: 
 .557חלקי חלקות:  52292גוש: 
 .57חלקות במלואן:  57092גוש: 
 .512חלקי חלקות:  57092גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 יחידות דיור. 019הקמת שכונת מגורים הכוללת 

מנת לאפשר -איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים על
 וצאת היתרי בנייה.ה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משצ"פ לשטחים חקלאיים. . 5
 שינוי ייעוד משצ"פ למגורים וממגורים לשצ"פ. . 7

שינוי מקום מגרשים לבניני צבור, לבית קברות  . 0
 ואזורי ספורט

 קביעת זכויות והגבלות בנייה למגרשים השונים . 2
 תוספת ושינוי מערך דרכים . 1
 קביעת הנחיות בינוי . 9
 קביעת הנחיות לפיתוח השטח ותשתיות  . 1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

  טלפון: 00281חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 22-9900211

 02202מקומית לתכנון ולבניה זבולון,   כפר המכבי 
 22-9219521טלפון: 

 

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

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה- אלונה
 891 מ/ :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 שינויים בתכנון -מושב מאור שם התכנית: 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 – והבניה, התשכ"ה
   092 מ/: 'מס מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 02מ/ מק/  שינוי
 571מ/  שינוי
 / א/ במ580מ/  שינוי

 01תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 85מ/ מק/  כפיפות
 1/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 22מ/ מק/  כפיפות
 021מ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מאור.

 

 גושים וחלקות:
 .22 - 02חלקי חלקות:  9191גוש: 
 .95חלקי חלקות:  9112גוש: 
 .2 - 0חלקי חלקות:  9181גוש: 
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גוש:  .59 - 51, 50 - 57 חלקות במלואן: 9189גוש: 
 .72 - 59, 51, 52, 2חלקי חלקות:  9189
 .9, 5חלקי חלקות:  9188גוש: 
 .0, 5חלקי חלקות:  9922גוש: 
  .25 - 2, 7חלקות במלואן:  9925גוש: 
 .27, 0חלקי חלקות:  9925גוש: 
 .18 - 7חלקות במלואן:  8218גוש: 
 .81 - 7חלקות במלואן:  8727גוש: 
   .15, 98 - 7חלקות במלואן:  8720גוש: 
 .12חלקי חלקות:  8720גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
שינוי מיקום יח"ד המהוות חלק מההרחבה  א. 

הקהילתית של המושב, תוך שמירה על מאזן 
 מספר יח"ד במושב.

החלת "הנחיות מיוחדות" בנושא פעילות לא קלאית  ב. 
 )פל"ח( על חלק מהשטח החקלאי בחלקות הנחלה.

כנון מחדש של אזור מרכז ההרחבה הצפונית תוך ת ג. 
ביטול אזור מגורים מיוחד והקצאת  שטח למבני 

 ציבור שכונתיים.
הגדלת זכויות בנייה במגרשי ההרחבה הקהילתית  ד. 

 של המושב.
תכנון מחדש של אזור הכניסה לישוב במשולב עם  ה. 

 שטח לספורט ונופש ושצ"פ בסמיכות לאזור זה.
סטאטוטורי לבית עלמין הקיים בפועל מתן מעמד  ו. 

 בצפון מזרח הישוב.
הסדרת נחל מאור בקטע שבין דרך אזורית מס'  ז. 

 לגבולו המערבי של הישוב מאור. 195
,  195מתן הקלות בקו בניין מדרך אזורית מס'  ח. 

 בתחום המושב.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע לאזורי מגורים שונים, לקרקע   -

 חקלאית עם הנחיות מיוחדות, לאזור מבנים
ומוסדות ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים, לשטח 
לבית עלמין, לשטח לנחל, לשטח ספורט ונופש, 

 לחניון ולדרכים לסוגיהם.
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.  -
במגרשי  -שינוי זכויות בנייה באזורי מגורים   -

 ההרחבה הקהילתית במושב.
 קביעת הנחיות אדריכליות.  -
, מצפון 195הקלה בקו בניין מדרך אזורית מס'   -

 מ'. 12 -מ' ל 92 -לנחל מאור מ
התכנית המוצעת אינה מוסיפה יחידות דיור מעבר   -

 לקבוע בתכנית המאושרת.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
עמוד , התשעד, 9952ובילקוט הפרסומים  71/29/7252

 .25/29/7252, בתאריך 1951
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ו.מקומית  :וכן במשרדי. 22-9900211טלפון: , 00281
, טלפון: 01921ד.נ חפר -לתכנון ולבניה מנשה אלונה

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 22-9511021

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

 

 יוסף משלב
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז חיפה 
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  טבריה
 55581 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 נגישות לחניה ברח' האלה טבריה שם התכנית:הסדרת
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   75501 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 52151ג/  שינוי
 9תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 1/ 50תמא/  כפיפות
 5/ 55/ 5תרשצ/  כפיפות
 8/ 7תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טבריה   .

 בין רח' אלה לרח' שקד במזרח העיר טבריה
 

 גושים וחלקות:
 .588, 517, 501חלקי חלקות:  51290 גוש:
 .20חלקות במלואן:  51518גוש: 
 .25, 08חלקי חלקות:  51518גוש: 

 X: 249675קואורדינטה 
 Y: 743375קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קוטג'ים 72הסדרת גישה לחניה ולדירות במתחם של 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ע"י איחוד  . הסדרת גבולות בין מגרש מגורים לשצ"פ5

 וחלוקה מחדש.
. שינוי בקווי בניין צדדים רק למשטחי גישה לדירות 7

 התחתונות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9111ובילקוט הפרסומים  29/20/7250

 .52/22/7250, בתאריך 2220
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנון ולבניה 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
מקומית לתכנון ולבניה טבריה, טבור הארץ  טבריה  
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, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9108179טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  טבריה
 55578 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 קביעת שימושים למבני ציבור, טבריה שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   75729 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 521ג/ במ/  שינוי
 55192ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טבריה   .

 

 גושים וחלקות:
 .719, 711, 595במלואן: חלקות  51290גוש: 
 .72, 50חלקות במלואן:  51518גוש: 
 .02חלקות במלואן:  51598גוש: 

 

 התכנית:ועיקרי הוראות מטרת 
 דכון שימושים במגרשים למבנה ציבור בתחום התכניתע

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9972ובילקוט הפרסומים  52/29/7250

 .28/21/7250, בתאריך 9921
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
מקומית לתכנון ולבניה טבריה, טבור הארץ  טבריה  

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9108179טלפון: 
 בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרו

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  כרמיאל
 55975 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

  -חרמש  -מתחם אופן  שם התכנית:
 אזור תעשיה כרמיאל
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   75925 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51957גנ/  שינוי
 7095ג/  שינוי
 5/ 59/ 55ג/  שינוי

 51221גנ/  כפיפות
 10תאח/  כפיפות
 272ג/  כפיפות

 

 גושים וחלקות:
 .551 - 559, 78חלקי חלקות:  58518גוש: 

 X: 229575קואורדינטה 
 Y: 758775קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
בשטחים תת  מטרת התכנית הינה הגדלת זכויות בנייה,

 יה כרמיאל.יים, באזור התעשיקרקע
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בקומת קרקע צמוד  12%תוספת שטחי שירות  ל  . 5

 לרחוב האופן מתחת לחניה של מפלס עליון.
, עבור שטחי 2הוספת קו בנין תחתי, בקו בנין  .7

 שירות, לכיון רח' האופן מתחת לגובה הכביש.
 .11% -הגדלת תכסית המבנה על הקרקע ל . 0
 קביעת הנחיות אדריכליות, פיתוח ונוף. . 2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1207ובילקוט הפרסומים  21/29/7251

 .21/21/7251, בתאריך 1029עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
כרמיאל  522מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, שד קק"ל 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 22-8291915טלפון:  72522
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 55518 ג/
 מגדל העמק שכונה מערבית, שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
מגדל העמק מופקדת תכנית מתאר לתכנון ולבניה 
   75720 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

 59898ג/  שינוי
 1משצ/  שינוי
 51198ג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 52991ג/  שינוי
 592ג/ במ/  שינוי

 57019ג/  כפיפות
 55591ג/  כפיפות
 02תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 01תמא/  כפיפות
 5/ 01תמא/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 01תמא/  כפיפות

 8 /7תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 01תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 77תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מגדל העמק   .

שטחים ממערב וצפון מערב למגדל העמק. הגובלים 
מצפון  10מדרום בקיבוץ יפעת, ממערב בתוואי כביש 

(, 77)לפי תמא/  18וביער לשימור י.ק. 11בתוואי כביש 
ת וותיקות, שכונת רובע אלפיים, בבית וממזרח בשכונו

)לפי תכנית  95עלמין מגדל העמק וביער לשימור י.ק.
 (.77תמא/ 

 X: 221750קואורדינטה 
 Y: 732750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות:  51021גוש: 
 .29, 2חלקי חלקות:  51020גוש: 
 .90, 95, 19, 0חלקי חלקות:  51259גוש: 
 .521, 81חלקות במלואן:  51251גוש: 
 .522, 525, 75 - 72חלקי חלקות:  51251גוש: 
 .22 - 09, 09, 78, 59חלקות במלואן:  51279גוש: 
 .25, 02, 07 - 02, 72חלקי חלקות:  51279גוש: 
 .88חלקות במלואן:  51220גוש: 
 .99, 8, 9, 2 - 0חלקי חלקות:  51220גוש: 
 .559חלקות במלואן:  51219גוש: 

 .520, 11, 05חלקי חלקות:  51219ש: גו
 .2חלקי חלקות:  51171גוש: 
 .72, 57, 8, 0חלקות במלואן:  51179גוש: 
 .50, 55, 1, 7חלקי חלקות:  51179גוש: 
 .92חלקות במלואן:  51959גוש: 
 .95, 19חלקי חלקות:  51959גוש: 
 .92 - 11, 00, 05 - 02חלקות במלואן:  51958גוש: 
 .555, 92, 22, 09קי חלקות: חל 51958גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד ופיתוח  5,191פיתוח השכונה המערבית שתכלול 

 ע"י הוספת מפרידן. 11כביש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת השימושים והתכליות המותרים בכל אחד  . 5

 מייעודי הקרקע בשטחים המוצעים בתכנית.

ותנאים זכויות והגבלות בנייה  קביעת הוראות, . 7
 להוצאת היתרי בנייה.

כליות ועיצוביות יאדר מתן הוראות והנחיות הנדסיות, . 0
)מחייבות ומנחות( לבינוי ולפיתוח שכונות המגורים, 
מבני ציבור, הכניסה לעיר וחיבור למערכת דרכים 

 אזורית.
הקצאות שטחים לצורכי ציבור באזורי המגורים  . 2

 בהתאם למכסות הנדרשות.
ראות לפיתוח מרכז ספורט כלל יישובי לעיר מתן הו . 1

 מגדל העמק.
ניקוז,  ביוב, קביעת הוראות לפיתוח תשתיות מים, . 9

 וחשמל.
קביעת הנחיות סביבתיות והידרולוגיות לפיתוח  . 1

 השכונה.
קביעת הוראות לפיתוח נופי של השכונה ושימור  . 9

 ערכי הטבע והנוף המצויים בה.
אזור מסחרי בקו בניין של הקצאת שטח המיועד ל . 8

 .11מ' מציר דרך  12
 

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 

 קומית לתכנון ולבניה מגדל העמק,למשרדי ועדה מ
 29-9121151מגדל העמק  טלפון: 

 

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

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

 
 

 מחוז צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן, קצרין
 55875 הודעה בדבר הפקדת בקשה מס': ג/

שם הבקשה :הרשאה לביצוע קידוחי ניסיון לחיפוש 
 נפט ברמת הגולן

, לחוק הנפט 21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
חוק התכנון והבנייה(, )הרשאה לסטייה מהוראות 

, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 7257-תשע"ב
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדות  המקומיות לתכנון 

   77027ולבניה גולן וקצרין מופקדת בקשה מס': ג/ 
חה ניתן לבצע את תכנית שמכו התרי בנייה והרשאות:

 הפעולות הדרושות לקידוחי ניסיון לחיפוש נפט.
 

 גושים וחלקות:
 .12, 09, 70, 59, 51, 2חלקי חלקות:  722222גוש: 
 .78, 8 - 1חלקי חלקות:  725222גוש: 
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 מטרת הבקשה:
הגדרת אתרים והוראות שיאפשרו ביצוע קידוחי ניסיון 

, בהתאם לחיפוש נפט )אקספלורציה( בדרום רמת הגולן
 / "נס" והתנאים הכלולים בו.081לרישיון נפט 

 

 עיקרי הוראות הבקשה:
 קביעת שטחי האתרים לביצוע הקידוחים .5
 קביעת השימושים המותרים באתר קידוח .7
קביעת הוראות להקמת אתר קידוח, להפעלתו   .0

 ולסגירתו בתום תקופת הקידוח.
להפעלה קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות להקמה,   .2

 ולסגירת  אתר הקידוח.
 

כל מעוניין רשאי לעיין בבקשה, 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 הבקשה, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 

ן למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרי
ועדה מקומית לתכנון , 22-9898157טלפון:  57822

 29-9898992טלפון:  57822ולבניה קצרין, קצרין 
 

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

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  בקעת בית הכרם
 51817 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':גנ/

שינוי ייעוד משטח ספורט לשטח מבנים  שם התכנית:
 ומוסדות ציבור, ראמה

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-והבניה, התשכ"ה

   51922 מס': גנ/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 890ג/  שינוי
 9118ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ראמה.

 

 גושים וחלקות:
 .97 - 92, 77, 72 - 59חלקי חלקות:  59900גוש: 
 .07חלקי חלקות:  59902גוש: 

 

 X: 235200קואורדינטה 
 Y: 760150קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח המיועד לאזור ספורט, לשטח  . 5

 המיועד למבנה מוסדות ציבור לחינוך. 
שינוי ייעוד משטח המיועד לאזור ספורט, לשטח  . 7

 המיועד למבנה מוסדות ציבור לפנאי, תרבות,
 שצ"פ ודרכים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע  . 5

 שבתכנית.
 עת קווי בנין מרווחי בנייה וזכויות בנייה.קבי . 7
קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר  . 0

 בנייה בשטח.
 הסדרת תנועה במרחב. . 2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, 9799ובילקוט הפרסומים  28/57/7255

 .05/29/7255, בתאריך 9718עמוד 
 

נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה 
נצרת עילית  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם,   כרמיאל  

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-8192980טלפון: 
 ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

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

  7599015-585מס':
-הגדלת אחוזי בנייה והוספת מס' יח"ד שם התכנית:

 55578שפרעם ג/  ד"ר נוסראללה,
וק התכנון לח 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  9 -גרסת: הוראות    2799815-795מס': 
 חלוקהללא איחוד ו איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 52191ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם רחוב: אלפואר מערבי   .

 באמצע שכונת אלפואר קרוב לתחנת המשטרה 
 X: 216025קואורדינטה 
 Y: 746425קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .09חלקי חלקות: , מוסדר, 52712גוש: 
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 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' בתוכנית המאושרת למגורים ג', 
הוספת קומות ומס' יח"ד ויצירת מסגרת תיכנונית 

 להוצאת היתרים והרשאות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ג'.שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים 

 519%מתוכם  712%-רביים לקביעת שטחי הבנייה המ
 למרתפי חנייה. 12%-המהווים שטחים עיקריים ו

 קומות ממפלס הכניסה הקובעת. 2-העלאת גובה הבנייה ל
 יח"ד. 57-יח"ד ל 1-הגדלת מס' יח"ד מ

 

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 

למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, 
 22-8127251שפרעם  טלפון: 

 

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

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:  גולן
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

 55811 ג/
 צנובר, קצרין -פארק יצירה לאמנים  שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 

   75021 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  רשאות:התרי בנייה וה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ 7תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צנובר )בקרבה לכניסה הצפונית של קצרין(

 X: 264500קואורדינטה 
 Y: 768885קואורדינטה 

 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקי חלקות:  725222גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת פארק ליצירה אמנותית למטרת פעילויות ויצירה  

 בתחום האמנות
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ללא תכון מפורט לשטח תיירות  א. 

 )פארק יצירה אמנותית( ושצ"פ.
 הסדרת דרך גישה למתחם וחניון. ב. 
קביעת הוראות בנוי ופיתוח בהתאם לתכנית הבינוי  ג. 

 המצורפת.
אזורית לצורך פיתוח -הקלה בקו בנין מדרך תת ד. 

 מ' לקו בנין משתנה 21 -בלבד, מ
 

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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

טלפון:  5110221נצרת עילית  78יצחק הצפון, מעלה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 22-9129111

 טלפון: , 57822קצרין מקומית לתכנון ולבניה גולן, 
22-9898157 

 

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

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

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
 55551 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 , 51שינוי תוואי דרך מס'  שם התכנית:
 בועינה נוג'ידאת

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   75752 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9280ג/  שינוי
 021/ 9280גמ/ מק/  שינוי
 50712ג/  שינוי

 790/ 9280גמ/ מק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נוג'יידאת   .-יישוב: בועיינה
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 גושים וחלקות:
 .92, 19 - 17, 27,20, 01 - 01חלקי חלקות:  51121גוש: 

 X: 234750קואורדינטה 
 Y: 745450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
בהתאם למצויין בתשריט מצב  52שינוי תוואי דרך מס' 

 מוצע.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד שטח מדרך למגורים ב'. .5
 שינוי ייעוד שטח ממגורים א' לדרך ולדרך משולבת. .7
 שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ב'. .0
 קביעת הוראות בנייה ופיתוח. . 2
 פ לדרך.שינוי ייעוד שטח משצ" . 1
בתחום התוכנית על מנת \הקטנת קווי בנין  . 9

 להתאימם למצב הקיים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1270ובילקוט הפרסומים  51/22/7251

 .75/22/7251, בתאריך 2901עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78מעלה יצחק לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
 51725מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9117000טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 57585 ג/
חוות מטעים מחקרית ופארק על גדת  שם התכנית:

 הירדן המזרחי
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   72505 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

 2929ג/  שינוי
 77תמא/  כפיפות
 9122ג/  כפיפות
 8/ 7תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 52/ ד/ 52תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 
 

 מספר התכנית סוג היחס
 01תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 0תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בהצטלבותה עם הירדן 811צפונית לדרך 

 

 גושים וחלקות:
 .2 - 7חלקי חלקות:  50057גוש: 
 .52חלקי חלקות:  50052גוש: 
 .9 - 2, 7חלקי חלקות:  50259גוש: 

 X: 258500קואורדינטה 
 Y: 784200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרה סטטוטורית של חווה חקלאית מחקרית  . 5

 ופארק על גדת הירדן המזרחי
 עיקרי הוראות התכנית:

הסדרה סטטוטורית של חווה חקלאית קיימת  . 5
בגידולים חקלאיים במטעים, וקביעת סיונות ילנ

 הוראות לפיתוח חוות הניסיונות.
הקמה של אזור פארק / גן ציבורי על הגדה  . 7

חית, שיוני ייעוד רהמערבית של תעלת הירדן המז
קרקע שיעודה חקלאי ליעוד "פארק / גן ציבורי" 

 והגדרת תכליות, ו / או השימושים המותרים.
והתחברות אליה, והרחבת  811הרחבת דרך מס'  . 0

 גשר להבות על הירדן.
 מ' 71 -מ' ל  92 -הקלה בקו בניין מ  . 2
הוראות למתן היתרי בנייה  9122שינוי לתכנית ג/   1

 למבנים חקלאיים. 
הגדרת הנחיות מיוחדות ביעוד קרקע חקלאית לצורך  . 9

 החווה החקלאית. הסדרה למבנים קיימים במסגרת
השימושים המותרים בתחוםו הגדרת התכליות ו . 1

הנחיות מיוחדות שביעוד קרקע חקלאית וביטול 
 תעלות ניקוז מתכניות מאושרות. 

 הסדרת התנועה והחניות. . 9
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה8

מתן הנחיות לפיתוח סביבתי, לעצים בוגרים ולעצי  .52
 איקליפטוס בתחום התכנית 

ת שטח לבינוי לעניין תוספ 01הקלה מתמ"א  .55
 שאינה צמודת דופן לשטח המיועד לבינוי

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1229ובילקוט הפרסומים  20/22/7251

 .77/20/7251, בתאריך 2022עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
עילית נצרת  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
 57522ראש פינה  ית לתכנון ולבניה הגליל העליון,מקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9959010טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל התחתון
 55101 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

 מרכז שדה אילן שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

   75181 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחס סוג

 11ג/ במ/  שינוי
 2221ג/  שינוי
 2/ 2221גת/ מק/  שינוי

 50959ג/  כפיפות
 51812גנ/  כפיפות
 59911גנ/  כפיפות
 51711ג/  כפיפות
 59278גנ/  כפיפות
 8/ 11גת/ מק/ גבמ כפיפות
 02תמא/  כפיפות
 8/ 7תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2/ 2221גת/ מק/  כפיפות
 1/ 2221גת/ מק/  כפיפות
 52899ג/  כפיפות
 1788ג/  כפיפות
 5/ 2221גת/ מק/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרכז יישוב שדה אילן, יישוב: שדה אילן

 X: 239770קואורדינטה 
 Y: 739500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 17 - 12, 99, 99 - 05חלקות במלואן:  51501גוש: 

12, 11 ,18, 92. 
 .10, 02 - 5חלקי חלקות:  51501גוש: 
, 91 - 12, 17 - 71, 52חלקות במלואן:  51509גוש: 

91 ,82. 
, 99, 10, 79 - 51, 50 - 5חלקי חלקות:  51509גוש: 

99, 98. 
 .02 ,78, 1חלקי חלקות:  51501גוש: 
 .515, 507 ,505, 575חלקי חלקות:  51522גוש: 
 .5חלקי חלקות:  51782גוש: 

 

 
 
 

 מטרת התכנית:
מגרשי מגורים על חשבון שטחים מאושרים  79תוספת 

ביעוד מבני ציבור, מבני משק ושטח ספורט במרכז 
 הישוב.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בכניסה לישוב ושינוי ייעוד ביטול ייעוד למבני משק  . 5

 לאזור מגורים א' ולמבני ציבור.
 תכנון כבישים ותנועה. . 7
 שינויים בהתאם לבניה קיימת. . 0
יצירת בסיס למתן היתרי בנייה למבנים חדשים  . 2

 ולגליזציה בנייה שהוקמה בסטייה מתכניות מאושרות.
 

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

.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  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
רסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפ

בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון,     

 22-9979752טלפון: 
 

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

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:  יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 59185 ג/ מס':מפורטת 
 הרחבת חוות לולים קיימת, נהלל שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   59207 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 29/ 1057מק/ יז/  שינוי
 51משצ/  שינוי

 1057ג/  כפיפות
 01תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נהלל.

 

 גושים וחלקות:
 .57חלקי חלקות:  51592גוש: 

 X: 217250קואורדינטה 
 Y: 731750קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
 נהלל מתחם דרומי-הרחבת חוות לולים קיימת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוראות להרחבת חוות לולים. . 5
 קביעת הוראות בנייה בתחום תכנית זו. . 7
 הנחיות בינוי . 0
 הנחיות לעיצוב נופי ואדריכלי . 2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1229ובילקוט הפרסומים  25/21/7251

 .77/20/7251, בתאריך 2021עמוד 
 

במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת 
נצרת עילית  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
טלפון:  59572מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9278992
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 55155 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

שינוי ייעוד למגורים מסחר, דרכים  שם התכנית:
 ואזור ספורט, ריינה
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 מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת 

   75155 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 1728ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ריינה.
 X: 230700קואורדינטה 
 Y: 736100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12חלקי חלקות:  51102גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד למגורים ומסחר, דרכים ואזור ספורט ונופש.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ייעוד למגורים ומסחר, דרכים ואזור ספורט ונופש.שינוי 

 

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

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 

נון ולבניה מבוא העמקים, למשרדי ועדה מקומית לתכ
 22-9299191טלפון:  51222נצרת עילית  1ציפורן 

 

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 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר 
 
 

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

  7597189-511מס':
שינוי ייעוד ממגורים א' לחניון ציבורי  שם התכנית:

 ולדרך
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת
 57 -תשריט  51 -גרסת: הוראות  2792209-711מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 תכניות הבאות:המתייחסת ל

 מספר התכנית סוג היחס
 59119ג/  שינוי
 1299ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אכסאל   .

 צפון מזרח אכסאל
 X: 231045קואורדינטה 
 Y: 732710קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .70חלקי חלקות: , מוסדר, 59827גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 והסדרת צומת הקמת חניון ציבורי ,

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד ממגורים א לחניון ציבורי ולדרך

 

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

עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
דות יומצא . העתק ההתנג22-9129111טלפון: 
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 מטרת התכנית:
 נהלל מתחם דרומי-הרחבת חוות לולים קיימת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוראות להרחבת חוות לולים. . 5
 קביעת הוראות בנייה בתחום תכנית זו. . 7
 הנחיות בינוי . 0
 הנחיות לעיצוב נופי ואדריכלי . 2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1229ובילקוט הפרסומים  25/21/7251

 .77/20/7251, בתאריך 2021עמוד 
 

במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת 
נצרת עילית  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
טלפון:  59572מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9278992
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 55155 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

שינוי ייעוד למגורים מסחר, דרכים  שם התכנית:
 ואזור ספורט, ריינה
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 מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת 

   75155 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 1728ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ריינה.
 X: 230700קואורדינטה 
 Y: 736100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12חלקי חלקות:  51102גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד למגורים ומסחר, דרכים ואזור ספורט ונופש.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ייעוד למגורים ומסחר, דרכים ואזור ספורט ונופש.שינוי 

 

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

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 

נון ולבניה מבוא העמקים, למשרדי ועדה מקומית לתכ
 22-9299191טלפון:  51222נצרת עילית  1ציפורן 

 

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 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר 
 
 

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

  7597189-511מס':
שינוי ייעוד ממגורים א' לחניון ציבורי  שם התכנית:

 ולדרך
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת
 57 -תשריט  51 -גרסת: הוראות  2792209-711מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 תכניות הבאות:המתייחסת ל

 מספר התכנית סוג היחס
 59119ג/  שינוי
 1299ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אכסאל   .

 צפון מזרח אכסאל
 X: 231045קואורדינטה 
 Y: 732710קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .70חלקי חלקות: , מוסדר, 59827גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 והסדרת צומת הקמת חניון ציבורי ,

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד ממגורים א לחניון ציבורי ולדרך

 

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

עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
דות יומצא . העתק ההתנג22-9129111טלפון: 

למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, 
 22-9299191טלפון:  51222נצרת עילית  1ציפורן 

 

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

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

 
 

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

  7510155-585מס':
 הוספת תכלית עבור מרפאה  שם התכנית:

 באזור עירוני מעורב בסכנין.
ן לחוק התכנו 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת מס':  לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת
 1 -תשריט  9 -גרסת: הוראות  2728177-797

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
יא תכנית שמכוחה ניתן להוצ התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8598ג/  שינוי
 999ג/  שינוי
 19/ 57/ 57829גלג/  שינוי
 57101ג/  שינוי
 57829ג/  שינוי
 8012ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .921צפונית לכביש 

 X: 227650קואורדינטה 
 Y: 752075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .87, 18חלקי חלקות: , מוסדר, 58795גוש: 

 

 מגרשים:
 19/ 57/ 57829בהתאם לתכנית גלג/  522

 

 מטרת התכנית:
 הוספת תכלית עבור מרפאה בסכנין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בח"ח  58795הוספת תכלית עבור מרפאה בגוש  . 5

 בסכנין. 18 -ו 87מס' 
 ממרכז אזרחי לעירוני מעורב.שינוי ייעוד  . 7
 .12%במקום  12% -הגדלת תכסית הבניה ל .0

 

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

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

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 
סח'נין שרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, למ

 22-9129122טלפון: 
 

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 -דרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וס
 
 

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

  7871575-585מס':
שינוי ייעוד לתעשיה ומשרדים והעלאת  שם התכנית:

 א"ת סכנין - 07אחוזי בנייה ח.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת מס':  לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת
 1 -תשריט  9 -גרסת: הוראות  2021725-797

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 999ג/  שינוי
 0599ג/  שינוי
 57829ג/  שינוי
 57101ג/  שינוי
 9027ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סכנין -אזור תעשיה , יישוב: סח'נין
 X: 229275קואורדינטה 
 Y: 752825קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .82חלקות במלואן: , מוסדר, 58798גוש: 

 

 מטרת התכנית:
העלאת אחוזי בנייה והוספת שימוש לצורך משרדים 

 בכל הקומות
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור תעשיה לאזור תעשיה ומשרדים

 522%מתוכם  572% -ל 92% -העלאת אחוזי בנייה מ
 המהווים שטחים עיקריים

 עשיה ומשרדיםרביים באזור תקביעת השטחים המ
 

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

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

ימים  92רשאי להגיש התנגדות תוך לחוק,  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 
סח'נין למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, 

 22-9129122ון: טלפ
 

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:  לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  7588818-585מס':
 שינוי בהוראות וזכויות הבניה  שם התכנית:

 סכנין - 88בחלקה 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור 1965-והבניה, התשכ"ה
 1 -תשריט  1 -גרסת: הוראות  2700920-797מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8598ג/  שינוי
 999ג/  שינוי
 57829ג/  שינוי
 57101ג/  שינוי
 1152ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

מ' צפונה מכיכר מרכזית על  722מרכז העיר סח'נין, 
 921דרך 

 

 גושים וחלקות:
 .90חלקות במלואן: , מוסדר, 58052גוש: 

 X: 228275קואורדינטה 
 Y: 752150קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות הבניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .52+55שטח  . הסדרת קווי בנין תכנוניים בתאי5
 .52בתא שטח  19%-ל 12%-. הגדלת תכסית קרקע מ7
 507%) 512%-מ 52. הגדלת אחוזי בנייה בתא שטח 0

 עיקרי + 592%) 592%-שירות( ל 59% עיקרי +
 שירות(. 72%

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1209ובילקוט הפרסומים  51/21/7251

 .52/21/7251בתאריך , 1122עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
 טלפון:  ,סח'נין מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל,

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9129122
 משרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שה

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר, מעלה הגליל
 55105 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

שינוי ייעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד,  שם התכנית:
 זרעית

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
ד.נ גליל מערבי, מעלה -לתכנון ולבניה חבל אשר 

ד.נ מעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס': -הגליל
   75185 ג/

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
נית שמכוחה ניתן להוציא תכ התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9122ג/  שינוי
 2829ג/  שינוי
 51807ג/  שינוי

 8/ 7תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר רוזנוולד )זרעית(   .

 X: 226350קואורדינטה 
 Y: 778250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  58911גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קביעת ייעוד לחקלאי עם הנחיות מיוחדות לצורך הקמת 
מתבנים ומבנים חקלאים לשימוש המפעל לגידול 

 פטריות בזרעית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בנייה, קביעת גובה קביעת קווי בנין, הגדרת זכויות 

 המבנה, קביעת דרך גישה ושימושים.
 

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 

כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
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ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 
ד.נ -לתכנון ולבניה חבל אשר למשרדי ועדה מקומית 
ועדה מקומית , 22-8918975גליל מערבי, טלפון: 

ד.נ מעלה הגליל, מעונה  -לתכנון ולבניה מעלה הגליל
 22-8818918טלפון: 

 

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

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

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
 55119 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

, 11שינוי ייעוד קרקע בנחלה מס''  שם התכנית:
 צוריאל.

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-והבניה, התשכ"ה

   75119 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 52789ג/  שינוי
 8810ג/  שינוי
 52900ג/  שינוי

 8/ 7תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 01תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 2/ ב/ 02תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: צוריאל   .

 

 גושים וחלקות:
, 51 ,52, 57 - 8, 1 - 2, 5חלקות במלואן:  58825גוש: 

51 ,58 - 79. 
 .59, 59, 50, 9, 0 - 7חלקי חלקות:  58825גוש: 
 .7 - 5חלקי חלקות:  58827גוש: 
 .51 - 50, 9חלקי חלקות:  58822גוש: 
 .79, 70 - 77חלקי חלקות:  58821גוש: 
 .50 - 52, 9 - 1, 1 - 2חלקות במלואן:  58821גוש: 
 .71 -70, 51, 51 ,52, 8, 9, 7חלקי חלקות:  58821גוש: 
 .8, 1 - 1ת: חלקי חלקו 58829גוש: 
 .51, 52, 0חלקי חלקות:  58828גוש: 

 X: 229275קואורדינטה 
 Y: 767875קואורדינטה 

 

 
 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח מבני משק לקרקע  * 

 חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
הוספת שימושי פל"ח בקרקע חקלאית עם הנחיות  * 

 מיוחדות.
 717סה"כ  מגורים.הוספת יחידת דיור אחת באזור  * 

 יח"ד בכול הישוב.
 הסדרת קווי בניין. * 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד הקרקע:

משטח למבני משק לקרקע חקלאית עם הנחיות   -
 מיוחדות.

 הסדרת קווי בניין.  -
 קביעת שימושים ביעודי קרקע.  -
 קביעת הוראות וזכויות בנייה.  -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9819ובילקוט הפרסומים  25/21/7251

 .78/25/7251, בתאריך 0501עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
ד.נ מעלה הגליל, -הגלילמקומית לתכנון ולבניה מעלה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 22-8818918מעונה  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה חרמון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 57801 מס':ג/
שינוי ייעוד מחקלאי לתחנת תדלוק,  שם התכנית:

 הכניסה הדרומית לבוקעתא.
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   72981 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

 9575ג/  שינוי
 51251ג/  שינוי
 55917ג/  שינוי
 58705ג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2/ 59תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 / ב55/ 0תמא/  כפיפות
 0/ 7תממ/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בוקעאתה.

 

 גושים וחלקות:
 X: 272700קואורדינטה 
 Y: 789000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת תחנת תדלוק.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי לאזור שרותי דרך )תחנה  * 

 (.2תיקון  59מדרגה ב' עפ"י תמ"א 
 (.58705)בהתאם לתכנית ג/ הסדרת גישה לתחנה  * 
קביעת הוראות בנייה בהתאם לתכנית כולל הסדרי  * 

 תנועה וחניות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1225ובילקוט הפרסומים  50/20/7251

 .27/20/7251, בתאריך 0819עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנון 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
 57208מסעדה מית לתכנון ובניה מעלה החרמון, מקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 22-9890929טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

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

 55718 ג/ מפורטת מס':
הגדלת  שינוי ייעוד ממגורים ומסחר, שם התכנית:

 תרשיחא -אחוזי בנייה וקביעת קווי בנין לבית קיים 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   75210 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 0258ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .-יישוב: מעלות
 שטח בנוי. -מרכז הישוב 

 

 גושים וחלקות:
 X: 225355קואורדינטה 
 Y: 768389קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר.

 הגדלת אחוזי בנייה.
 מבנה קיים. קביעת קווי בניין בהתאם לקונטור

תכסית קרקע וצפיפות  קביעת מס' הקומות וגובה מבנה.
 לדונם.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד ממגורים ב' למגורים  ומסחר.-5
 .592%-הגדלת אחוזי בנייה ל-7
 קביעת קווי בנין לפי קונטור מבנה קיים קיים.-0
 .0-קביעת מספר הקומות ל-2
 .מ' 52.1-קביעת גובה המבנה ל-1
 קביעת תכסית קרקע וצפיפות לדונם.-9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9980ובילקוט הפרסומים  72/52/7252

 .21/52/7252, בתאריך 550עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111ן: טלפו 5110221
 5מקומית לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא, האורנים 

, וכל 22-8810902טלפון:  72817תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 

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

 57198 ג/ מפורטת מס':
 ,50115גוש  55תחנת שאיבה בחלקה  שם התכנית:

 שעב
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

   72190 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 51191ג/  שינוי
 1/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 8/ 7תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שעב   .

 צפון מזרח כפר שעב 58105גוש  7חלקה 
 X: 221520קואורדינטה 
 Y: 755365קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51, 57חלקי חלקות:  58115גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה לביוב והתווית דרך גישה אליו
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 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.5
 . שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח.7
 התווית דרך גישה למתקן.  0
 וזכויות בנייה. . קביעת הוראות2
 קביעת הוראות בינוי ועיצוב וטיפול נופי. .1

 

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 

ית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנ
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 

מקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל,  למשרדי ועדה
 22-8999912טלפון:  72802תמרה 

 

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 -עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר וסדרי
 
 

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

הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' 
 57858 ג/

 שם התכנית: עילבון שכונה מזרחית
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 

 72959 מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
ובילקוט  52/52/7252שפורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 521, התשעה, עמוד 9980הפרסומים 
לחוק התכנון  98. וכי בהתאם לסעיף 21/52/7252

, מופקדת במשרדי הועדה 5891 –תשכ"ה  והבניה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי תכנית מתאר 

 72959 מקומית ברמה מפורטת מספר ג/
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9871ג/  שינוי
 1159ג/  שינוי
 1258ג/  שינוי

 
 
 

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 8/ 50תמא/  כפיפות

 8/ 7תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 01תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עילבון   .

 מזרחית לישוב עילבון
 X: 238500קואורדינטה 
 Y: 749000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .19חלקי חלקות:  51257גוש: 
 .21 - 20חלקות במלואן:  51272גוש: 
 .10 -15, 28 -29, 27 -08, 79חלקי חלקות:  51272גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תכנית מפורטת לשכונה מזרחית בעילבון.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד קרקע למגורים, מגורים ומסחר, מבני  . 5

ציבור ושטחי ציבור פתוחים בשכונה המוצעת, 
 קביעת מערכת דרכים שתשרת את השכונה.

איחוד וחלוקה בכל שטח התכנית למעט תא שטח  . 7
925. 

 קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי בנייה. . 0
. קביעת הנחיות סביבתיות והגדרת זכויות בנייה 2

 למבני ציבור ולשצ"פ. למגורים, למסחר,
 12-קבלת אישור הולנת"ע לשינוי ייעוד שטח של כ . 1

כשטח  שמורות וגנים  01דונם שהוגדר בתמא 
 לאומיים עבור פיתוח השכונה.

ע להרחבת הישוב בהתאם קבלת אישור הולנת" . 9
 .8/ 7()ד( בתמא/ 2)1.5לסע' 

 

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

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  מעוניין בקרקע, בבנין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

טלפון:  5110221נצרת עילית  78הצפון, מעלה יצחק 
ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 22-9129111

מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור 
 .22-9117000טלפון:  51725

 

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

כנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית הת
 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 55581 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

תכנית מפורטת המהווה שינוי ייעוד  שם התכנית:
 מגורים א' ליעוד מסחר ומשרדים, ריינה

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   75702 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1728ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ריינה   .

 

 גושים וחלקות:
 .75חלקי חלקות:  51177גוש: 

 X: 229675קואורדינטה 
 Y: 736300קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת בניין למסחר ומשרדים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי הוראות הבניה בתחום התכנית ע"י הגדלת  . 5

 בנייה, והגדלת מס' קומות.אחוזי 
 שינוי ייעוד ממגורים א' ליעוד מסחר ומשרדים. . 7

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9822ובילקוט הפרסומים  72/52/7252

 .78/52/7252, בתאריך 229עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78מעלה יצחק לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
נצרת  1מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 

, וכל המעוניין רשאי 22-9299191טלפון:  51222עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
 55989 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

 5115ג/  1751שינוי תקנוני בתכניות ג/  שם התכנית:
 בג'ת

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -לתכנון ולבניה מעלה הגליל

   75999 תכנית מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 סת לתכניות הבאות:המתייח
 מספר התכנית סוג היחס

 51959ג/  שינוי
 7987ג/  שינוי
 59702ג/  שינוי
 9925ג/  שינוי
 1217ג/  שינוי
 7115ג/  שינוי

 7909ג/  ביטול
 7288ג/  ביטול

 50122ג/  התליה
 50298ג/  התליה
 5/ 7227מג/ מק/  התליה
 2502ג/  התליה
 8911ג/  התליה
 58915ג/  התליה
 9129ג/  התליה
 51959ג/  התליה
 52822ג/  התליה
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 71/ 7221מג/ מק/  כפיפות
 50298ג/  כפיפות
 8/ 7תממ/  כפיפות
 52922ג/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 75/ 7220מג/ מק/  כפיפות
 91/ 7תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 ג'ת.-יישוב: ינוח

 X: 222000קואורדינטה 
 Y: 764375קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן:  59120גוש: 
 .522, 9, 7חלקי חלקות:  59120גוש: 
 - 08, 72 - 72, 58 - 50חלקות במלואן:  59128גוש: 

25 ,21 - 12. 
 - 02, 78, 71, 71, 57, 52חלקי חלקות:  59128גוש: 

01 ,20 - 22. 
, 19, 19 - 02, 05 - 59חלקות במלואן:  59112גוש: 

92 - 95 ,90 - 92 ,99 - 80. 
 .91 - 91, 97, 18, 11, 07, 1, 5חלקי חלקות:  59112גוש: 
 .12חלקי חלקות:  59115גוש: 
 .91 - 20, 02 - 1, 0חלקות במלואן:  59117גוש: 
, 12 - 99, 27, 22, 01, 2, 5חלקי חלקות:  59117גוש: 

19 ,19. 
, 92 - 12, 17, 99, 99 - 5חלקות במלואן:  59110גוש: 

97 - 81 ,88 - 527. 
 .89, 95, 10, 15 - 98, 91חלקי חלקות:  59110גוש: 

 

 מטרת התכנית:
עדכון והסדרת היעודים, השימושים, זכויות והוראות 
הבניה באזורי המגורים, מגורים ומסחר ומבנים ומוסדות 
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 59702ג/   1217ג/   7115"י תכניות מס'  ג/ ציבור עפ
 כדי להגדיר בבירור את זכויות הבניה המותרים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
גריעת שטחים: שטחים ממתחמי איחוד וחלוקה  * 

 2.1עפ"י סעיף  59702בהתאם להוראות תכנית ג/ 
 9.7.2"שטחים למתחמים", ובהתאם לסעיף 

 ות מתחמים"."תנאים להכללה בתוכניות מפורט
התאמת השימושים, זכויות והוראות בנייה למגורים  *

לזכויות  7115א' ומגורים ומסחר שבתוכנית ג/
והוראות הבניה של ייעוד "מגורים א'" בתוכנית 

 : 1217ג/
מתוכם  522%-קביעת שטחי הבניה המרביים ל  -

 עיקריים.  11 %
 קביעת הצפיפות ומס' יח"ד  -
 קומות.  2 -קביעת מספר הקומות ל  -
מטר, ומתן הנחיות  59-קביעת הגובה הכללי ל  -

 למדידת הגובה. 
 12 % -קביעת תכסית הקרקע ל -
 מתן הנחיות למבני שירות. -

התאמת השימושים, זכויות והוראות בנייה למגורים  * 
לזכויות  7115ב' ולמגורים ומסחר שבתכנית ג/ 

"מגורים ב' "ויעוד "מגורים והוראות הבניה של ייעוד 
 :1217)ב'( ומסחר" בתכנית ג/ 

 512 %-קביעת שטחי הבניה המרביים ל  -
 עיקריים. 572ומתוכם % 

 קביעת הצפיפות ומס' יח"ד.  -
 קומות.  2 -קביעת מספר הקומות ל  -
מ' ומתן הנחיות  59-קביעת הגובה הכללי ל  -

 למדידת הגובה.
 .12%-קביעת תכסית הקרקע ל  -
 מתן הנחיות למבני שירות.  -

הוראות בנייה ותוספת זכויות  קביעת השימושים, *
 בנייה למבנים ומוסדות ציבור:

מתוחם  512%קביעת שטחי הבניה המרביים ל  -
 עיקריים. 572%

 קומות + קומת מרתף. 0-קביעת מס' הקומות ל  -
מ' ומתן הנחיות  72-קביעת הגובה הכללי ל  -

 למדידת הגובה.
 .92%-קביעת תכסית הקרקע ל  -
 מ"ר.  222-קביעת גודל מגרש מינימלי ל  -
 מתן הנחיות בינוי.  -

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 

ד.נ -ניה מעלה הגליללמשרדי ועדה מקומית לתכנון ולב
 22-8818918מעונה  טלפון:  מעלה הגליל,

 

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

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

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

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

 57551 ג/
 ייעוד שטח למבני משק  שם התכנית:

 והסדרת דרך גישה עיןיעקב
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   72552 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

 5219ג/  שינוי
 01תמא/  כפיפות
 7/ 8תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין יעקב   .

 ממערב למושב עין יעקב
 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  59258גוש: 

 X: 221500קואורדינטה 
 Y: 768700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מתחמיםייעוד שטח למבני לול הנמצאים בשני 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ייעוד שטח למבני לול בשני מתחמים נפרדים

 קביעת הוראות בנייה למבנים
 קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה ומניעת מטרדים

שימוש אחר במבנה שלא למטרה ולשימוש שנקבעו 
 יהווה סטייה נכרת

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1207בילקוט הפרסומים ו 25/21/7251

 .21/21/7251, בתאריך 1059עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  78לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 22-9129111טלפון:  5110221
ד.נ מעלה הגליל, -ה הגלילמקומית לתכנון ולבניה מעל

, וכל המעוניין רשאי לעיין 22-8818918טלפון:  ,מעונה
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מרום הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  7879555-570מס':
 בנייהשינוי הוראות  -מירון שם התכנית:

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

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

 9 -תשריט  9 -גרסת: הוראות  2029775-728מס': 
 וחלוקה ללא איחוד איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2298ג/  שינוי
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 57192ג/  כפיפות
 8/ 7תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מירון   .

המבנה נימצא בחלקו הדרומי של הישוב מירון צמוד  
,מיזרחית למתחם קרית 2298לגבול התוכנית ג/

 הרשב"י במירון. 
 X: 241700קואורדינטה 
 Y: 765175קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות: , מוסדר, 50999גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרה סטטוטורית של מבנה קיים בפועל.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 מ"ר  5027 -הגדלת זכויות בנייה ל -
 שינוי זכויות והוראות בנייה. -
 שינוי קווי בניין. -

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5110221נצרת עילית  78מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 22-9129111טלפון: 

למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל,   
 22-9858929טלפון:  50852מירון 

 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

 

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

 

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 

 88 /575 /78 /5מס': 
 501שכונת האשל, רח' מדיין  - 55שם התכנית: מגרש 

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 
, שהודעה על דבר הפקדתה 00 /527 /20 /7מס': 

 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89בהתאם לסעיף 
 79/21/7250, פורסמה בעיתונים בתאריך 1965

, 1799, התשעג, עמוד 9922ובילקוט הפרסומים 
 .29/29/7250בתאריך 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 527/ 20/ 7 שינוי
 525/ 27/ 7 כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 יישוב: אילת.

 , אילת 581, רח' מדיין שכונת האשל – 77מגרש 
 X 582122קואורדינטה 
 Y 091912קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .12, 77חלקות במלואן:  22220גוש: 
 .75חלקי חלקות:  22220גוש: 

 

 מגרשים:
 9/ 527/ 20/ 7לתכנית בהתאם  77

 

 מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להגדלת תא שטח 
המיועד למגורים והסדרת שביל הקיים בפועל ע"י 

עפ"י המצב  77, איחוד חלקו למגרש 12חלוקת מגרש 
מגדירה התכנית את זכויות  ,כמו כןהקיים בפועל. 

 ואופן חלוקתם בין שני הבתים. 772הבניה לתא שטח 
בנוסף, משנה התכנית קווי בנין בהתאם למצב הקיים 

 והרצוי ובהתאם לצורת המגרשים במצב המוצע.
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 עיקרי הוראות התכנית:
, איחוד  12איחוד וחלוקת מגרשים: חלוקת מגרש  א.  

ויתרתו יחד עם חלק  772חלקו לתא שטח מס' 
 .522לתא שטח מספר  75מחלקה 

 522תא שטח מס' עוד שינוי ייעוד קרקע: שינוי יי ב.  
 לשביל.מאזור מגורים ב' 

מ'   1שינוי קווי בניין: במצב המאושר קו בניין קדמי  ג.  
 מ'.  0קווי בניין אחורי וצדדיים 

-במצב המוצע: שינוי נקודתי קווי בניין צדדיים ל
 מ' 0.92 -אפס, שינוי נקודתי בקו בניין  קדמי ל

וין בתשריט כמצ אפס,-ושינוי חלקי בקו בנין אחורי ל
 ינוי.ובנספח הב

זכויות בנייה  -תוספת זכויות בנייה : במצב המאושר ד.  
 משטח המגרש. 22%

זכויות בנייה יהיו   581/5בית מס'  –במצב המוצע 
 ,09.9%זכויות בנייה יהיו  581/7ית מס' ב ,07.9%

 שטח מוצע. על פי גודל תא 
 שטח כיסוי קרקע –שינוי תכסית: במצב המאושר  ה. 

 כולל סככות. 22.1% –במצב המוצע  02%
הועדה  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי:

באר  2המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 
ועדה  ובמשרדי:, 29-9790181טלפון:  92522שבע 

אילת   5מקומית לתכנון ובניה אילת, חטיבת הנגב 
בימים ושעות שהמשרדים , 29-9091552טלפון: 

 של האינטרנט באתר וכן מורים פתוחים לקהל.הא
 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ירוחם
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

58/ 78/ 585 
שם התכנית: שינויים במגורים בשכונת נאות הדר, 

 ירוחם
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   507 /20 /79מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 51/ 55 שינוי
 5/ 501/ במ/ 79 שינוי
 92/ 525/ 20/ 79 שינוי
 18/ 525/ 20/ 79 שינוי
 501/ במ/ 79 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירוחם   .

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .551חלקות במלואן:  08101גוש: 
 .01חלקי חלקות:  08101גוש: 
 .771, 772, 755, 722חלקות במלואן:  08109גוש: 
 .752, 721, 510חלקי חלקות:  08109גוש: 
 - 552, 527, 90, 71חלקות במלואן:  08128גוש: 
555 ,570 ,578 ,528. 
 .592 - 590, 595, 519חלקי חלקות:  08128גוש: 
, 01, 02 - 00, 79 - 58חלקות במלואן:  08112גוש: 

08 ,20 ,87. 
 .517, 529, 509חלקי חלקות:  08112גוש: 

 X: 193000קואורדינטה 
 Y: 544650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושינויים בקווי בניין במגרשים 

משפחתי עם קיר -המיועדים למגורים א' ולמגורים ב' חד
משותף; שינוי שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח 

גינה פרטית למגורים בשכ' נאות הדר, עבור יצירת 
 ירוחם.

 עיקרי הוראות התכנית:
-למגרשים המיועדים למגורים א' ומגורים ב', חד

משפחתיים עם קיר משותף התכנית מאפשרת שינויים 
 הבאים:

הגדלת זכויות בנייה למטרות עיקריות מעל מפלס  א. 
 מ"ר. 711 -מ"ר ל 571 -הכניסה הקובעת מ

 -מ"ר ל 78 -זכויות בנייה למטרות שירות מהגדלת  ב.  
 מ"ר. 92

 .11% -מ"ר ל 522 -הגדלת  תכסית מ ג.  
 שינוי קווי בניין. ד.  
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה. 
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי. ו. 
שינוי שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח )תאי  ז. 

טית ( במטרה לאפשר גינה פר222-221שטח מס' 
 וקביעת שימושים והוראות.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1255ובילקוט הפרסומים  59/22/7251

 .79/20/7251, בתאריך 2251עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

ן במשרדי: ועדה . וכ29-9790181טלפון:  92522
ירוחם  5מקומית לתכנון ולבניה ירוחם, בורנשטיין צבי 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 29-9189712טלפון:  92112
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
בדבר אישור תכנית מפורטת מס': הודעה 

51/ 78/ 508/ 0 
 50שכונה  557שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   8 /589 /20 /51מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ 770/ 27/ 51 שינוי
 5/ 589/ 20/ 1 שינוי

 2/ 22/ 58 כפיפות
 7511/ מק/ 51 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , רהט 78, שכ' 772מגרש , יישוב: רהט

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .1חלקות במלואן:  522180גוש: 
 .99, 1חלקי חלקות:  522180גוש: 
 .512חלקי חלקות:  222527גוש: 

 X: 177800קואורדינטה 
 Y: 588575קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 589/ 20/ 1בהתאם לתכנית  772

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושינוי קוי בניין למגורי א' בשכונה 

 ברהט. 772מגרש  78
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -ל 12 % -הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות מ א. 

 שטחי שירות.  51.97+ %  11.92 %
 שינוי קוי בניין לפי הבינוי הקיים. ב. 
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות.  ב. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  ג. 
 קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי. ד.

 יח"ד.  2יח"ד סה"כ  7תוספת  ה. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9999ובילקוט הפרסומים  51/55/7250

 .22/55/7250, בתאריך 5215
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

ועדה . וכן במשרדי: 29-9790181טלפון:  92522
, 29-8852912: 'טל מקומית לתכנון ולבניה רהט, רהט

 וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 
 

 משרד של רנטהאינט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

7508755-859  
 רהט - 89שכ'  - 557שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-והבניה, התשכ"ה

 9 -תשריט  8 -גרסת: הוראות  7 258927-959מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 52/ 770/ 27/ 51 שינוי
 51/ 770/ 27/ 51 שינוי
 7511/ מק/ 51 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רהט   .

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 222729גוש: 

 X: 178512קואורדינטה 
 Y: 588712קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 52/ 770/ 27/ 51בהתאם לתכנית  572

 

 מטרת התכנית:
בנין וקביעת מס' יח"ד  שינוי קוי הגדלת זכויות בנייה,

 ברהט. 09שכונה  572במגרש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטחים עיקריים  81.97% -הגדלת זכויות בנייה ל -א. 

 ושטחי שירות ביחד
 שינוי קוי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע. -ב. 
 2-יח"ד ל 7-תוספת מ יח"ד. 2-קביעת מס' יח"ד ל -ג. 

 יח"ד.
 המותרים והמגבלות.קביעת השימושים  -ד. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  -ה. 
 קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. -ו. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9822ובילקוט הפרסומים  20/22/7251

 .59/57/7252, בתאריך 7221עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 29-9790181טלפון:  92522
, 29-8852912: לט ,מקומית לתכנון ולבניה רהט, רהט

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  עומר
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

51/ 78/ 558 
 עומר - 5שם התכנית: משעול סיסם 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה עומר מופקדת תכנית מפורטת מס': 

52/ 20/ 570   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 

 75/ 522/ 27/ 52 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: עומר  

 עומר – 7משעול סיסם 
 X 592812קואורדינאטה   
 Y 112192קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .97 חלקות במלואן:, מוסדר, 09198גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה ושינוי בקו בנין קדמי וצדדי בבית 

 עומר. -ברחוב סיסם  7מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. תוספת זכויות בנייה.

 ב. שינוי נקודתי בקו בנין צדדי.
 ג. שינוי בקו בנין קדמי עפ"י המצב הקיים בשטח.

 ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  המעוניין בקרקע, בבנין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 87תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  522סעיף 

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

 טלפון:  92522באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 29-9790181

 92891עומר  5מקומית לתכנון ולבניה עומר, רותם 
 .29-9785525טלפון: 

 

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

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

 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

7507181-815  
 חורה 9שכונה  518שם התכנית: מגרש מס' 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
תכנית מפורטת מס':  לתכנון ולבניה נגב מזרחי מופקדת

 8 -תשריט  75 -גרסת: הוראות  2782102-917
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 רשאותהיתרים או ה

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 581/ 27/ 55 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , אלעציבי עיסא719בית  9שכונה , יישוב: חורה
 X: 192721קואורדינטה 
 Y: 578931קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .501חלקי חלקות: , מוסדר, 522151גוש: 
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 888888גוש: 

 

 מגרשים:
 581/ 27/ 55בהתאם לתכנית  719

 

 מטרת התכנית:
 הגדרת חזית מסחרית -
 הגדלת זכויות בנייה. -
 יח"ד במגרש. 2יח"ד סה"כ  7תוספת  -
 שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט. -

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 512קביעת חזית מסחרית בהיקף של  -
מתוכם שטח  509.09%-הגדלת אחוזי בנייה ל -

 שירות. 59.09%+ 572%עיקרי 
 תיקון נקודתי לקווי בניין כמסומן בתשריט. -
 יח"ד. 2ל  7הגדלת כמות יח"ד דיור מ  -

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים 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 87תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  בעיתונים,
  'טל 92522באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 29-9790181
 29-9702899 'מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי, טל

 

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

ת העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות א
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התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 שי באב"ד
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז דרום 

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

האווז החמישי בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512392275(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יחיעם,  מעדני  אצל   ,12:00 בשעה   ,10/01/2016 ביום  תתכנס 
קיבוץ יחיעם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוחאי נאמן, מפרק 

המצודה סושי וגריל בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514616010(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24/01/2016, בשעה 11:00, במשרדי המפרק, 
רח' שפע טל 1, תל–אביב-יפו, טל' 077-7551077, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  לנהוג בפנקסים  כיצד  וכדי להחליט  בנכסי החברה, 

של החברה.

רועי  ורשבסקי, עו"ד, מפרק 

אוריבל בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512109034(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/11/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,64332 תל–אביב-יפו   ,50 דיזנגוף  מרח'  כאהן,   יהונתן 

03-6200901, למפרק  החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יהונתן כאהן, עו"ד, מפרק 

א. אפשטיין ובניו ניהול תשתיות בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513723270(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/11/2015  
יואב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
סרנה, מרח' תבואות הארץ 10, תל–אביב-יפו, טל' 03-7396722, 

למפרק  החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יואב סרנה, מפרק 

פיקאסו בניה והשקעות בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 511902546(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/11/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק    ,08-6655353 טל'  שבע,  באר   ,10 יסקי  מרח'  ברבי,  נתן 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

נתן ברבי, עו"ד, מפרק 

אזיקרי פתרונות בנייה בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513951541(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/11/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
נתן  ברבי, מרח' יסקי 10, באר שבע 8422200, טל' 08-6655353, 

למפרק  החברה.
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מודי דנט צילומי סי.טי ופנורמי בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514297332(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   20/10/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  ,3007500 קרע  כפר   ,1 קרע  כפר  מרח'  מורה,  סמאא   עו"ד 

04-6357885, למפרקת  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/02/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,12:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

סמאא מורה, עו"ד, מפרקת 

בנק החקלאות לישראל בע"מ*
)ח"צ 52-001855-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

לפקודת  337)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
במשרד   ,10.00 בשעה   ,22.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 
המפרקת, רח' ערבה, בית ענבל, קומה 4, קריית שדה התעופה, 
החברה  פירוק  ניהול  בדבר  המפרקת  של  דיווח  מסירת  לשם 
ופעולותיה של המפרקת לשנים 2014 ו–2015. כל בעלי המניות 
של החברה מוזמנים להשתתף באסיפה הכללית הנ"ל, לקבלת 
למשרד  לפנות  ניתן  הנ"ל  הכללית  לאסיפה  בקשר  פרטים 

המפרקת בטל' 03-9778163/4.

לריסה קליימן, עו"ד, מפרקת

* ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7145 בעמ' 1174 - מבוטלת.

ק.ח.ע. קבוצת חקלאים עבדון בע"מ
)ח"פ 51-163549-2(

)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 
מושב  עבדון,  במזכירות   ,16.00 בשעה   ,5.1.2016 ביום  תתכנס 
עבדון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם גדרון, עו"ד, מפרק

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

נתן ברבי, עו"ד, מפרק 

אחוזת אבא ואמא 2004 בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513496109(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר 
שחורי, מרח' חוני המעגל 24, אלעד 40800, טל' 054-5454506, 

למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

מאיר שחורי, מפרק 

סטאר קלינר פרופשיונל )2009( בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514224377(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   22/03/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן  
 ,170-0700546 טל'  כרמל,  טירת   ,12 היסוד  קרן  מרח'  בוקור, 

למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/01/2016  
בשעה 10:00, 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.         

אורן בוקור, מפרק 
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אר.אי.איי.קי. אנטרפרייזס בע"מ
)ח"פ 51-367448-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גלילי,   ישי דב  ביום 14.1.2015, בשעה 14.00, אצל עו"ד  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,105 החשמונאים  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן סלטר, מפרק

אפריקה ישראל תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-315198-5(

)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 17.1.2016, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' דרך 
יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה   ,4 החורש 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית כהן-ניסן, מפרקת

אפריקה ישראל ניהול תיקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-389694-4(

)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 17.1.2016, בשעה 10.30, במשרדי החברה, רח' דרך 
יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה   ,4 החורש 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית כהן-ניסן, מפרקת

אקראי - יבואנים בע"מ
)ח"פ 51-248541-8(

)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 
תתכנס ביום 17.1.2016, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' פריימן 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  לציון, לשם הגשת  ראשון   ,1
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ויקטוריה ששון, עו"ד, מפרקת

לולים מבוקרים עבדון בע"מ
)ח"פ 51-140985-6(

)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 
מושב  עבדון,  במזכירות   ,16.15 בשעה   ,5.1.2016 ביום  תתכנס 
עבדון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם גדרון, עו"ד, מפרק

חוות פרגיות עבדון בע"מ
)ח"פ 51-217175-2(

)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 
מושב  עבדון,  במזכירות   ,16.30 בשעה   ,5.1.2016 ביום  תתכנס 
עבדון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם גדרון, עו"ד, מפרק

ביליס מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-484242-6(

)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 10.1.2016, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' סוקולוב 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  חולון, לשם הגשת  86א, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז שמיר, עו"ד, מפרק

אחוזת עלמת בע"מ
)ח"פ 51-004940-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,14.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אבן גבירול 129, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז ביבי, עו"ד, מפרק




