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הסכם בדבר תשלום מענק חד–פעמי לזכאים לגמלת הבטחת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה, או שמשתלמת 
להם קצבת זקנה, שארים או תלויים

שנערך ונחתם בירושלים ביום ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(

אלי  הכללית,  לחשבת  בכיר  סגן  קינד,  נחמיה  ידי  על  המיוצגת  - הממשלה(,  )להלן  ישראל  מדינת  בשם  ישראל   בין: ממשלת 
 ביתן, חשב מטה החשב הכללי, ויאיר פינס, סגן הממונה על התקציבים, מטעם משרד האוצר;

מצד אחד

אילנה  המוסד,  של  הכללי  המנהל  יוסף,  מור  שלמה  פרופ'  ידי  על  המיוצג  המוסד(,   - )להלן  לאומי  לביטוח   לבין: המוסד 
 שרייבמן, המשנה למנהל הכללי של המוסד, וגדעון אליאס, חשב המוסד לביטוח לאומי;

מצד שני

הואיל והממשלה והמוסד מכירים בצורכיהם הייחודיים של הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה, לפי חוק הבטחת הכנסה, 
התשמ"א-11981 )להלן - חוק הבטחת הכנסה(, שהגיעו לגיל פרישה או הזכאים לקצבאות שארים, זקנה או תלויים בהתאם 

להוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ התשנ"ה-21995 )להלן - חוק הביטוח הלאומי(;

ו–2016(   2015 התקציב  לשנות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק  ובמסגרת  והואיל 
התשע"ו-32015 )להלן - חוק ההסדרים(, הגדילה הממשלה את שיעור קצבאותיהם של מי שמשתלמת להם גמלת הבטחת 
הכנסה ושהגיעו לגיל פרישה, או שמשתלמת להם קצבת זקנה, קצבת שארים או קצבת תלויים וזאת החל ביום כ' בטבת 

התשע"ו )1 בינואר 2016(; 

והואיל וברצון הממשלה להפנות משאבים כספיים שהתפנו בשנת 2015 לטובת תשלום מענק חד פעמי בגין חודש 
דצמבר 2015, כספים שלא יהיה ניתן להקצותם בשנת הכספים 2016;

 ,2015 סוף שנת  יש צורך לאשר את התשלום עד   2015 ולצורך שימוש במשאבים הכספיים שהתפנו בשנת  והואיל 
ובלוח זמנים זה לא יהיה סיפק בידי הממשלה לתקן את הוראות חוק ההסדרים ולהקדים את הגדלת שיעורי גמלת הבטחת 

הכנסה כאמור לעיל עד יום י"ט בכסלו התשע"ו )1 בדצמבר 2015(; 

9 לחוק  זה, לאחר שהתמלאו התנאים האמורים בסעיף  והואיל והמוסד מוכן לבצע את תשלום המענק לפי הסכם 
הביטוח הלאומי.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   .1

בהסכם זה -  .2

"גיל פרישה" - כמשמעו בחוק הביטוח הלאומי;  

"גמלה" - כמשמעה בסעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה;  

"הסכום הבסיסי" -  כמשמעו בסעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה.  

זכאי לגמלה בעד חודש דצמבר 2015, שהתקיימה לגביו בחודש האמור אחת מן החלופות המפורטות בסעיף 5)א()1(   .3
לחוק הבטחת הכנסה, יהיה זכאי למענק חד–פעמי בשיעורים הנקובים להלן מהסכום הבסיסי, כשהם מוכפלים ב–1.07, 

בהתאם להרכב משפחתו וגילו )להלן - המענק(:

אם טרם מלאו לו 70 שניםהרכב המשפחה
אם מלאו לו 70 שנים וטרם מלאו 

אם מלאו לו 80 שניםלו 80 שנים

1.91%1.68%1.45% יחיד

5.85%5.65%5.52%שני בני זוג

5.85%5.65%5.52%שני בני זוג שעמם ילד

שני בני זוג שעמם שני ילדים 
לפחות

5.85%5.65%5.52%

5.85%5.65%5.52%יחיד שעמו ילד

___________
1  ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

3  ס"ח התשע"ו, עמ' 219.
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אם טרם מלאו לו 70 שניםהרכב המשפחה
אם מלאו לו 70 שנים וטרם מלאו 

אם מלאו לו 80 שניםלו 80 שנים

5.85%5.65%5.52%יחיד שעמו שני ילדים לפחות

אלמנה או הורה יחיד שעמם 
ילד

5.85%5.65%5.52%

אלמנה או הורה יחיד שעמם 
שני ילדים לפחות

5.85%5.65%5.52%

)א(  המענק לפי הסכם זה ישולם על חשבון אוצר המדינה באמצעות המוסד.  .4

המוסד ישלם את המענק עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(. )ב( 

ביום כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(, יגיש המוסד לממשלה, באמצעות משרד האוצר, חשבון מפורט של  )ג( 
סכום ההוצאה שלפי הסכם זה, שהוציא המוסד בפועל.

הממשלה תשפה את המוסד, באמצעות משרד האוצר, בגין סכום המענק שישולם בהתאם להוראות הסכם זה,  )ד( 
וזאת בהתאם לנוהל השתתפות אוצר המדינה בתשלומי המוסד לביטוח לאומי )להלן - הנוהל(. 

המוסד  המינהליות של  היחסי מההוצאות  בגין החלק  המוסד  את  האוצר, תשפה  באמצעות משרד  הממשלה,  )ה( 
הנובעות מביצוע הסכם זה כפי שהוא שהיו בפועל ובהתאם לנוהל.

תוקפו של הסכם זה עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(.  .5

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-5188(

ולראיה באו הצדדים על החתום

שלמה מור יוסף

המנהל הכללי

אילנה שרייבמן

 סגנית המנהל
הכללי

גדעון אליאס

חשב

נחמיה קינד

סגן בכיר לחשבת 
הכללית

יאיר פינס

סגן הממונה
על התקציבים

אלי ביתן

חשב מטה
החשב הכללי

המוסד לביטוח לאומי ר צ ו א ה ד  ר ש מ

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ובהתאם לתכנית מס' תא/במ-5ה-2507,  והבנייה, התשכ"ה-11965,  לחוק התכנון  ו–190   189 לפי סעיפים  בתוקף סמכותה   .1
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3991, התשנ"ב, עמ' 2691, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 

כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

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

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, ששטחה 57 מ"ר )כולל השטח שהופקע בעבר(, המזוהה כגוש 7043, ח"ח 14 )לשעבר גוש 7044   
שומה, חלקה 75(.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

                             רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית     

לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו     __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.



ילקוט הפרסומים 7187, ח' בשבט התשע"ו, 18.1.2016  2706

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/8/1244, 
מס'  תכנית  ולפי   ,1489 עמ'  התשס"ד,   ,5261 הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1000ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ח"ח   ,6362 גוש  גיסין,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
243 )ח"ח ישנה 1(, בשטח של 70 מ"ר, בייעוד שב"צ, בשטח 
של 188 מ"ר בייעוד שצ"פ, בשטח של 11 מ"ר בייעוד דרך 

ובשטח של 2,855 מ"ר בייעוד דרך.

ובילקוט   ,1951 עמ'  התשע"ו   ,7167 הפרסומים  בילקוט   
הודעות  פורסמו   ,4794 עמ'  התשע"ג,   ,6595 הפרסומים 

בדבר הפקעה לפי סעיף 19 לפקודה.

ההפקעה המתוארת לעיל מהווה השלמת הפקעת החלקה   
בשלמות.

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/10/1223, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,24 עמ'  התש"ן,   ,3704 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב אנסקי, פינת רחוב קפלן,   
גוש 6372, ח"ח 33, בשטח של 31 מ"ר, בייעוד שצ"פ, ובשטח 

של 5,066 מ"ר, בייעוד דרך.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/2/213, 
הפרסומים 601, התשי"ח, עמ' 1031, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6373 גוש  ז'בוטינסקי,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 686 )חלקה ישנה 22(, בשטח של 296 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/2/213, 
הפרסומים 601, התשי"ח, עמ' 1031, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6373 גוש  ז'בוטינסקי,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 685 )חלקה ישנה 22(, בשטח של 361 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/2/213, 
 ,601 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשי"ח, עמ' 1031, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6373 גוש  ז'בוטינסקי,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 684 )חלקה ישנה 22(, בשטח של 285 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/3/219, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6373 גוש  יצחק שדה,  רחוב  קרקע בפתח תקווה,  חטיבת   
חלקה 675 )חלקה ישנה 169(, בשטח של 232 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/3/219, 
 ,598 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,911 עמ'  התשי"ח, 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6373 גוש  כצנלסון,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 648 )חלקה ישנה 167(, בשטח של 183 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 ,598 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,911 עמ'  התשי"ח, 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6373 גוש  כצנלסון,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 676 )חלקה ישנה 166(, בשטח של 188 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: שצ"פ.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/3/219, 
 ,598 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,911 עמ'  התשי"ח, 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב שמעון דובנוב, גוש 6373,   
חלקה 678 )חלקה ישנה 163(, בשטח של 387 מ"ר בשלמות; 

הייעוד: דרך.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

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

לפקודה, בילקוט הפרסומים 6194, התשע"א, עמ' 2255.

תוספת

תיאור הקרקע - קרקע באזור הכפר וולאג'ה, בשטח של 
3,346 מ"ר מתוך שטח ההפקעה המקורי של 81,378 מ"ר.

בתשריט  ירוק,  בצבע  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת 
מס' הפ/ד/322/160, הערוך בקנה מידה 1:2,500, והחתום ביד 

שר האוצר.

מקרקעי  רשות  במשרדי  מופקד  האמור  התשריט  העתק 
רח'   ,6 קומה  העיר,  שערי  בניין  ירושלים,  מרחב   ישראל, 

יפו 216, ירושלים.

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3(

משה כחלון  
שר האוצר  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/3/219, 
 ,598 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,911 עמ'  התשי"ח, 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב כצנלסון, גוש 6373 חלקה   
631 )חלקה ישנה 165(, בשטח של 191 מ"ר בשלמות; הייעוד: 

שצ"פ.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/3/219, 
 ,598 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,911 עמ'  התשי"ח, 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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בילקוט הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 313, תהיה לקניינה 
והמוחלט של המועצה המקומית כפר תבור מיום  הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר תבור, ששטחה 30 מ"ר, המזוהה כגוש   
17037, ח"ח 24.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  

תיקוני טעויות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )1(
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5883, 
התשס"ט, עמ' 1174, לענין תכנית פת/2/1154 )פתח תקווה(, 
 1,198 "בשטח של  916, אחרי  4042, חלקה  בגוש  בתוספת, 

מ"ר" צריך להיות "בשלמות".

)חמ 3-2(  

בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )2(
ציבור( 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6069, התש"ע, 
תקווה(,  )פתח  פת/2/1154  תכנית  לעניין   ,2235 עמ' 
של  "בשטח  אחרי    ,916 חלקה   ,4042 בגוש   בתוספת, 

1,198 מ"ר" צריך להיות "בשלמות".

)חמ 3-4(  

)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )3(
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4563, 
)פתח  פת/1/1272  מס'  תכנית  לעניין   ,5397 עמ'  התשנ"ז, 
תקווה(, בתוספת, בגוש 6328, חלקה 154, אחרי "בשטח של 

4,824 מ"ר" צריך להיות "בשלמות".

)חמ 3-2(  

לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות   19 סעיף  לפי  בהודעה   )4(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6377, התשע"ב, 
עמ' 2567, לעניין תכנית פת/1/1272 )פתח תקווה(, בתוספת, 
בגוש 6328, חלקה 154, אחרי "בשטח של 4,824 מ"ר" צריך 

להיות "בשלמות".

)חמ 3-4(  

לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות   19 סעיף  לפי  בהודעה   )5(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6490, התשע"ג, 
 ,6373 גוש  תקווה(,  )פתח  פת/2000  תכנית  לעניין   ,619 עמ' 
חלקה 732, בתוספת, בגוש 6373, חלקה 732, אחרי "בשטח 

של 18,405 מ"ר" צריך להיות "בשלמות".

)חמ 3-4(  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/20405, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6848, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,7152 עמ'  התשע"ד, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  מזרחי,  גליל  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 7132, התשע"ו, עמ' 666, תהיה לקניינה 
מיום  טורעאן  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

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

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

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' 0209619-

251, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
6996, התשע"ה, עמ' 3820, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  מזרחי,  גליל  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 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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

  מחוז  ירושלים
 

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

  1146900010מס':
 הגדלת אחוזי בנייה לבניין מגורים ,  שם התכנית:

 אבו טור
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 

 51 תשריט  01 גרסת: הוראות  1189950515מס': 
 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5999 ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1100 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אבו טור, יישוב: ירושלים

 X: 222217קואורדינטה 
 Y: 630461קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .91חלקות במלואן: , לא מוסדר, 08891גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה בבנין מגורים קיים באבו טור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת קווי בניין.  5
מיוחד ל אזור  5שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים   0

 מגורים ב'.
 משטח מגרש נטו. 511%קביעת אחוזי בנייה ל   3
 קומות מעל לקרקע. 9קביעת מס" קומות ל   9
 יח"ד. 9קביעת מס" יח"ד ל  1
 מ מעל כניסה קובעת. 8.30קביעת גובה בניין ל   9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  7
 קביעת הוראות בגין גדר להריסה. 9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 8

 מ''ר. 893יה ל קביעת שטחי הבנ 51
 

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  91שאי להגיש התנגדות תוך לחוק, ר 511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז יבע
 טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9081093
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 10-9089955טלפון: 
 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  1147400010מס':
 הרחבות ותוספת קומות  שם התכנית:

 ,ירושלים01ברח' גדרה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 
 8 תשריט  51 גרסת: הוראות  1187851515מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 90 ולביט

 / א1100מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת רוממה., 59יישוב: ירושלים רחוב: גדרה 

במזרח האתר מקביל לרח' המ"ג ובמרחק  כמה מטרים 
 ממנו.

 במערב גובל בגן ציבורי בשולי כביש בגין.
 X: 218986קואורדינטה 
 Y: 633332קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .11חלקות במלואן: , מוסדר, 31031גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קומות מעל לבניין הקיים 3תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ב'. .5
 קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן: .0

קביעת בינוי לתוספת קומות לשם תוספת יח"ד 
 הרחבות דיור בהתאם לנספח הבינוי.ותוספת 

 קביעת קוי בנין לבניה ,כאמור. .3
 0,580.19הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל .9

מ"ר שטחים עיקריים ו 5,999.83מ"ר מתוכם 
 שטחי שרות. 193.53
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 קומות 7ל 9הגדלת מספר הקומות מ .1
 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבניה ,כאמור. .9
וראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר קביעת ה .7

 בנייה בשטח.
 59ל 7הגדלת מספר יחידות הדיור מ .9

 

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

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

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

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

 טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
נגדות יומצא למשרדי ועדה . העתק ההת10-9081093

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 10-9089955טלפון: 

 

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

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

 
 

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

  1066007010מס':
 קומות על בניין קיים  0תוספת  שם התכנית:

 הגבעת הצרפתית
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 

 9 תשריט  1 גרסת: הוראות  1599517515מס': 
 לוקהללא איחוד וח איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9315במ/  ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1100מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

 בר לב.בגבעה הצרפתית מדרום ובקרבת דרך 
 X: 222577קואורדינטה 
 Y: 634178קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות: , לא מוסדר, 31111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קומות ע"ג בניין מגורים קיים 0תוספת 

 

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

 מגורים ב'.
 ופיתוח למבנה מגורים אחד.קביעת הוראות בינוי  .0
יח''ד  בשטח  9סה"כ  יח"ד, 9קביעת בינוי לתוספת  .3

 התוכנית.
 הגדלת שטחי הבניה. .9
 .9ל 0הגדלת מספר הקומות מ .1
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה .7
 קביעת הוראות בדבר עצים לשימור ולהעתקה. .9
 אות הריסהקביעת הור .  8

 

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

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז יבע
 טלפון:  8515315ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9081093
 ירושלים  5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 10-9089955טלפון: 
 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  1100600010מס':
 גבעת שאול 09בנין חדש ברח' אלקבץ  שם התכנית:

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

 09 גרסת: הוראות  1115951515מקומית מס': 
 51 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 5709 ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1100 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 09אלקבץ יישוב: ירושלים רחוב: 

ירושלים שכונת גבעת שאול, בין הרחובות אלקבץ 
 וגרייבסקי

 

 גושים וחלקות:
 .519, 11חלקות במלואן: , מוסדר, 31591גוש: 

 X: 218160קואורדינטה 
 Y: 633120קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד למגורים וכן  30קומות ובו  7הקמת בנין חדש בן 

 לצרכי ציבור.הפרשות של שטחים וכיתות גן 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יעודי הקרקע כמפורט להלן:ישינוי במערך  .5

לאזור מגורים ומבנים ומוסדות  3מאזור מגורים 
 ציבור.

ין חדש בתא שטח מספר יקביעת הוראות בינוי לבנ .0
 , וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.5151

 קביעת קווי בנין לבניה, כאמור. .3
 , ל5151בנייה בתא שטח מס  קביעת שטחי .9

מ"ר שטחים עיקריים  5889.50מ"ר. מתוכם  1519.1
מ"ר שטחים עיקריים למבני ציבור ועוד  009למגורים, 
 שטחי שרות וחניה תת קרקעית. 0837.99

 יחידות דיור.  30ן ליקביעת מספר יחידות הדיור בבני .1
 0קומות מעל  7ין ליקביעת מספר הקומות בבנ .9

 חניה תת קרקעית. קומות
 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור. .7
 קביעת הוראות בגין הפקעת דרך. .9
 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה. .8

 ין.יקביעת הוראות בגין שטח ציבורי בבנ .51
 קביעת הוראות בגין שטח ציבורי פתוח. .50

 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
, התשעד, עמוד 9739ובילקוט הפרסומים  51/15/0159

 .53/15/0159, בתאריך 3511
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 10-9081093טלפון:  8515315
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 10-9089955טלפון: 
 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 

 09910מס':
למגורים מסחר קביעת ייעוד קרקע  שם התכנית:

 תעסוקה ושצ"פ  בית חנינה
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   59910מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות: חסת לתכניותיהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 90 ביטול

 / א1100מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית חנינא ,, יישוב: ירושלים רחוב: בית חנינא החדשה

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .39במלואן: חלקות  31959גוש: 
 .39  31, 33  35, 57חלקי חלקות:  31959גוש: 

 X: 222500קואורדינטה 
 Y: 636900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קביעת בינוי למבנה מגורים ולשני מבנים לתעסוקה 

 ומסחר חדשים , וקביעת שטח ציבורי פתוח.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטח למסחר  קביעת ייעוד קרקע לאזור מגורים ג' , . 5

 ותעסוקה  ושטח ציבורי פתוח.
 קביעת בינוי כמפורט להלן :  . 0

קביעת בינוי להקמת בנין מגורים חדש בתא  א. 
קומות חניה תת  3קומות מעל  9בן  5שטח מס' 

 .5קרקעיות בהתאם לנספח הבינוי נספח מס' 
קביעת בינוי להקמת שני בניינים חדשים  ב. 

 9בני  0 למסחר ותעסוקה בתא שטח מס'
קומות חניה תת קרקעיות  3קומות מעל 

 .5בהתאם לנספח הבינוי נספח מס' 
קביעת בינוי להקמת בנין חדש בתא שטח מס'  ג. 

קומות  3קומות למסחר ותעסוקה מעל  9בן  3
חניה תת קרקעיות בהתאם לנספח הבינוי 

 .5נספח מס' 
 יח"ד. 57 ל 5קביעת מספר יח"ד בתא שטח מס'  . 3
קומות  9 עת מס' הקומות בשטח התכנית לקבי . 9

 מעל שלוש קומות חניה ומחסנים תת קרקעיות.
 ל 5ביים בתא שטח מס' קביעת שטחי הבניה המר . 1

, מ"ר שטחים עיקריים 0507מ"ר, מתוכם  9971
מ"ר שטחי  0055 שטחי שירות מעל הקרקע ו 137

 שירות תת קרקעיים.
 ל 0שטח מס' קביעת שטחי הבניה המרביים בתא  . 9

מ"ר שטחים עיקריים  0919מ"ר מתוכם  7019
מ"ר   3938 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו 753

 שטחי שירות תת קרקעיים.
 ל 3קביעת שטחי בנייה המרביים בתא שטח מס'  . 7

מ"ר שטחים עיקריים,  5099מ"ר מתוכם   3951
מ"ר  5999 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו 091

 קרקעיים. שטחי שירות תת
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 קביעת הוראות עבור חזית מסחרית. . 9
 קביעת הוראות בגין שטח ציבורי פתוח. . 8

קביעת שלבי ביצוע וקביעת תנאים למתן היתר  . 51
 בנייה.

 קביעת הוראות בגין עצים להעתקה. . 55
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעה, , 7553ובילקוט הפרסומים  19/18/0151

 .18/18/0151, בתאריך 9988עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 10-9081093טלפון:  8515315
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

לעיין בה בימים , וכל המעוניין רשאי 10-9089955טלפון: 
 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 

 02709מס':
 הקמת מרכז ספורט ונופש  שם התכנית:

 בשכונת שועפט ירושלים
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   53709מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 90 ביטול
 / א3919במ/  ביטול

 / א1100מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת שועפט , יישוב: ירושלים רחוב: שועפאט

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .91חלקי חלקות: , לא מוסדר, 31198גוש: 

 X: 220050קואורדינטה 
 Y: 635850קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ירושלים הקמת מרכז ספורט ונופש בשכונת שועפט 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לספורט ונופש. 5שינוי ייעוד מאזור מגורים  . 5
קביעת הוראות בינוי להקמת מרכז ספורט ונופש בן  . 0

שלוש קומות מעל קומת חניה תת קרקעית  
 .5ספח הבינוי מס' בהתאם לנ

מ"ר מהם  9109.99קביעת שטחי בנייה בהיקף של  . 3
שטחי  5819.15מ"ר שטחים עיקריים ו 9179.57

 שירות.
 קביעת קווי בנין לבניה כאמור. . 9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה, ושלבי ביצוע לתכנית. . 1
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. . 9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 7177ובילקוט הפרסומים  17/19/0151

 .59/17/0151, בתאריך 7957עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 10-9081093טלפון:  8515315
ירושלים   5ככר ספרא מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 10-9089955טלפון: 
 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 

  1096091010מס':
 שינוי ייעוד ממגורים למבנה ציבור  התכנית:שם 

 בעין כרם, ירושלים
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 55 גרסת: הוראות  1599199515מקומית 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

 90 שינוי
 0951 שינוי

 / ב1599 כפיפות
 1100 כפיפות

 

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

 ,ם בפינת הרחובות עין כרם והמעייןהמגרש ממוק
 התכנית חלה על המבנה הצפוני 

 X: 215475קואורדינטה 
 Y: 630475קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים למסחר ומבנים ומוסדות 
ציבור, על מנת להתאים את הייעוד הסטטוטורי למצב 
הקיים בפועל, ללא תוספת זכויות מהמצב המאושר. 

 ממשיכות לחול. 0951יתר הוראות תכנית 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור מגורים למסחר ומבנים ומוסדות ציבור

 קביעת הוראות בגין עצים לשימור
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 קביעת קווי בניין 
 קביעת השימושים המותרים

 קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעה, , 7510ובילקוט הפרסומים  55/18/0151

 .09/19/0151, בתאריך 9331עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 10-9081093טלפון:  8515315
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

לעיין בה בימים , וכל המעוניין רשאי 10-9089955טלפון: 
 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 

  1070712010מס':
 הקמת בניין חדש למגורים  שם התכנית:

 בשכ' שייח ג'ראח
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51 גרסת: הוראות  1570793515מקומית מס': 

 9 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות:המתייחסת לתכניות 
 מספר התכנית סוג היחס

 0898 ביטול
 90 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1100מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שייח ג'ראח, 51ב: ירושלים רחוב: נבי שועייב יישו

 

 גושים וחלקות:
 .35חלקות במלואן: , לא מוסדר, 31111גוש: 

 X: 221585קואורדינטה 
 Y: 633275קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 50קומות הכולל סה"כ  9הקמת בניין חדש למגורים בן 

 קומת מרתף/חניה תת קרקעיות. 0יח"ד ,מעל 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ד'. 5שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  5
קביעת הוראות בינוי להקמת בניין מגורים חדש בן  0

ים יקרקעקומות חניה ומחסנים תת  0קומות מעל  9
ד בהתאם לנספח הבינוי )נספח יח" 50הכולל 

 (.5מס'
מתוכם  ,מ"ר 0115.91קביעת שטחי בנייה ל 3

 מ"ר שירות.  5185.11מ"ר עיקרי ו  817.91

 יחי"ד. 50 הגדלת מס' יחידות הדיור וקביעתם ל 9
קומת  0קומות מעל  9קביעת מס' הקומות לסה"כ  1

 מרתף תת קרקעיות. 
ביעת תנאים למתן היתר קביעת הוראות בינוי וק 9

 בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/להעתקה לשימור. 7
 קביעת הוראות בגין מבנה גדרות ומדרגות להריסה. 9
 קביעת קווי בניין חדשים. 8

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 51
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 55
 קביעת הוראות בגין גדר היסטורית לשימור. 50

 

הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על
, התשעה, 7185ובילקוט הפרסומים  17/19/0151

 .51/19/0151, בתאריך 7817עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 10-9081093טלפון:  8515315
ירושלים   5בניה ירושלים, ככר ספרא מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 10-9089955טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

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

  1110241010מס':
 תכנית בינוי פינוי  בית שמש  שם התכנית:

 מתחם ביאליק
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 35 גרסת: הוראות  1195389510מקומית מס': 

 01 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה וקה:איחוד וחל

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א559בש/  ביטול
 598בש/  ביטול
 578בש/  ביטול
 1/ 30/ 50ת/  ביטול
 1/ 30/ 05ת/  ביטול
 1/ 30/ 15תרשצ/  ביטול
 1/ 30 /08ת/  ביטול
 1/ 30/ 39ת/  ביטול
 1/ 30/ 95ת/  ביטול
 1/ 30/ 19ת/  ביטול
 1/ 30/ א/ 9ת/  ביטול
 1/ 30/ 09ת/  ביטול
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית שמש רחוב: בן גרא   .
 יישוב: בית שמש רחוב: האצ"ל   .
 יישוב: בית שמש רחוב: ביאליק   .

 המעפילים   . יישוב: בית שמש רחוב:
השטח הפתוח  מיקום : התכנית מוגדרת על ידי: מצפון 

רחוב השבעה. ממזרח  שצפוני לרחוב ביאליק. מדרום 
 רחוב ביאליק. רחובות העליה והמעפילים. ממערב  
המתחם משתרע על המדרונות הצפוניים של העיר  

 537בטופוגרפיה תלולה וצופה לנוף, על שטח של כ
יח"ד. רוב המבנים הינם שיכונים  333דונם ומכיל כ

טוריים דו ותלת קומתיים המפוזרים בצפיפות נמוכה 
ובמצב פיזי ירוד. לחלק מהמבנים יש נגישות מוגבלת 
בלבד, הדירות קטנות ברובן ולחלקן נוספו תוספות 
במהלך השנים. במתחם מספר רב של עצים ממגוון 

ר בשימוש סוגים, בעלי איכותיות סביבתיות. שני בתי ספ
חלקי ביותר ובאיכלוס נמוך מאוד. הקצה הדרומי של 
המתחם הינו החלק הגבוה וגובל ברחוב השבעה 

המרחב הציבורי  מ' מהמרכז הותיק. 911במרחק של כ 
הכולל שבילים עם מדרגות להולכי רגל  המקשר בין 

 הבניינים והרחובות, במצב מדורדר ומוזנח ואינו בטוח. 
 

 גושים וחלקות:
 ר:מוסד
, 90, 95, 91, 38, 39, 37חלקות במלואן:  1015גוש: 

93 ,99 ,91 ,99 ,97 ,99 ,98 ,11 ,15 ,10 ,13 ,19 ,
11 ,91 ,99 ,98 ,515 ,519 ,507. 

 .509, 501, 91, 55חלקי חלקות:  1015גוש: 
 .79חלקי חלקות:  1019גוש: 
 .81חלקי חלקות:  1018גוש: 
, 51, 8, 9, 7, 9, 1, 9, 0חלקות במלואן:  1051גוש: 

55 ,50 ,53 ,59 ,51 ,59 ,57 ,59 ,58 ,01 ,05 ,03 ,
09 ,01 ,09 ,07 ,09 ,95 ,90 ,11 ,97 ,99 ,98 ,71 ,
75 ,70 ,79 ,79 ,77 ,95 ,90 ,93 ,99 ,91. 

 .79, 73, 00, 5חלקי חלקות:  1051גוש: 
 .533חלקי חלקות:  1055גוש: 
 .3חלקי חלקות:  1059גוש: 

 X: 198556קואורדינטה 
 Y: 628821קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יחידות לדיור מוגן,  011יח"ד חדשות ועוד  5983בניית  

 יח"ד קיימות.  333בתהליך התחדשות בינוי פינוי, במקום 
תהליך מדורג ובשלבים של בינוי על שטחים לא מבונים 
ופינוי דירות ואוכלוסייה רק לאחר מכן למבנים שנבנו 

 בתוך המתחם. 
תכנון מחדש של כלל השטח בתחום התוכנית. כל זאת 

 כדי לאפשר בניית מתחם מגורים מגוון ואיכותי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעודי הקרקע הקיימים: מגורים א, מגורים ב,  .5

מגורים ג, שב"צים, שטח ציבורי פתוח, שבילים 
ודרך מאושרת ליעודים הבאים: מגורים ג', מגורים 

ים מסחר ומשרדים, מבנים ומוסדות ציבור, ד', מגור
 שטח ציבורי פתוח,דרכים

קביעת ייעודי קרקע וזכויות בנייה  של סה"כ שטח  .0
 595059מ"ר וסה"כ שטח שירות  011798עיקרי 

 מ"ר כמפורט להלן:
קביעת שטח למגורים ג' בתכליות מגורים  א. 

מ"ר לשטחים עיקריים  81797בהיקף של 
מ"ר לשטחים  5151 יח"ד, ו 911למגורים, 

 1עיקריים למסחר עפ"י פירוט המופיע בסעיף 
מ"ר לשטחים  99919קביעת שטח למגורים ד'  ב. 

מ"ר למסחר  311יח"ד, ו  909עיקריים למגורים,
משולב וקביעת חזיתות מסחרית עפ"י פירוט 

 1המופיע בסעיף 
 31991קביעת שטח למגורים מסחר ומשרדים,  ג. 

מ"ר  0911עיקריים למגורים, מ"ר לשטחים 
מ"ר לשטחים  7191לשטחים עיקריים למסחר, 
מ"ר לשטחים  91111עיקריים למשרדים. סה"כ 
יח"ד עפ"י פירוט  305עיקריים לכלל השימושים,

 1המופיע בסעיף 
קביעת שטח למגורים מיוחד עבור דיור מוגן  ד. 

מ"ר לשטחים עיקריים עבור כל  51,891
ע"פ פירוט המופיע יח"ד  011השימושים, 

 1בסעיף 
קביעת זכויות  למבנים ומוסדות ציבור בהיקף  ה. 

 מ"ר 95913של 
קביעת זכויות בנייה למגורים ומבנים ומוסדות  ו. 

מ"ר לשטחים עיקריים למגורים.  51909ציבור. 
מ"ר לשטחים עיקריים למבנים ומוסדות  3111

מ"ר לשטחים עיקריי  53909ציבור. סה"כ 
יח"ד  89יים לכל השימושים, לשטחים עיקר

 1עפ"י פירוט המופיע בסעיף 
 קביעת קווי בניין חדשים ז. 
קומות מקסימלי  01הגדלת מספר הקומות עד ל ח. 

 מעל מפלס קומת כניסה קובעת.
ביטול דרכים מאושרות, קביעת דרכים חדשות  ט. 

והרחבת דרכים קיימות, קביעת זיקות הנאה 
 ד'למעבר רגלי, שטחים לחניה וכ

קביעת שימושים מותרים והוראות ביעודי  י. 
 הקרקע השונים.

קביעת תכליות ושימושים מותרים, זכויות   י"א. 
 והוראות בנייה בכל אזורי היעוד

קביעת חלוקה לתתי מתחמים למטרת  . 5
 ביצוע תשתיות ציבוריות בשלבים

 קביעת תנאים לשמירה על איכות סביבה  . 0
תרי בנייה ולטופס קביעת תנאים למתן הי . 3

 איכלוס
קביעת חלוקה לתתי מתחמים למטרת  . 9

ביצוע שינויים ושיפורים במערכות 
התשתיות הציבוריות, דרכים, קווי מים, 
ניקוז, בניית מבני ציבור ושטחים ציבוריים 

 פתוחים, הסדרת תנועה וכו'
 קביעת שלביות ביצוע י"ב. 
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 י"ג. קביעת סעיפי סטייה ניכרת 
 הוראות לטיפול בעצים בוגריםי"ד. קביעת 

 י"ד. קביעת הוראות להריסה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9895ובילקוט הפרסומים  01/50/0159

 .59/50/0159, בתאריך 5788עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 10-9081093טלפון:  8515315
בית  51מקומית לתכנון ולבניה בית שמש, נחל שורק 

, וכל המעוניין רשאי 10-8811779טלפון:  88511שמש 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קרית טבעון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

1091010216  
 שם התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ למגורים א' 

 01971גוש  002בחלקה 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
    1599110319מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 511טב/  שינוי

 051טב/ מק/  כפיפות
 39טב/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 93,   91יישוב: קרית טבעון רחוב: השושנים 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .513חלקות במלואן:  51979גוש: 
 .597, 599, 591חלקות במלואן:  51978גוש: 

 

 מטרת התכנית:
פתוח לאזור מגורים א' ברח' שינוי ייעוד משטח ציבורי 

 בקרית טבעון. 93-91השושנים 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א'. . 5
 שינוי קווי בניין בהתאם לקונטור המבנים . 0

קביעת הוראות וזכויות בנייה בשטח החדש  . 3
 למגורים בהתאם לתכניות המאושרות.

 

התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת 
, התשעה, 7171ובילקוט הפרסומים  51/17/0151

 .53/17/0151, בתאריך 7319עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9933911 טלפון: 33181
עון, קרית טבעון מקומית לתכנון ולבניה קרית טב

, וכל המעוניין רשאי לעיין 19-8138098טלפון:  39511
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  רכס הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  1099060206מס':
 פששכונת ואדי אל דלית אל כרמל  התכנית:שם 

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

    1599095319מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 911ג/  שינוי
 / ב0117עד/  שינוי
 013עד/  שינוי
 311עד/  שינוי
 919ג/  שינוי
 555עד/  שינוי
 550עד/  שינוי
 530עד/ במ/  שינוי

 9תממ/  פירוט
 9/ 59תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 780ג/  כפיפות
 593עד/  כפיפות
 010עד/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 79/ 3תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמל    יישוב: דאלית אל

 דלית אל כרמל. צפון מזרח שטח השיפוט.
 

 מרחבי תכנון גובלים: גלילית מחוז חיפה.
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 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .97, 91, 38, 39, 31 חלקי חלקות: 55115גוש: 
 .39חלקי חלקות:  55110גוש: 
, 8, 9, 7, 9, 1, 9, 3, 0, 5חלקות במלואן:  55119גוש: 

51 ,55 ,50 ,53 ,59 ,51 ,59 ,57 ,59 ,58 ,01 ,05 ,
00 ,03 ,09 ,01 ,09 ,07 ,09 ,08 ,31 ,30 ,90 ,93 ,
71 ,77 ,80 ,81 ,89. 

, 90, 95, 91, 39, 33, 35חלקי חלקות:  55119גוש: 
95 ,99 ,91 ,99 ,97 ,99 ,98 ,75 ,70 ,73 ,79 ,71 ,
79 ,79 ,78 ,85 ,87. 

, 8, 9, 7, 9, 1, 9, 3, 0חלקות במלואן:  55117גוש: 
51 ,55 ,50 ,53 ,59 ,51 ,59 ,57 ,59 ,58 ,01 ,05 ,
00 ,03 ,09 ,01 ,09 ,07 ,09 ,08 ,31 ,35 ,30 ,33 ,
39 ,31 ,37 ,39 ,38 ,95 ,19 ,95 ,90 ,93 ,99. 

, 91, 99, 93, 90, 91, 5חלקי חלקות:  55117גוש: 
99 ,97 ,99 ,98 ,11 ,11 ,19 ,17 ,18 ,91. 

 .559, 9, 9, 3, 0, 5חלקות במלואן:  55119גוש: 
, 53, 55, 51, 8, 9, 7, 1חלקי חלקות:  55119גוש: 

59 ,51 ,59 ,90 ,559. 
, 99, 93, 90, 95, 91, 19חלקות במלואן:  55118גוש: 

91 ,97. 
, 99, 17, 19, 19, 10, 15חלקי חלקות:  55118גוש: 

99 ,98 ,71 ,75 ,73 ,71 ,77 ,555 ,559 ,509 ,507. 
 .5חלקות במלואן:  57539גוש: 
 .97, 90חלקי חלקות:  57539גוש: 
 .00חלקות במלואן:  57519גוש: 
 .31, 09חלקי חלקות:  57519גוש: 
 .53, 50חלקי חלקות:  57518גוש: 

 .59חלקי חלקות:  57591: גוש
 

 מטרת התכנית:
יח"ד  911 הסדרת שכונת מגורים קיימת הכוללת כ

יח"ד נוספות  9711קיימות ותוספת זכויות בנייה לעוד כ
יח"ד(, הקצאת שטח למוסדות ציבור,  1911)סה"כ כ

 שטחים ציבוריים פתוחים ושטחי מסחר ושירותים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים א, מגורים ומסחר, ד מחקלאי לשינוי ייעו א.

מגורים, מסחר ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים 
ומבנים ומוסדות ציבור, דרך מוצעת, דרך משולבת, 

 שטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים. 
 שינוי ייעוד משצ"פ למגורים. ב.
 שינוי ייעוד ממוסדות ומבני ציבור למגורים. ג.
 שצ"פ, דרך משולבת, מגורים. שינוי ייעוד מדרך ל ד.
 שינוי  ייעוד משביל לדרך מוצעת. ה.
 שינוי ייעוד משביל למגורים ו.
 קביעת תכליות המותרות לכל ייעוד בקרקע. ז.
 קביעת הוראות בנייה בשטח התכנית. ח.
התווית צירי תחבורה ורחובות וחיבורם למערכת  ט.

 הדרכים הקיימת ביישוב.
יקות הנאה לצורך קביעת רצועת תשתיות וז י.

 העברת תשתיות.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9897ובילקוט הפרסומים  59/15/0151

 .51/15/0151, בתאריך 0995עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51"ם לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי

וכן במשרדי: ועדה  .19-9933911טלפון: , 35111
מקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל, אבא חושי שד 

, 19-9388390 'טל 31119כרמל דאלית אל 51עספיא 
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . ov.ilwww.pnim.gהפנים 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  רכס הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  1077060206מס':
 שם התכנית: מרכז נופש וספורט עוספיה

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

    1577590319מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 599עד/  שינוי
 5/ 50תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 3תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עספיא    

 

 מרחבי תכנון גובלים: גלילית מחוז חיפה.
 

 גושים וחלקות:
 .507, 500חלקי חלקות: , מוסדר, 57599גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי גודלם ומיקומם של תאי השטח בתוך תחום חלקה 

תוך השלמת שטחי השירות עפ"י התקנות  507
העדכניות ומבלי לשנות את סך השטחים העיקריים 

, שינוי קווי בניין וקביעת 599שנקבעו בתכנית עד/
 הוראות אדריכליות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי גודלם ומיקומם של תאי השטח בתחום חלקה  .5

מ"ר שטחים עיקריים מייעוד  5995כך שנוידו  507
ת את סך ספורט ונופש לייעוד מלונאות, מבלי לשנו
 . 599השטחים העיקריים שנקבעו בתכנית עד/

 הגדרת קווי בניין. . 0
 מתן הוראות אדריכליות. . 3
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מ"ר  3,077התכנית מוסיפה שטחי שירות בסך של  . 9
על פי תקנות התכנון והבנייה, למטרת תוספת 

אורחים, מעברים למרחבים מוגנים, מעברים 
רי לעובדים, חדרי שירות לתחזוקת חדרים, חד

מכונות, חדרי מערכות, אזורי פינוי אשפה וטיפול 
 בפסולת ומחסנים לאחסנת מזון. 

 תוספת שטחי השירות : 
 מ"ר 511 )מבנים ומוסדות ציבור(  515לתא שטח 
 מ"ר 0183.1 )מלונאות(  915לתא שטח 
 מ"ר 973 )מלונאות(  913לתא שטח 
 מ"ר 051.1 )ספורט ונופש(  915לתא שטח 

 שטח תת קרקעי לחניה. הגדרת . 1
כתיאום בין תכנית  911ו 919הגדרת תאי שטח  . 9

לתכנית זו. ייעוד תאי השטח  599מאושרת עד/
יהיה מלונאות כהגדרתו בתכנית  911ו 919

)החלמה ונופש(. תאי השטח  599מאושרת עד/
 715ו 913הנ"ל ישמשו לזכות מעבר לתאי שטח 

 כחלק מהדרך הפרטית.
 

ת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקד
, התשעה, 7158ובילקוט הפרסומים  57/19/0151

 .51/19/0151, בתאריך 9703עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9933911טלפון:  33181
הכרמל, אבא חושי שד מקומית לתכנון ולבניה רכס 

-19טלפון:  31119כרמל דאלית אל 51עספיא 
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9388390

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

 

 יוסף משלב
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה 
 

 
  מחוז  צפון

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות, בית שאן
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

 01001 ג/
 שאן. גן לאומי בית  שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה עמק המעיינות, בית שאן מופקדת תכנית 

   01019 מתאר מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 
 

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 00תמ"א/  שינוי
 31תמ"א/  שינוי
 9תמ"א/  שינוי
 0/ 8תממ/  שינוי
 5/ 59/ 9תרשצ/  שינוי
 7319ג/  שינוי
 15משצ/  שינוי
 3091ג/  שינוי
 3199ג/  שינוי
 9053ג/  שינוי
 53313ג/  שינוי
 57155גנ/  שינוי
 9881ג/  שינוי

 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית שאן   .

 

 גושים וחלקות:
 .00819, 00973גושים בשלמות: 

 .51  53חלקות במלואן:  00913גוש: 
 .09  01, 01חלקי חלקות:  00913גוש: 
, 05  51, 53  51, 7  9חלקות במלואן:  00975גוש: 

09  39 ,91  99 ,11  17 ,95  79 ,79  79 ,91 ,
99 ,80  511 ,510  518 ,551  503 ,593  597 ,

598 ,573 ,571 ,599  583 ,011  019 ,017 ,001 ,
091  097 ,098 ,075 ,073 ,071 ,077 ,078 ,090 ,
099 ,099 ,099 ,081 ,080 ,089 ,089 ,089 ,311 ,
310 ,319 ,319 ,301 ,390. 

, 097, 009  003, 95, 78חלקי חלקות:  00975גוש: 
351 ,357 ,358  301. 

 ,509, 88, 89  98, 99חלקי חלקות:  00970גוש: 
507 ,599  511 ,513  511. 
, 93 95, 35, 51 9, 3 ,0חלקות במלואן:  00979גוש: 

75. 
, 30, 31  07, 7, 1  9, 5חלקי חלקות:  00979גוש: 

39 ,11  19 ,19  91 ,99  99. 
  59, 59, 53  1, 3  5חלקות במלואן:  00971גוש: 

09 ,09  30 ,17  19 ,87  511 ,505  500 ,508  
535 ,593. 

, 11 ,19, 91, 57, 51 ,59חלקי חלקות:  00971גוש: 
91 97 ,89 ,515, 510 ,551 557 ,501 ,509 ,515 ,

510. 
, 39 ,37, 01, 59 ,57, 9, 0 ,5חלקות במלואן:  00978גוש: 

91  99 ,11, 15 ,99 ,517  518 ,531 ,537 ,538 ,595 ,
593, 599 ,599 ,511 ,510 ,519 ,581 ,589 ,015. 

, 99, 93  90, 78  79חלקי חלקות:  00978גוש: 
515 ,559 ,559 ,500 ,533 ,519 ,571 ,578 ,595 ,
593 ,011 ,017. 
, 557, 555 517, 39 09חלקות במלואן:  00991גוש: 
501. 
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 .503, 558, 03חלקי חלקות:  00991וש: ג
 .515, 79חלקות במלואן:  00999גוש: 
 .519חלקי חלקות:  00999גוש: 
 .519, 91, 99  97חלקות במלואן:  00998גוש: 
, 70, 99, 90, 99 91, 7 5חלקי חלקות:  00998גוש: 

71 ,511 ,513. 
 .011, 051חלקי חלקות:  00981גוש: 
 .5לואן: חלקות במ 00819גוש: 
 .77, 71, 98  97, 93, 95, 3 ,0חלקי חלקות:  00819גוש: 
 .99חלקי חלקות:  00859גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת גבולות הגן הלאומי תוך תוספת או גריעה  א. 

 של שטחים בהיקפו
קביעת תנאים והוראות בנייה במטרה לאפשר  ב. 

הקמת מבנים לנוחות המבקרים, אזורים מקורים 
 לתפעול ואחזקה של האתר. ומבנים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים,  חניה מגוננת, שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח, א. 

 אזור חקלאי, תעשיה ובית עלמין לשטח גן לאומי. 
 אומי לשטח לתכנון בעתיד ולדרכים.שינוי ייעוד מגן ל ב. 
קביעת התכליות המותרות בתחום הגן הלאומי לפי  ג. 

 המתחמים השונים. 
 סטוריים. יקביעת הנחיות לשימור מבנים ה ד. 
 קביעת הוראות בנייה לפי מתחמים.  ה. 

 הנחיות בינוי פיתוח הפעלה ותחזוקה. . 5
קביעת אפשרות לשחזור /שימור ושינויי מבנים  . 0

תיעוד  הסטורים ע"פי תיעוד מקדים ותיק תיעוד
 )הנחיות מנהל התכנון(.

קביעת הוראות לפיתוח שטח כולל תשתיות  . 3
 ביוב, חשמל, תקשורת, ושירותים כגון: דרכים,

 ניקוז, וכד' 
 קביעת תנאים למתן היתרים.  . 9
 הגדרת שטח לצורך פעילות ציבורית / מסחרית. . 1

 

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

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

בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
טלפון:  5713111נצרת עילית  08הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9119111
מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, בית שאן  טלפון: 

, ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שאן, 19-9191911
 טלפון: , 51811בית שאן  5ירה ירושלים הב
19-9998959 

 

 
 
 
 

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:  כרמיאל
 00960 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

הגדלת אחוזי הבנייה, שינוי קווי הבנייה  שם התכנית:
 ,כרמיאל01וקביעת הוראות בנייה, רח' כרכום 

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

   05991 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

 9959ג/  שינוי
 9/ 909כר/ מק/  כפיפות
 57117גנ/  כפיפות
 5/ 59/ 01תרשצ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 59יישוב: כרמיאל רחוב: כרכום 

 

 גושים וחלקות:
 .07חלקות במלואן:  59893גוש: 

 X: 227330קואורדינטה 
 Y: 758280קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מתן לגיטמציה לבניה קימת ע"י שינוי בזכויות הבניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר, מתוכם  331מ"ר ל 591מ הגדלת שטח בנייה 

 מ"ר עיקרי. 011
 שינוי קווי בנין.

 מ"ר. 11הוספת מרתף למבנה בשטח של 
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9983ובילקוט הפרסומים  17/55/0159

 .17/51/0159, בתאריך 511עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
כרמיאל  511מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, שד קק"ל 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 19-8191975טלפון:  01511
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט קהל, ובאתרל
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מגדל העמק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 00092 מס':ג/
 .0-2בריכות תעשיה מגדל העמק  שם התכנית:

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

   05593 מפורטת ברמה 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

 53933ג/  שינוי
 303ג/  שינוי
 53933ג/  שינוי

 8/ 0תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 37תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 5819ג/  כפיפות
 3תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מגדל העמק   .

 מצפון לאזור התעשייה 71צפונית לכביש 
 

 גושים וחלקות:
 .57, 51  53, 5חלקי חלקות:  59998גוש: 

 X: 224050קואורדינטה 
 Y: 733175קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקצאת שטח עבור מתקנים הנדסיים וזאת לצורך מתן 

 לגיטמציה לבריכת מים קימות של  חברת מקורות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחים למתקן הנדסי וקרקע חקלאית עם 

 הנחיות מיוחדות.
 היתרי בנין.קביעת הוראות למתן 

 קביעת זכויות ומגבלות בנייה למבנים בתחום התוכנית.
 קביעת הנחיות בינוי, פיתוח השטח והתשתיות.

 קביעת הנחיות שיקום נופי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9983ובילקוט הפרסומים  13/51/0159

 .17/51/0159, בתאריך 515עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
מקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק,   מגדל העמק  

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9117751טלפון: 
 לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

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

  1077691000מס':
 00099ג/ שינוי בהוראות וזכיות בנייה  שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נצרת מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 59 תשריט  03 גרסת: הוראות    1077991055
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1589ג/  שינוי
 59815ג/  שינוי
 55951ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בשכונת הקפיצה בנצרת

 X: 227800קואורדינטה 
 Y: 732300קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .7חלקי חלקות: , מוסדר, 59195גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכיות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בהוראות וזכיות בנייה.

 מ"ר עיקרי. 5395, מתוכם 310%הגדלת אחוזי בנייה ל
 .99% הגדלת התכסית ל

 .9 הגדלת יח"ד ל
מתחת למפלס , מתוכם קומה 9הקומות ל 'הגדלת מס

 הכניסה.
 ,מ' מעל למפלס הכניסה 01.7מבנה להגדלת גובה ה

 מ' לעליית הגג.0.1מ' לקומת המרתף ו  3.0נוסף 
קביעת קו הבניין לפי קונטור המבנה הקיים כמסומן 

 בתשריט.
 מ"ר. 90הוספת שימוש משרדים בשטח של 

 

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

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

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 5713111נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 19-9119111טלפון: 
 59111נצרת  עדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת,ו

 19-9918011טלפון: 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירו

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  קרית שמונה
 00721 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 קרית שמונה התכנית:חניון ברח' המכבים שם 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   05731 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות:המתייחסת לתכניות 
 מספר התכנית סוג היחס

 7551ג/  שינוי
 31תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית שמונה   .

 

 גושים וחלקות:
 .591, 511, 515, 598 ,599חלקי חלקות:  53591גוש: 

 X: 253375קואורדינטה 
 Y: 790800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת שטחים לחניון מבונה ולחניה פתוחה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע  משפ"פ ושצ"פ לחניון.

 הגדרת שימושים וזכויות בנייה.
 קביעת הוראות בנייה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9897ובילקוט הפרסומים  31/15/0151

 .51/15/0151, בתאריך 0999עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
קרית  37מקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, הרצל 

, וכל המעוניין 19-9890919טלפון:  55158שמונה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 
 
 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן, קצרין
 01010 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

 יער קצרין שם התכנית:
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   59015 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

 55395ג/  שינוי
 501לב/  שינוי

 0/ 3תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 00/ 9תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קצרין   .

 

 גושים וחלקות:
 .78, 9חלקי חלקות:  015111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יער קצרין כמרחב משולב של יערות תכנון מתחם 

 לטובת הציבור הרחב
 9שינוי מס'  00פירוט ודיוק תמ"א 

ייעוד שטחים לסוגי יערות שונים יער נטע אדם קיים, 
 יער פארק

 ייעוד חניון מבקרים ומתחם לבית היערן
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת יעודי קרקע של היערות יער נטע אדם קיים 

 ומוצע יער פארק  
קביעת מיקום ושימושים לחניון משני ומתן זכויות בנייה 

 הנחיות ומגבלות לצרכי פיתוח נופש תיירות וטיילות. 
קביעת מיקום שימושים זכויות ומגבלות בנייה למתחם 

 בית היערן ומגדל תצפית להגנה בפני שריפות
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית מגורים שצ"פ ודרכים ליעודי 

 היער השונים
 אזור להכנת תכנית מפורטת לאתר קמפינג סימון

 קביעת התכליות השימושים והממשק היערני
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7155ובילקוט הפרסומים  19/13/0151

 .09/13/0151, בתאריך 9387עמוד 
 
 
 
 
 



2723 ילקוט הפרסומים 7187, ח' בשבט התשע"ו, 18.1.2016 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
 טלפון:  50811מקומית לתכנון ולבניה גולן,   קצרין 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה קצרין, , 19-9898750
, וכל המעוניין רשאי 19-9898999טלפון:  50811קצרין 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 
 

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

 00670 מס':ג/
 הרחבת הישוב נחף לכוןן מזרח, נחף התכנית: שם

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

   05970 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 51538ג/  שינוי
 55099ג/  שינוי

 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 01197ג/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נחף   .

הרחבת יישוב נחף לכיוון מזרח לצורך הקמת שכונת 
 מגורים.

 

 גושים וחלקות:
 .3  5חלקות במלואן:  58509גוש: 
 .90, 33  07חלקי חלקות:  58509גוש: 
 .11חלקות במלואן:  58501גוש: 
 .19 ,13, 98  90, 91  09חלקי חלקות:  58501גוש: 
 .39  39חלקי חלקות:  58509גוש: 

 X: 230600קואורדינטה 
 Y: 760000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מזרח לצורך הקמת שכונת  הרחבת יישוב נחף לכיוון

 מגורים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור ללא תכנון לאזור מגורים, 
תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ, מבנים ומוסדות 

 ציבור והתווית דרכים.
 קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.

קביעת הוראות בנייה: צפיפות, מרווחי בנייה, גובה 
 מבנים.

 הנחיות בינוי.
 הנחיות לעיצוב אדריכלי.

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

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

 

בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים 
, התשעה, 7198ובילקוט הפרסומים  13/17/0151

 .10/17/0151, בתאריך 7193עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
טלפון:  מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם, כרמיאל

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-8191983
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

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

  1211097060מס':
הגדלת אחוזי בנייה,תכסית קרקע  שם התכנית:

 00040מס' ג/ ושינוי בקווי בנין
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 

 9 תשריט  8 גרסת: הוראות    1319097095מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7979ג/  שינוי
 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: כפר מנדא רחוב: טריק עראבה   .

 מר"מנדא שכונת "אלכפר
 X: 225175קואורדינטה 
 Y: 746000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .71, 98חלקי חלקות: , מוסדר, 57199גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת כיסוי קרקע , הקטנת גודל 

 שינוי בקווי בנין.ומגרש מינימלי  
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 039%ל 599%הגדלת אחוזי בנייה כללי מ 5
  95%ל 39%הגדלת כיסוי קרקע מ 0
 שינוי קווי בנין לפי מצב מוצע. 3
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

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

וז בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מח
טלפון:  5713111נצרת עילית  08הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9119111
מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: 

19-8110157 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  1001410060מס':
שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה מס' קומות ויח"ד 

 00460הקטנת קווי בנין מס' ג/
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת  , בדבר אישור1965והבניה, התשכ"ה
 01 תשריט  30 גרסת: הוראות  1019811095מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91/ 10גא/ מק/  שינוי
 7731ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר מנדא   .

 

 מקום התכנית:
התכנית נמצאת בתחום רשות מקומית כפר מנדא, 

 שכונה צפון מזרחית, )שכונת הזיתים(.
 

 גושים וחלקות:
 .31, 01חלקי חלקות: , מוסדר, 57170גוש: 

 X: 220000קואורדינטה 
 Y: 746675קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מטרות התכנית:

 הגדלת אחוזי בנייה 5
 שינוי קווי בנין 0
 הגדלת מספר יח"ד 3
 הגדלת מספר קומות9

 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 539%ל 80%הגדלת אחוזי בנייה מ 5
 המסומן בתשריט מצב מוצע שינוי קווי בנין לפי 0
 9ל 0הגדלת מס' יח"ד מ3
 .3ל 0הגדלת מספר קומות מ9
 יח"ד/דונם. 1יח"ד/דונם במקום  9הגדלת צפיפות 1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7138ובילקוט הפרסומים  00/11/0151

 .53/11/0151, בתאריך 1913עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-8110157
 תרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובא

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן, עמק הירדן
 01910 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/
 שם התכנית:שמורת טבע נחל ירמוך

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 עמק הירדן, גולן מופקדת תכנית מפורטת 

   59995 מס': ג/
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5189ג/  שינוי
 5183ג/  שינוי

 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 9191ג/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 53תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 / ב55/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 9תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 51/ 03תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 X: 259000קואורדינטה 
 Y: 732000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .35, 09חלקי חלקות:  51513גוש: 
 .03חלקות במלואן:  51519גוש: 
 .09, 59  57חלקי חלקות:  51519גוש: 
  05, 59, 59  51, 50חלקות במלואן:  51511גוש: 

00 ,35  38 ,95  90. 
 .91, 31  03, 55חלקי חלקות:  51511גוש: 
 .99, 03, 3חלקות במלואן:  51519גוש: 
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 .90, 38  31, 31, 09, 09חלקי חלקות:  51519וש: ג
 .95, 37, 9, 9חלקות במלואן:  51555גוש: 
, 39, 39 ,33, 35, 09 ,07חלקי חלקות:  51555גוש: 

39 ,91. 
 .09  01חלקות במלואן:  51550גוש: 
 .35, 7, 3חלקי חלקות:  51550גוש: 
 .53  50חלקות במלואן:  51553גוש: 
 .59, 8, 7  1חלקי חלקות:  51553גוש: 
 .30, 51חלקי חלקות:  51559גוש: 
 .55  7, 1  5חלקות במלואן:  51053גוש: 
 .9חלקי חלקות:  51053גוש: 
 .59חלקות במלואן:  51719גוש: 
 .59, 59, 53  55חלקי חלקות:  51719גוש: 
, 01  00, 01, 58  59חלקות במלואן:  51711גוש: 

07  09 ,31  30, 95  90 ,99 ,70 ,77 ,95  93. 
, 91, 18, 13, 99, 59, 51חלקי חלקות:  51711גוש: 

93 ,99  97 ,98 ,73. 
 .59  51, 8  9חלקות במלואן:  51719גוש: 
 .59, 50  55, 7, 3חלקי חלקות:  51719גוש: 
 .03  00, 58  50חלקות במלואן:  51750גוש: 
 .09, 05, 55, 8חלקי חלקות:  51750גוש: 
 .30חלקי חלקות:  011111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לייעד שטח לשמורת טבע נחל ירמוך לפי חוק הגנים 
הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 

 .5891ולפי חוק תכנון ובניה בתשכ"ח  5889בתשנ"ח 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לשמור על ערכי טבע נוף ומורשת בשטח התכנית

ר על תצורת הנוף הפתוחה המורכבת מפסיפס של לשמו
שטחים טבעיים, בתי גידול לחים ושטחים חקלאיים 

 לאורך הירמוך.  
להסדיר את השטח למטיילים באופן מינורי על ידי יצירת 

 שבילי הליכה, שבילי אופניים וכד'.
 5183שינוי ייעוד משטח חקלאי בתכניות מפורטות ג/  

 ליעוד שמורת טבע. 5189ג/ 
 שינוי ייעוד משטח חקלאי ליעוד של קרקע חקלאית פתוחה.

 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד. 
 קביעת הוראות בנייה: 

 הנחיות בינוי ופיתוח אקסטנסיבי 
 קביעת תנאים למתן היתרים. 

 

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

חוזית לתכנון ולבניה מחוז בעתונים, למשרדי הועדה המ
טלפון:  5713111נצרת עילית  08הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9119111
 19-9717939 'טלקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן, מ

טלפון:  50811ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 
19-9898750 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
 00696 מפורטת מס':ג/הודעה בדבר הפקדת תכנית 

 שם התכנית:מבנים ומוסדות ציבור במרכז שיבלי
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחס סוג

 1931ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שבלי אום אל גנם   .

 X: 237950קואורדינטה 
 Y: 733025קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .89, 99, 35, 31חלקי חלקות:  57059גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לשטח למבנים ומוסדות 

 ציבור.
 הסדרת דרך עפ"י התוואי הקיים בפועל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משצ"פ  לשטח מבנים ומוסדות ציבור.

 הסדרת תוואי הדרך על פי תוואי קיים.
 קביעת זכויות  והוראות בנייה.

 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 

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

.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  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  5713111נצרת עילית  08הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9119111

מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור 
 19-9770333טלפון:  51095
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגש

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  1004471000מס':
שינוי ייעוד שטח שצ"פ לשטח  00409שם התכנית:ג/

 למבנה ציבור
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  הגליל המזרחי מופקדתלתכנון ולבניה 
 51 תשריט  50 גרסת: הוראות  1018879015מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 53079ג/  שינוי

 

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 נוג'ידאת   .נוג'יידאת רחוב: בועיינהיישוב: בועיינה

 בועיינה 57199גוש  9/5מגרש 
 X: 234325קואורדינטה 
 Y: 745360קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .99, 91חלקי חלקות: , מוסדר, 57199גוש: 

 

 מגרשים:
 53079בהתאם לתכנית ג/ 9/5

 

 מטרת התכנית:
וסדות ד משטח שצ"פ לשטח מתכנית מציעה שינוי ייעו 

 נוגידאתבכפר בועיינהציבור לדת לשם הקמת מסגד, 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד שצ"פ לייעוד מבנים ומוסדות ציבור לדת.  א
 הגדרת זכויות בינוי והוראות פיתוח.  ב
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה   ג
 קביעת התכליות והשימושים.  ד

 

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

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

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

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

 5713111נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 19-9119111טלפון: 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור 
 19-9770333טלפון:  51095

 

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:  הגליל המזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 00000 ג/ מס':
 הרחבת בית העלמין, כפר תבור שם התכנית:

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

   05505 מפורטת ברמה 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

 9799ג/  שינוי
 8931ג/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 50399ג/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: כפר תבור   .

 

 גושים וחלקות:
 .39חלקות במלואן:  57139גוש: 
 .89חלקי חלקות:  57139גוש: 
 .09חלקי חלקות:  57139גוש: 

 X: 732500קואורדינטה 
 Y: 240550קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 כפר תבור. הרחבת בית העלמין 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חקלאית לבית עלמין.שינוי ייעוד מקרקע 

 הסדרת חניה ציבורית לבית העלמין.
הגדרת זכויות בנייה עבור מבנים הנדרשים לתפעול בית 

 העלמין.
קביעת ייעוד שצ"פ במקום קרקע חקלאית לשם יצירת 

 חיץ בין בית העלמין לבין הדרך הקימת.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9193רסומים ובילקוט הפ 09/50/0150

 .11/10/0153, בתאריך 0990
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 
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. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור 

ל המעוניין רשאי לעיין , וכ19-9770333טלפון:  51095
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל העליון
 00216 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 , בית הלל90שם התכנית:איחוד וחלוקה, משק 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   05319 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

 9857ג/  שינוי
 7115ג/  שינוי
 57000ג/  שינוי

 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 50887ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית הלל   .

 

 גושים וחלקות:
 .57, 9חלקות במלואן:  53509גוש: 

 X: 256750קואורדינטה 
 Y: 789500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש של שטח המגורים החקלאי  א. 

 ומבני הציבור בהסכמה.
א' תכנית בסמכות ועדה  90שינויים ע"פ סעיף  ב. 

מקומית )תיקון: תשנ"ה, תשנ"ח( לחוק התכנון 
 והבניה ומתן הוראות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בהסכמה. איחוד וחלוקה מחדש  א. 
 שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית.  ב. 
 שינוי בהוראות שעניינן בינוי ועיצוב אדריכלי.  ג. 
שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש שמותר להקים  ד. 

 עליו בנין. 
שינוי בכיסוי שטח בנוי במגרש בייעודי השטחים של  ה. 

 מבני ציבור ומגורים.
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה. ו. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9171ובילקוט הפרסומים  15/13/0153

 .59/19/0153, בתאריך 9199
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
ית לתכנון ולבניה הגליל העליון,   ראש פינה מקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין 19-9959373טלפון:  50511
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 01126 מפורטת מס':ג/
 , בית לחם הגלילית0שם התכנית:פל"ח בחלקה 

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

   01139 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

כוחה ניתן להוציא תכנית שמ התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0083ג/  שינוי
 11/ 0083יז/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית לחם הגלילית   .

 , בית לחם הגלילית1חלקה 
 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן:  55379גוש: 
 .98חלקי חלקות:  55379גוש: 

 X: 218225קואורדינטה 
 Y: 738300קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הוספת שימושים המבוססים על פעילות חקלאית 

, 10ושימושים תומכים פעילות חקלאית בנחלה מס' 
 בבית לחם הגלילית. 55379בגוש 

הסדרת זכויות בנייה קיימות מכוח בנייה טמפלרית 
 מיועדת לשימור.

 

 ות התכנית:עיקרי הורא
 שינויי ייעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות.
 קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי לשימושים לא חקלאיים.

הסדרת זכויות בנייה קיימות מכוח בנייה טמפלרית 
 מיועדת לשימור.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9905ובילקוט הפרסומים  59/19/0153

 .10/17/0153, בתאריך 1891
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  08לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
טלפון:  59501מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 

אי לעיין בה בימים , וכל המעוניין רש19-9908991
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

  1061072007מס':
 שם התכנית:ביטול חלק מדרך להסדרת חריגת בנייה

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

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

 9 תשריט  50 גרסת: הוראות  1091073017מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8917ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תכנית נמצאת בחלק המזרחי לכביש הראשי, בצד 

 הצפוני לכפר יפיע.
 X: 226500קואורדינטה 
 Y: 732275קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .99, 51חלקי חלקות: , מוסדר, 59971גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ביטול חלק מדרך להסדרת חריגת בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . ביטול חלק מדרך להסדרת חריגת בנייה.5
 . שינוי בקווי בניין לפי  קו אדום מקווקו בתשריט.0
 .90%במקום  97%. הגדלת תכסית קרקע 3

 

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

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

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

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 5713111נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 19-9119111טלפון: 
 1ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 

 19-9999191טלפון:  57111נצרת עילית 

נגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הת
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:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 00177 מפורטת מס':ג/
 לפי תכנית  01הרחבת דרך מס'  שם התכנית:

 המאושרת, כפר כנא 1011ג/ 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   05177 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 59979ג/  שינוי
 9199ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צפון כפר כנא, יישוב: כפר כנא רחוב: כפר כנא

 

 גושים וחלקות:
 .95, 09חלקי חלקות:  57391גוש: 
 .31חלקות במלואן:  57399גוש: 
 .39חלקי חלקות:  57399גוש: 

 X: 231900קואורדינטה 
 Y: 739925קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 בכפר כנא. 19הרחבת דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 כפר כנא 19הרחבת והסדרת דרך מס' 
 שינוי ייעוד ממגורים לדרך.

 .0ייעוד מש.צ.פ למגורים ב שינוי
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9931ובילקוט הפרסומים  19/17/0159

 .19/17/0159, בתאריך 9198
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
נצרת  1מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 

, וכל המעוניין רשאי 19-9999191טלפון:  57111עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 00900 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

שם התכנית:הסדרת מערכת דרכים והתרת קונזולת 
 מעל דרך מאושרת, משהד

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

   05915 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

 9991ג/  שינוי
 9937ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: משהד   .

 מזרח הכפר משהד
 

 גושים וחלקות:
 .99, 99  93חלקי חלקות:  57999 גוש:
 .53  50חלקי חלקות:  57971גוש: 
 .01  58, 1חלקי חלקות:  57970גוש: 

 X: 230900קואורדינטה 
 Y: 738475קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת מערכת דרכים והתרת קונזולות מעל דרך 

 קיימת.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'.. שינוי ייעוד מדרך מאושרת 5
 . שינוי ייעוד ממגורים לדרך.0
 . התרת קונזולות מעל לדרך.3

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7115ובילקוט הפרסומים  13/19/0151

 .10/13/0151, בתאריך 3879עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
נצרת  1מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 

, וכל המעוניין רשאי 19-9999191טלפון:  57111עילית 
לעיין 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 ברמה 

 01294 מפורטת מס':ג/
 שם התכנית:שכונת מגורים דרומית בוקעאתא

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

   01398 מקומית ברמה 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
 9505ג/  שינוי

 3/ 0תממ/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 / ב55/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת מגורים בדרום לכפר בוקעתא., יישוב: בוקעאתה

 ד.נ. מעלה חרמון.
 

 גושים וחלקות:
 X: 273200קואורדינטה 
 Y: 788900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 בדרום בוקעאתא. הקמת שכונת מגורים חדשה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטח לשכונת מגורים שינוי ייעוד משטח ללא  .5

תכנון למגורים, לשצ"פ, למבנים ומוסדות ציבור, 
למגורים ומבנים  לדרכים, שינוי ייעוד מתעשייה 

 ומוסדות ציבור.
 הסדרת מערכת הדרכים, שבילים וחניות.  .0
 קע. קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל ייעוד קר .3
קביעת זכויות/ מגבלות והוראות למתן היתרי בנייה,  .9

 והנחיות עיצוב אדרכלי.
מ' מציר  91 מ 890הקלה בקו בניין מדרך מס'  .1

 מ' מציר הדרך. 91הדרך ל
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9878ובילקוט הפרסומים  19/10/0151

 .10/10/0151, בתאריך 3593עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
 50938מקומית לתכנון ובניה מעלה החרמון, מסעדה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9893919טלפון: 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות 

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן, מעלה חרמון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 01074 מס':ג/
 שם התכנית:יישוב כפרי קהילתי, נמרוד

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

   01178 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3/ 0תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות

 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נח"ל נמרוד   .

 פסגת הר קטע, נמרוד. ד.נ. רמת הגולן.
חלק מתחומי הרשויות: מוא"ז גולן, רשות מקומית 

 מג'דל שמס, מרחב תכנון מעלה חרמון.
 

 גושים וחלקות:
 .9  7, 0  5חלקי חלקות:  013151גוש: 
 .7  9, 9חלקי חלקות:  013159גוש: 

 X: 270400קואורדינטה 
 Y: 794450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת יישוב כפרי קהילתי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים, מבנים ומוסדות  קביעת יעודי קרקע  . 5

ציבור, שצ"פ, אירוח כפרי, ספורט ונופש, שמורת 
 בעתיד.טבע, דרכים, חניון ושטח לתכנון 

 קביעת מס' יח"ד ויח"א. . 0
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, הוראות לפיתוח כולל  . 3

 תשתיות ושירותים.
 קביעת הנחיות ותנאים למתן היתרי בנייה. . 9
 הסדרת המבנים הקיימים. . 1
וסעיף  53.5סעיף  31אישור ולנת"ע לפי תמ"א/  . 9

 שינוי מיעוד שמורת טבע.  8.7.9
 

הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על
, התשעד, עמוד 9755ובילקוט הפרסומים  53/50/0153

 .51/50/0153, בתאריך 0150
 

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

עדה . וכן במשרדי: ו19-9119111טלפון:  5713111
 טלפון:  ,50811קצרין  ן ולבניה גולן,מקומית לתכנו
ועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה , 19-9898750

, וכל 19-9893919טלפון:  50938החרמון,   מסעדה 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 
 
 
 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי, מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 00097 מפורטת מס':ג/
 שם התכנית:מתחם יער נטועה צונם

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, מעלה לתכנון ולבניה מעלה הגליל

נפתלי מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
   05597 מס': ג/

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

 תרים או הרשאותהי
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9819ג/  שינוי

 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 3תמא/  כפיפות

 8/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 9תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 9/ 00תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 00תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 X: 257500קואורדינטה 
 Y: 774500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  58993גוש: 
 .5חלקי חלקות:  58999גוש: 
 .09חלקות במלואן:  58999גוש: 
 .59חלקות במלואן:  58998גוש: 
 .71, 7חלקי חלקות:  58998גוש: 
 .99, 38, 05, 5חלקי חלקות:  58911גוש: 
 .7, 9חלקי חלקות:  58915גוש: 
 .1חלקות במלואן:  58910גוש: 
 .99, 95, 31, 55, 51, 7  9חלקי חלקות:  58910גוש: 
 .39, 09  01חלקי חלקות:  58913גוש: 
 .99חלקי חלקות:  58919גוש: 
 .90, 1חלקי חלקות:  58911גוש: 
 .51  9, 1  9, 0חלקות במלואן:  58919גוש: 
, 99, 97, 07, 58, 59, 3חלקי חלקות:  58919גוש: 

98 ,13. 
 .31חלקות במלואן:  58917גוש: 
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 .33, 59חלקות במלואן:  58919גוש: 
 .39, 39, 31, 07, 01, 53, 51חלקי חלקות:  58919גוש: 
 .05, 0  5חלקי חלקות:  58918גוש: 
 .59  57, 0, 5חלקי חלקות:  58995גוש: 
 .95, 0  5חלקות במלואן:  58990גוש: 
 .11, 13  15, 9חלקי חלקות:  58990גוש: 
 .58חלקות במלואן:  58993גוש: 
 .99, 59חלקי חלקות:  58993גוש: 
 .01חלקות במלואן:  58999גוש: 
 .59חלקי חלקות:  58999גוש: 
 .09, 59, 8  9, 5חלקות במלואן:  58991גוש: 
 .05, 57, 59חלקי חלקות:  58991גוש: 
, 05  01, 55, 51, 1  3חלקות במלואן:  58999גוש: 

03 ,08 ,35  37 ,95 ,93. 
 .99חלקי חלקות:  58999גוש: 
 .51חלקות במלואן:  58997גוש: 
 .17חלקי חלקות:  58997גוש: 
 .33חלקות במלואן:  58998גוש: 
 .31, 1  0חלקות במלואן:  58971גוש: 
 .9, 5חלקי חלקות:  58971גוש: 
 .50, 9  5חלקות במלואן:  58975גוש: 
 .99, 09  07, 9  7חלקי חלקות:  58975גוש: 
 .95, 58  8חלקות במלואן:  58970גוש: 
 .90, 01חלקי חלקות:  58970גוש: 
 .0חלקי חלקות:  58973גוש: 
 .57, 59, 3חלקי חלקות:  58979גוש: 
 .53חלקי חלקות:  58985גוש: 
 .91, 18  17, 95, 5חלקות: חלקי  58983גוש: 
  01, 51  50, 8  9, 0חלקות במלואן:  58989גוש: 

00 ,09  08 ,35  31 ,37  38. 
  03, 58  59, 51, 1  3, 5חלקי חלקות:  58989גוש: 

01 ,31 ,39 ,91  93. 
 .01, 09, 03, 05 ,01, 7  3חלקי חלקות:  58988גוש: 
 .9חלקי חלקות:  58711גוש: 

 .9, 0חלקי חלקות:  58715וש: ג
 .09, 01, 51, 3  5חלקי חלקות:  58719גוש: 
 .55, 0  5חלקי חלקות:  58718גוש: 
 .9  7, 9  3, 5חלקי חלקות:  58751גוש: 
 .9חלקות במלואן:  58755גוש: 
 .9  1, 3  5חלקי חלקות:  58755גוש: 
 .9חלקות במלואן:  58750גוש: 
 .8, 7, 9  3, 5ות: חלקי חלק 58750גוש: 
 .1, 5חלקי חלקות:  58759גוש: 
 .8  9, 0  5חלקי חלקות:  58708גוש: 
 .9, 0, 5חלקות במלואן:  58931גוש: 
 .9  1, 3חלקי חלקות:  58931גוש: 
 .9חלקות במלואן:  58935גוש: 
 .3  0חלקי חלקות:  58935גוש: 
 .9, 0  5חלקות במלואן:  58930גוש: 

 
 
 

 .3חלקי חלקות:  58930גוש: 
 .05  51חלקות במלואן:  58933גוש: 
 .03  00, 8  9חלקי חלקות:  58933גוש: 
 .7חלקי חלקות:  58939גוש: 
 .59, 1  3חלקות במלואן:  58931גוש: 
 .53  50, 8, 9, 0  5חלקי חלקות:  58931גוש: 
 .5חלקות במלואן:  58939גוש: 
 .0חלקי חלקות:  58939גוש: 
 .1  0חלקי חלקות:  58937גוש: 
 .59  53, 55, 8  3חלקי חלקות:  58939גוש: 
 .7חלקי חלקות:  58938גוש: 
 .9  5חלקי חלקות:  58999גוש: 
 .9  9חלקות במלואן:  58998גוש: 
 .1חלקי חלקות:  58998גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מתחם יער נטועה צונם, כמרחב משולב בר  . 5

קיימא של יערות לשימוש רב תכליתיי לרווחת 
 הציבור הרחב. 

 00דיוק פירוט ותוספות שטחים על פי תמ"א  . 0
לשטחי יער לסוגיו: יער נטע אדם קיים ומוצע,  יער 

 טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח ויער פארק קיים. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת גבולות ויעודי קרקע מתן הנחיות והוראות   .5

ליעודי היערות השונים: יער נטע אדם קיים ומוצע, 
יער טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח ויער פארק 

 קיים. 
קביעת התכליות השימושים והממשק היערני  . 0

 המותרים בכל סוג יער
 ייעוד דרך יער וחניון משני . 3

 

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

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

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

בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
טלפון:  5713111נצרת עילית  08הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9119111
ד.נ מעלה הגליל,   מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל

מקומית לתכנון ועדה , 19-8878918מעונה  טלפון: 
תרשיחא מעלות 5ולבניה מעלה נפתלי, האורנים 

 19-8879131טלפון:  09810
 

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 מכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט ס
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 01110 מפורטת מס':ג/
 שם התכנית:קיבוץ כפר רופין

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

   01910 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 59111ג/  שינוי
 51991ג/  שינוי
 90משצ/  שינוי
 8בבש/ מק/  שינוי
 53151ג/  שינוי
 9395ג/  שינוי

 39תמא/  כפיפות
 51/ ד/ 51תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות

 8/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 9תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רופין   .יישוב: כפר 

 קיבוץ כפר רופין
 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  00899גוש: 
 .07, 01חלקות במלואן:  03111גוש: 
 .09, 09, 03חלקי חלקות:  03111גוש: 
 .51, 53חלקות במלואן:  03119גוש: 
 .59חלקי חלקות:  03119גוש: 
 .59  7, 1  0חלקות במלואן:  03171גוש: 
 .58  57, 9חלקות: חלקי  03171גוש: 
 .51חלקות במלואן:  03179גוש: 
 .59, 59, 8  7, 1, 3חלקי חלקות:  03179גוש: 
 .59חלקי חלקות:  03178גוש: 

 X: 253000קואורדינטה 
 Y: 707400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 90תכנון מחודש לקיבוץ כפר רופין והוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
האזור הציבורי והגדרת מגרשים לשימושים הסדרת  . 5

 ציבוריים וקהילתיים.
חלוקת אזור המגורים הקיים לתאי שטח ע"פ  . 0

 הבניה הקיימת בפועל.
דונם משמורת טבע, בהתאם  99שינוי ייעוד של כ . 3

 8/0( בתמ"מ 9)המחיל את הוראות תמ"א  9.7לס' 
 למגורים.

הראשונה ( לתוספת 0)א()9אישור תכנית ע"פ ס'  . 9
 לחוק התכנון והבנייה.

 הגדרת מתחמי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ. . 1
עריכת שינויים באזור המגורים החדש, הרחבתו  . 9

 והגדרת איזור מגורים נוסף בדרום מזרח היישוב.
שינוי פריסת יעודי קרקע של אזור מבני המשק  . 7

 ואזור התעסוקה.
)שדרות שמירה על שדרות עצים בוגרים  . 9

 הפיקוסים( כצירים מרכזיים בליבת הקיבוץ.
 הגדרת אזור לתיירות. . 8

הסדרת מערכת הדרכים והשבילים בהתאם  . 51
לחלוקה החדשה והגדרת מקומות חנייה נוספים 

 בשטח הקיבוץ.
קביעת הנחיות לבנייה, לעיצוב אדריכלי ולשימור  . 55

 מבנים ושימור נופי )שדרת הפיקוסים, נחל אבוקה(.
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. . 50

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7197ובילקוט הפרסומים  07/13/0151

 .09/11/0151, בתאריך 9519עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
טלפון:  ,מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, בית שאן

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9191911
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

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

 01410 מפורטת מס':ג/
 כרמיאל שם התכנית:דיור מוגן 

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

   01815 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 909מק/ כר/  שינוי
 9398ג/  שינוי
 909ג/  שינוי

 8/ 0תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: כרמיאל.

 

 גושים וחלקות:
, 098, 590, 519, 98 ,99חלקות במלואן:  59890גוש: 
085 ,087 ,088 ,315. 
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, 511, 513  510, 511, 71חלקי חלקות:  59890גוש: 
391 ,910 ,910 ,990 ,999 ,997. 
 .11, 97חלקי חלקות:  58195גוש: 

 X: 228400קואורדינטה 
 Y: 758500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מרכז לדיור מוגן.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד מתירות ונופש למגורים מיוחד )דיור מוגן(

 ב. קביעת שטחי בנייה מרביים לדיור מיוחד.
 ג. קביעה ופרוט התכליות המותרות.

 ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 גישה, תנועה וחניה. ה. הסדרת מערך

 ו. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה ולאכלוס.
 ז. קביעת הוראות נופיות.

 ח. קביעת הוראות סביבתיות.
 ט. הנחיות והוראות כלליות.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9711ובילקוט הפרסומים  59/10/0159

 .53/10/0159, בתאריך 3781
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
כרמיאל  511מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, שד קק"ל 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 19-8191975טלפון:  01511
האמורים פתוחים  בה בימים ובשעות שהמשרדים

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  כרמיאל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  1026410011מס':
 00107כרמיאל ג/ שם התכנית:פארק תעשיה מזרחי 

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

 03 תשריט  31 גרסת: הוראות  019-1039815מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 588ג/ בת/  שינוי
 053ג/ בת/  שינוי
 9/ 588כר/ מק/  שינוי

 53919ג/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 9/ 909כר/ מק/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 
 

 מספר התכנית סוג היחס
 3/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות

 00תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כרמיאל רחוב: מעלה כמון   .

 אזור תעשיה מזרחי כרמיאל, רח' מעלה כמון
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9, 0, 5חלקי חלקות:  59999גוש: 
 .53, 51, 7, 9, 1, 9, 3, 0חלקי חלקות:  59991גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59999גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59997גוש: 
, 51, 8, 9, 7, 9, 3, 0, 5חלקי חלקות:  58597גוש: 

55 ,59 ,58 ,01 ,39 ,38. 
 .11, 09חלקי חלקות:  58591גוש: 
 .0חלקי חלקות:  58591גוש: 
 .99חלקי חלקות:  58597גוש: 

 

 גושים ישנים:
 .58599גוש ישן:    58597גוש נוכחי: 
 .58591, 58599גוש ישן:    58591גוש נוכחי: 

 X: 232369קואורדינטה 
 Y: 759043קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  015

 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  150/0
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  150/5

 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  813
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  891
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  919
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  859
 9/ 588לתכנית כר/ מק/  בהתאם 811
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  013
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  898
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  888
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  115
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  879

 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  119/5
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  910

 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  119/0
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  519
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  113
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  510
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  153
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  118
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  919
 9/ 588בהתאם לתכנית כר/ מק/  813
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 טרת התכנית:מ
רה תכנון חלק מאזור התעשייה המזרחי בכרמיאל   

ליצירת מגרשים גדולים יותר וביטול מגרשים בשולי 
התכנית, הסדרת הדרך העולה לכמון והסדרת מאגר 

 מים.
: 00מאושרת הקלה מתמ"א   00גריעת יער מתמ"א  
 . ההקלה המבוקשת5070בתחום יער  59ד' בח'  9

 מחוזית.בסמכות ועדה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת מעבר נחל ניקוז משני לתכנון במובל סגור. 
 שינוי ייעוד חלק מהמגרשים מתעשיה לשצ"פ. 
 שינוי ייעוד ממבנה ציבור לשצ"פ. 
 ביטול דרכים והתווית חדשות. 
 יצירת מגרשים גדולים הניתנים לחלוקה. 
 שונים. קביעת שימושים ותכליות מותרים באזורים 
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה והוראות אחרות. 
 קביעת תנאים והוראות לשמירה על איכות הסביבה. 
 הסדרת הדרך לכיוון כמון מכמנים וכמאנה.  
הסדרת מתקנים הנדסיים ע"י שינוי ייעוד משטח יער  

 לייעוד מתקנים הנדסיים. 00לטיפוח עפ"י תמ"א 
 שינוי ייעוד משצ"פ לדרך. 
 שינוי ייעוד מדרך מאושרת לייעוד מתקנים הנדסיים. 
 קביעת הוראות בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 
 שינוי בהגדרת שטחי שפ"פ. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7103ובילקוט הפרסומים  57/19/0151

 .05/19/0151, בתאריך 9935עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
כרמיאל  511מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, שד קק"ל 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 19-8191975טלפון:  01511
עות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימים ובש
 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  קצרין
 01102 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

 שם התכנית:מרכז איתן קצרין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

)להלן: "החוק"(, כי במשרדי  5891 –והבניה, התשכ"ה 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי 
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קצרין מופקדת תכנית 

   01153 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ות:התרי בנייה והרשא
 היתרים או הרשאות

 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 501ל/ ב/  שינוי
 55390ג/  שינוי

 3/ 0תממ/  כפיפות
 58097ג/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות

 / ב55/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: קצרין.
 X: 264600קואורדינטה 
 Y: 767000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .78, 31חלקי חלקות:  015111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה רה תכנון והסדרת של מרכז איתן 

 בקצרין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעודי קרקע ושימושים מותרים. . 5
 דרכים במתחם.הסדרת מערך ה . 0
 הגדרת זכויות והוראות בנייה. . 3
 91 מ 879קבלת הקלה בקו בניין של דרך אזורית  . 9

 מ' מציר הדרך. 09 מ' ל
 

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

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

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

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

 5713111נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 19-9119111טלפון: 

 50811קצרין  דה מקומית לתכנון ולבניה קצרין,וע
 19-9898999טלפון: 

 

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 04201 מס':ג/

 שם התכנית:שמורת טבע אביטל בנטל
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 , כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
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לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 

   58309 ג/
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ ב/ 39/ תמא כפיפות
 3/ 0תממ/  כפיפות
 / ב55/ 3תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות

 1/ 3/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"א
 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הר אביטל בנטל

 X: 274000קואורדינטה 
 Y: 780000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן:  015100גוש: 
 .10חלקי חלקות:  010111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדרת גבולות הגן הלאומי ושמורת הטבע וקביעת 

 התכליות והשימושים המותרים בם
 הכרזת השטח כגן לאומי ושמורת טבע

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יעודי חקלאי, יער פארק מוצע ישינוי ייעוד משטח ש

טבע וגן עודו שמורת יושטח לכריה וחציבה לשטח שי
לאומי בהתאם לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, 

וחוק  5889אתרים לאומים ואתרי הנצחה התשנ"ח 
 5891התכנון והבניה התשכ"ה 

קביעת גבולות שמורת הטבע והגן הלאומי בהתאם 
 לנתוני השטח ולמצב הפיזי הקיים

 קביעת התכליות והשימושים התחומי התכנית.
לאוי הר בנטל וקביעת  הסדרת מערך הביקור בתחום גן

 זכויות בנייה
 

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 

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

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

טלפון:  5713111נצרת עילית  08הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9119111

  פון:טל ,50811ן, קצרין מקומית לתכנון ולבניה גול
19-9898750 

 

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:  גולן
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':

 00041 ג/
 מתאר מיצר שם התכנית:

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

   05581 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: התרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 01910ג/  שינוי
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 3/ 0תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מיצר.

 

 גושים וחלקות:
 .13 ,59חלקי חלקות:  011111גוש: 

 X: 269400קואורדינטה 
 Y: 741650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מגורים ומדרשה/מכינה. תכנון שטח המחנה הקיים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדרת ייעודי קרקע עפ"י גבולותיהם . 5
 קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע . 0
בינוי קביעת הוראות והנחיות סביבתיות, הנחיות  . 3

 ועיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7139ובילקוט הפרסומים  59/11/0151

 .51/11/0151, בתאריך 1198עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
-19טלפון:  50811מקומית לתכנון ולבניה גולן,   קצרין 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9898750
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגלבוע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 01104 מס':ג/
הגדלת זכויות בנייה לתיירות באזור  שם התכנית:

 מגורים משולב בתיירות בישוב נורית.
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   01908 רטת מס': ג/מפורטת ברמה מפו

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 53711ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נורית.

 

 גושים וחלקות:
 .55, 5חלקות: חלקי  01910גוש: 
 .9חלקי חלקות:  01919גוש: 
 .51  59, 1חלקי חלקות:  01990גוש: 

 X: 233800קואורדינטה 
 Y: 716500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ליחידות אירוח המאושרות 

( באזור מגורים משולב בתיירות וביטול 53711)ג/
לאזור שימוש מסחרי באזור משולב במסחר והפיכתו 

 מגורים בלבד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת שטחי בנייה ליחידות אירוח. . 5
הוספת שימוש באזור חייץ נופי )מאושר בתכנית  . 0

 (.53711ג/
שינוי ייעוד מאזור מגורים משולב עם מסחר לאזור  . 3

 .0מגורים א 
 .0הגדרת שימושים ותכליות לאזור מגורים א  . 9

 

כנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת הת
, התשעה, 7119ובילקוט הפרסומים  13/19/0151

 .00/13/0151, בתאריך 9311עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
הגלבוע, עין חרוד )מאוחד( טלפון: מקומית לתכנון ולבניה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9133037
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 01119 מס':ג/
 מחניים שם התכנית:מבני משק 

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

   01919 מפורטת ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 
 

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 97משצ/  שינוי
 57059ג/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 9191ג/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות

 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מחנים.

 

 גושים וחלקות:
 .01  09חלקי חלקות:  53931גוש: 
 .30, 31  08, 55  51חלקי חלקות:  53939גוש: 

 X: 254000קואורדינטה 
 Y: 765650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד שטח חקלאי למבני משק בקיבוץ מחניים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
חקלאית לשטח שייעודו מבני שינוי ייעוד מקרקע  . 5

 משק, שטח פרטי פתוח ודרך.
 קביעת השימושים המותרים. . 0
 קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי בנייה. . 3

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7130ובילקוט הפרסומים  15/11/0151

 .11/11/0151, בתאריך 1355עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 19-9119111טלפון:  5713111
 50511מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9959373טלפון: 
 ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  מעלות תרשיחא, מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 00601 מס':ג/

 , אזור תעסוקה מעלות תרשיחא שם התכנית:
 כפר ורדים

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 לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא, מעלה הגליל
   05959 הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': ג/
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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

 51990ג/  שינוי
 9819ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .מעלותיישוב: 

 יישוב: כפר ורדים   .
אזור תעסוקה מעלות תרשיחא, כפר ורדים לאורך כביש 

9933. 
 X: 223200קואורדינטה 
 Y: 768200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .93  90, 33, 09חלקות במלואן:  59387גוש: 
 .39, 30 ,35, 08, 09 ,01, 03חלקי חלקות:  59387גוש: 
 .79  77חלקות:  חלקי 59389גוש: 
 .0חלקות במלואן:  59388גוש: 
 .18, 11, 59  53, 9  3, 5חלקי חלקות:  59388גוש: 
 .07  09, 53  50חלקי חלקות:  59950גוש: 
 .11, 39  33, 08חלקות במלואן:  59951גוש: 
, 98 97, 39 ,31, 30, 31, 3חלקי חלקות:  59951גוש: 

10  19 ,19. 
 .58, 3  0חלקות:  חלקי 59959גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מפורט לאזור תעסוקה המשותף מעלות תרשיחא

 .51990כפר ורדים המאושר בתכנית ג/ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מגרשים לתעסוקה, תעשייה, מתקנים  א. 

 הנדסיים, דרכים ושצ"פ.
שינוי במערכת הדרכים וקביעת דרכי גישה וכניסות  ב. 

 למגרשים.
קביעת הוראות לבינוי, עיצוב אדריכלי, פיתוח נופי  . ג

 ומגבלות בנייה.
קביעת מגבלות, הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת  ד. 

 איכות הסביבה.
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בחלק מתחום  ה. 

 התכנית.
 

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

ועדה המחוזית לתכנון ולבניה תונים, למשרדי היבע
 5713111נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 19-9119111טלפון: 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא, האורנים 
ועדה , 19-8873931טלפון:  09810תרשיחא מעלות 5

, ד.נ מעלה הגלילמקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל
 19-8878918מעונה  טלפון: 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 , מרחב תכנון מקומי: גולן, מעלה חרמוןמחוז: צפון
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

 01664 ג/
 שמורת טבע יער אודם שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה גולן, מעלה החרמון מופקדת תכנית 

   01998 מתאר מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  שאות:התרי בנייה והר
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 59991ג/  שינוי
 / ב55/ 3תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 50319ג/  כפיפות
 3/ 0תממ/  כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 X: 269500קואורדינטה 
 Y: 788500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .30  35, 9  7, 9חלקי חלקות:  010111גוש: 
 .91, 95חלקי חלקות:  010111גוש: 
 .1, 3חלקי חלקות:  010117גוש: 
 .3  5חלקי חלקות:  010119גוש: 
 .9חלקות במלואן:  010118גוש: 
 .51, 7  1חלקי חלקות:  010118גוש: 
 .91 37, 07 ,09, 55, 8 9חלקות במלואן:  010151גוש: 
, 09  05, 58  59, 1, 5חלקי חלקות:  010151גוש: 

09  08 ,99  99 ,13  19. 
 .53חלקות במלואן:  010155גוש: 
 .51  59, 50, 51  9, 5חלקי חלקות:  010155גוש: 
 .9, 9  3חלקי חלקות:  010150גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
 לייעד את השטח לשמורת טבע ויער טבעי לשימור
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 עיקרי הוראות התכנית:
להגדיר את התכליות והשימושים המותרים בתחום 

 השמורה והיער
לדייק את גבולות היעודים שמורת טבע, יער ושטח 

 חקלאי פתוח
 

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

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

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  בעתונים, למשרדי
טלפון:  5713111נצרת עילית  08הצפון, מעלה יצחק 

עדה . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ו19-9119111
 טלפון:  ,50811קצרין  מקומית לתכנון ולבניה גולן,

ועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה , 19-9898750
 19-9893919טלפון:  50938החרמון,   מסעדה 

 

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 
 

 אורי אילן
 ניהיו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולב

 מחוז צפון 
 

 
  מחוז  דרום

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
2 /10 /010 /029 

שם התכנית: מתחם מסחר משרדים, שב"צ ומגורים, 
 רובע ז' אשדוד

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה אשדוד מופקדת תכנית מתאר מקומית 

   539/ 515/ 10/ 3מס': 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 ל תחום התכנית/בחלק מתחום התכניתבכ
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בניה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0591/ מק/ 3 שינוי
 77/ 515/ 10/ 3 שינוי
 83/ במ/ 3 שינוי
 591/ במ/ 3 שינוי

 89/ 515/ 10/ 3 כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 0188/ מק/ 3 כפיפות
 0181/ מק/ 3 כפיפות
 89/ 515/ 10/ 3 כפיפות
 79/ 515/ 10/ 3 כפיפות
 931תב/  כפיפות
 91/ 515/ 10/ 3 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .05,   03,   01,   58,   57"י ישוב: אשדוד רחוב: רשב

 X: 168262קואורדינטה 
 Y: 633109קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 בתשריט בקו כחול.כמסומן 

 

 גושים וחלקות:
 .71, 99, 95חלקות במלואן:  970גוש: 
 .595, 551 ,559, 79, 91 ,18חלקי חלקות:  970גוש: 
 .90חלקי חלקות:  0103גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה חיזוק מרכז רובע ז' באופן 
המשתלב עם מדיניות העירייה באזור וזאת באמצעות 

הקודמות החלות  על המתחם בהיבטים שינוי התכניות 
 הבאים:

איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים של מגרשים  . 5
 בתחום התוכנית.

 קביעת ייעודי קרקע חדשים בכל מגרש.  . 0
צמצום שטחי הבניה למסחר והגדלת שטחי הבניה  . 3

 למגורים. 
 קביעת מספר יחידות הדיור בהתאם.  . 9
 קביעת מיקום מגרש למבני ציבור בתחום התכנית.  . 1
קביעת שטחים ליעודים ציבוריים פרטיים בתוך  . 9

 מתחם המגורים  בהיקפים המפורטים בהמשך. 
 קביעת בינוי חדש. . 7
הסדרת רחוב אור לציון וגישה למגרש ציבור  . 9

 למבנים ומוסדות ציבור.
רך , לצו511שינוי קו בניין למרפסות תא שטח  . 8

 הסדרת מצב קיים בשטח.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים של מגרשים  .5

בתחום התכנית: קביעת מגרשים חדשים של שב"צ 
מגורים תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור ומגורים 

 ומסחר, בתחום התכנית.
קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל יעוד  .0

 קרקע.
עיקריות בהיקף  קביעת שטחי בניה למטרות .3

מ"ר למגורים ועוד  91,971מ"ר למסחר,  59,011
מ"ר לתעסוקה ו 7,111מ"ר עבור מרפסות,  1,131
מ"ר במגרש  5511מ"ר למבני ציבור, מתוכם  9,719

ל"מגורים, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור". סך כל 
 מ"ר. 79,819שטחי הבנייה העיקרים הינו 
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 391במתחם, סה"כ קביעת מספר יחידות הדיור  .9
 יח"ד.

קביעת מגרש לבניני ציבור בתחום התכנית וקביעת  .1
 דרכי הגישה החדשים אליו ולמתחם המשולב.

קביעת שטחי בניה לשימושים ציבוריים בתוך  .9
 מתחם המגורים.

 מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. .7
 הסדרת דרך ברחוב אור לציון. .9
בתא י בניין נקודתיים למרפסות בלבד וקביעת קו .8

מ'  0.9מ' לכיוון צפון ו 1.7מ' עד  1.9, 511שטח 
 לכיוון מזרח כמסומן בתכנית. 5.9עד 

 

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

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים 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 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

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

-19טלפון:  99511ע באר שב 9מחוז הדרום, התקוה 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9093781

אשדוד  51מקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הגדוד העברי 
 19-9191319טלפון:  77511

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

0/ 12/ 009/ 76 
 א'  010שם התכנית: מלון הרודס מגרש 

 החוף הצפוני אילת
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   79 /559 /13 /0מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 37/ 559/ 13/ 0 שינוי

 53תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אילת רחוב: הים   .

 החוף הצפוני
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 
 גושים וחלקות:

 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 91599גוש: 
 X: 196450קואורדינטה 
 Y: 384550קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 37/ 559/ 13/ 0א בהתאם לתכנית  511

 

 מטרת התכנית:
מ''ר  5,831תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית לתוספת 

 שטח עיקרי למלונאות. 
מ''ר בקומת הכניסה לצורך הרחבת חדר  031מתוכם 
 מ''ר בקומת המרתף העליונה  5,711  האוכל ו

להכשרת חללים אטומים לטובת שירותים מלונאיים 
 ים.לרווחת אורח

כמו כן מגדירה תכנית זו את השטחים המיועדים 
 למסחר מתוך כלל השטחים המותריים לבנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ''ר שטח  5,711תוספת זכויות בנייה: תוספת של  א. 

עיקרי למלונאות מתחת למפלס הכניסה. תוספת 
 מ"ר שטח עיקרי למלונאות מעל מפלס הכניסה.  031

המרבי המיועד למסחר או כל הגדרת השטח   ב. 
 שימוש מלונאי אחר מתוך כלל זכויות הבניה:

 מעל מפלס הכניסה.  0 %
 מתחת למפלס הכניסה.  53 %

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7199ובילקוט הפרסומים  05/11/0151

 .05/11/0151, בתאריך 9119עמוד 
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי
 99511באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

ן . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנו19-9093781טלפון: 
, 19-9397559 'טל ,אילת 5ובניה אילת, חטיבת הנגב 

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

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשדוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 21 /016 /12 /2מס':
 אשדוד –רובע ה'  שם התכנית: שינוי בזכויות בנייה 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה אשדוד מופקדת תכנית מפורטת מס': 

3/ 13/ 519/ 31   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0513/ מק/ 3 שינוי
 59/ 519/ 13/ 3 שינוי

 515/ 10/ 3 כפיפות
 89/ 515/ 10/ 3 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 51,   50יישוב: אשדוד רחוב: גרינברג אורי צבי 

 51רובע ה', רח' גרינברג 
 X: 167100קואורדינטה 
 Y: 633750קואורדינטה 

 

 התכנית:גבולות 
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .093, 078חלקי חלקות:  0175גוש: 

 

 מגרשים:
 59/ 519/ 13/ 3א' בהתאם לתכנית  3

 

 מטרת התכנית:
הסדרת גבולות תא שטח למגורים על ידי שינוי  . 5

 ייעוד מדרך למגורים.
 תוספת זכויות בנייה ושינוי בינוי. . 0
 ייעוד קרקע ממגורים א' למגורים ב'.שינוי  . 3
 הגדלת תכסית קרקע. . 9
 קביעת קווי בניין. . 1

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ע"פ תכנית מס'  העברת שטח עיקרי שאושר לבניה . 5

שלא נבנה במרתף, לקומות עליונות  91/515/10/3
מ"ר ע"פ הפירוט הבא+ תוספת  500.1בסה"כ 

 בנייה.
שטח עיקרי מהמרתף מ"ר  13.1העברה של  . 0

 לקומת הקרקע.
מ"ר שטח עיקרי מהמרתף  10.1העברה של  . 3

 לקומה א'.
מ"ר שטח עיקרי מהמרתף  57.1העברה של  . 9

 מ"ר עיקרי בקומה ב'. 557ותוספת של 
 הוספת קומה שלישית לבניין קיים. . 1
 מ'. 51.1 הגבהת גובה מקסימלי של המבנה ל . 9
לקומת קרקע  1צדדי ל קביעת קו בניין נקודתי . 7

בלבד לחניה ולבינוי בהתאם לקו הבניין המסומן 
מ' לבינוי. קביעת קו  3.1בתשריט. וקו בניין צדדי 

 בקומת קרקע לחניה בלבד. 1בניין קדמי 
 .79% ל 31% קביעת תכסית קרקע מ . 9
 שינוי ייעוד קרקע מדרך למגורים. . 8

 

ובשעות  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים
 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  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
 

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

 טלפון: 99511באר שבע  9התקוה מחוז הדרום, 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9093781

אשדוד  51מקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הגדוד העברי 
 19-9191319טלפון:  77511

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשקלון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

9/ 12/ 040 
שם התכנית: הקמת פרוייקט משולב באשקלון 

 במתחם ''שטח הבלוט''
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   580 /13 /9מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5/ 551/ 13/ 9 שינוי
 591/ 13/ 9 שינוי
 39/ 515/ 10/ 9 שינוי
 9/ 550/ 13/ 9 שינוי
 515/ 10/ 9 שינוי

 38תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אשקלון   .

התכנית נמצאת בין רחוב אריה תגר בשכונת "ברנע" 
 בדרום ומגרש המיועד לגולף בצפון

 צפונית לברנע ג'
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .399, 397, 335  309, 3חלקות במלואן:  5899גוש: 
 ,371, 99, 95 ,91, 9, 0 ,5חלקי חלקות:  5899גוש: 
379 ,397 ,398  385 ,919. 
 .09, 59  50, 8חלקות במלואן:  5897גוש: 
 .31, 35, 01  57, 55, 9  9, 5חלקי חלקות:  5897גוש: 

 X: 160100קואורדינטה 
 Y: 623500קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונה חדשה המשלבת 

 מלונאות, מגורים, מסחר ומבני ציבור. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד הקרקע כמפורט להלן: א. 

מגורים שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למלונאות, 
ומסחר, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, דרך מוצעת, 

 שטח ציבורי פתוח, טיילת, שביל ומתקנים הנדסיים.
שינוי ייעוד משטח ספורט למגורים א', מגורים ב', 
מגורים ג', מגורים ד', מגורים ומסחר, מלונאות, 
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מבנים ומוסדות 

 עת.ציבור לדת, שצ"פ ודרך מוצ
שינוי ייעוד משטח לדרך מאושרת למגורים ג', 

 לחינוך ושצ"פ. מלונאות,
 שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ומסחר ודרך מוצעת.

קביעת הוראות ותנאים לעיצוב ובינוי לאזור  ב. 
יח' אכסון למלונאות  5,911מלונאות בהיקף של 

 יח"ד. 759 ולשכונת מגורים בת
ביעת מס' קומות המרבי, קביעת קווי בנין מירביים, ק ג. 

 קביעת גובה הבניה המרבי בשטח התכנית.
קביעת שימושים עבור: מגורים, מסחר, מלונאות  ד. 

וחזית מסחרית במגרש למלונאות, מתקנים 
 הנדסיים, מבני ציבור. 

קביעת הוראות בגין תכנון וביצוע הפיתוח בשטח  ה. 
 הפיתוח הציבורי שבתכנית.

 ימוש התכנית.קביעת שלבי ביצוע למ ו. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ז. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7191ובילקוט הפרסומים  58/19/0151

 .59/19/0151, בתאריך 9101עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 99511באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

 . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון19-9093781טלפון: 
, 19-9780311 'טל ,אשקלון 7ולבניה אשקלון, הגבורה 

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

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  1044900610מס':
 שם התכנית: תחנת מוניות הגשר בשד' יעלים ב"ש

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
תכנית מפורטת מס':  לתכנון ולבניה באר שבע מופקדת

 53 תשריט  53 גרסת: הוראות  1588911911
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 11/ 5 שינוי
 9/ 11/ 3 כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
   75יישוב: באר שבע רחוב: שד יעלים 

 בבאר שבע ,המגרש הוא ש.צ.פ ברחוב יעלים בשכונה ה
 X: 178946קואורדינטה 
 Y: 573334קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 99חלקי חלקות:  39199גוש: 
 19חלקי חלקות:  39195גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מוניות( בחלק הקמת תחנה תחבורה ציבורית )תחנת 

 מהשצ"פ בשד' יעלים שכונה ה ב"ש.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 9/11/3ותרש"צ  550/13/1שינוי לתכנית מס' 

 ( להקמת תחנת מוניות על ידי:50/591/13/1)
 . קביעת מבנה תחנת מוניות קיימת להריסה.5
. שינוי ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לתחנה 0

 תחבורה ציבורית.
 ימושים מותרים בכל ייעוד קרקע.. קביעת ש3
 01. קביעת זכויות בנייה למטרה עיקרית בהיקף של 9

 מ"ר עבור עמדת סדרן, שירותים ומטבחון.
 8.11. קביעת זכויות בנייה למטרות שירות בהיקף של 1

 מ"ר לגגון מבטון.
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.9
 . קביעת הוראות פיתוח השטח.7
 תנאים להוצאת היתר.. קביעת 9

 

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 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

-19טלפון:  99511באר שבע  9ה מחוז הדרום, התקו
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 9093781

באר  0מקומית לתכנון ולבניה באר שבע, בגין מנחם 
 19-9993917שבע  טלפון: 

 

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 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

0/ 10/ 010/ 006 
 שם התכנית: מבואה דרומית באר שבע מתחם מרכזי

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

   059 /510 /10 /1מפורטת מס': 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 ותהיתרים או הרשא
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 73/ 510/ 10/ 1 שינוי
 589/ 13/ 1 שינוי

 3/ 539/ 13/ 1 כפיפות
 593/ 510/ 10/ 1 כפיפות
 019/ 13/ 1 כפיפות
 1/ ב/ 03תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: באר שבע רחוב: שד טוביהו דוד   .

 רחוב דוד חכם ממזרח 
 רחוב תע''ל ממערב 

 נחל באר שבע  מצפון 
 רחוב יגאל אלון מדרום 

 X 180617- 181246קואורדינטה 
 Y 570886- 571350קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 35  09, 01  51, 51חלקות במלואן:  39118גוש: 
33  38. 

 .91, 30, 53, 50, 8חלקי חלקות:  39118גוש: 
 .0חלקי חלקות:  39139גוש: 
 .9חלקי חלקות:  39137גוש: 
 .9, 9חלקי חלקות:  39139גוש: 
 .3חלקי חלקות:  39138גוש: 

 X: 180617קואורדינטה 
 Y: 570886קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים עבור 

 ידות דיור כולל שטחים למבני ציבור, יח 5138
 מסחר ומלונאות באזור המבואה הדרומית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים, 

 ובמסגרת זו :
יעודי הקרקע מיעוד מלונאות ונופש ואזור י. שינויים ב5

ד' ואזור  משולב מסחר ותיירות למגורים ב', ג' ו
 תיירות.למגורים, מסחר ו

 . קביעת שימושים מותרים בכל יעודי הקרקע.0
 . קביעת זכויות ומגבלות בנייה.3
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.9
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9898ובילקוט הפרסומים  11/10/0151

 .59/10/0151, בתאריך 3198עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9093781טלפון:  99511
באר  0מקומית לתכנון ולבניה באר שבע, בגין מנחם 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 19-9993917שבע  טלפון: 
האמורים פתוחים  בה בימים ובשעות שהמשרדים

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

1044700610  
 שם התכנית: מתחם מגורים ברח' חיים שיבא, 

 באר שבע
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת  , בדבר אישור1965והבניה, התשכ"ה
 7 תשריט  9 גרסת: הוראות  1588755911מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8/ 050/ 13/ 1 שינוי
 5/ 93/ במ/ 1 שינוי

 511/ 510/ 10/ 1 כפיפות
 3/ 93/ במ/ 1 כפיפות
 51/ 050/ 13/ 1 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: באר שבע רחוב: פרופ' שיבא   .

בכ'  5,3,1-51מתחם המגורים נמצא ברח' פרופ' שיבא 
 נווה מנחם, באר שבע.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 59, 57, 59, 51, 59, 53במלואן: חלקות  39590גוש: 
38 ,91 ,95 ,90 ,93 ,99 ,91 ,99. 

 .90חלקי חלקות:  39590גוש: 
 .5חלקי חלקות:  39937גוש: 

 X: 177050קואורדינטה 
 Y: 574375קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
הגדלת מגרשי מגורים על חשבון שפ"פים וקביעת 

פרופ'  הנחיות ומגבלות בנייה במתחם מגורים ברח'
 שיבא בשכ' נווה מנחם, ב"ש.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
, 855, 555, 970, 990שינויים במגרשים מס'  

805,850 ,800 ,535 ,530 
חד משפחתיים עם קיר משותף באזור מגורים א' )בתים 

 סטנדרטיים של עמותת מע"צ( על ידי:
. הגדלת שטחי המגרשים על ידי הפיכת השטחים 5

הפתוחים שסופחו לכל מגרש ומגרש הפרטיים 
 לאזור מגורים א'. 8/050/13/1בתכנית 

. תוספת בנייה בקומת קרקע וקומה א' תוך הגדלת זכויות 0
 מ"ר. 590מ"ר ל 591הבניה למטרה עיקרית מ

מ"ר  71. קביעת שטחים למטרת שרות בהיקף של 3
 91מ"ר(, עליית גג )עד  51עבור חניה מקורה )

 מ"ר(. 50מ"ר( וממ"ד ) 9מהבית ) מ"ר(, מחסן נפרד
 . קביעת תכסית קרקע מירבית.9
 . שינוי קווי בניין.1
. קביעת קווי בניין עבור מחסנים בהתאמה לתכנית 9

511/510/10/1. 
. קביעת הנחיות בנייה, בינוי ועיצוב אדריכלי עבור 7

 התוספות והמחסנים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7139ובילקוט הפרסומים  18/17/0151

 .51/11/0151, בתאריך 1195עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9093781טלפון:  99511
באר  0מקומית לתכנון ולבניה באר שבע, בגין מנחם 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 19-9993917שבע  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  ירוחם
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

1014410600  
מרכז למסחר לתעסוקה,   024התכנית: שם 

 המבואה המזרחית, ירוחם
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת  , בדבר אישור1965והבניה, התשכ"ה
 03 תשריט  30 גרסת: הוראות  1018895950מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 500/ 10/ 09 כפיפות

 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 המבואה המזרחית, ירוחם

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .1חלקי חלקות:  38175גוש: 
 .7חלקי חלקות:  38173גוש: 
 .1, 9, 3, 0חלקות: חלקי  38999גוש: 

 X: 194086קואורדינטה 
 Y: 543555קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז אזורי למסחר 
 ותעסוקה  ותחנת תדלוק במבואה המזרחית, ירוחם.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת ייעוד ל"מסחר ותעסוקה" ו"תחנת תדלוק" 5

 ו"דרך"
 הנחיות ומגבלות בנייה.. קביעת זכויות, 0
 . קביעת הנחיות ותנאים להוצאת היתר בנייה.3

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7139ובילקוט הפרסומים  19/11/0151

 .51/11/0151, בתאריך 1193עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9093781טלפון:  99511
ירוחם  5מקומית לתכנון ולבניה ירוחם, בורנשטיין צבי 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 19-9189071טלפון:  91111
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  1002019601מס':
 , רהט0שכונה  060שם התכנית: מגרש 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
תכנית מפורטת מס':  הט מופקדתלתכנון ולבניה ר

 1 תשריט  7 גרסת: הוראות  1013519959
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0511/ מק/ 57 שינוי
 398/ 13/ 57 שינוי
 51/ 003/ 10/ 57 שינוי

 910/ 10/ 57 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 0שכונה , 595יישוב: רהט 
 X: 177232קואורדינטה 
 Y: 589883קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 911519גוש: 

 

 מגרשים:
 398/13/7בהתאם לתכנית  595

 

 מטרת התכנית:
בניין והגדלת זכויות בנייה תוספת יח"ד, שינוי קווי 

 , רהט0שכונה  595למגרש מס'  
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 595קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מס' 

מ"ר  המהווים  938שמתוכם  511%)אזור מגורים א'( ל
 מ"ר המהווים שטחי שירות. 553שטחים עיקריים ו

 בתשריט.שינוי קווי בניין עפ"י המסומן והמתואר 
 .11%הגדלת  תכסית מרבית ל
 קביעת התכליות והשימושים.
 קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
 יח"ד במגרש. 9ל  0תוספת יח"ד 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  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תכנון ולבניה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית ל
 'טל 99511באר שבע  9מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9093781
 19-8859979 ל'ט ,מקומית לתכנון ולבניה רהט, רהט

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שדרות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

00/ 12/ 000 
  שם התכנית: תוספת זכויות בנייה 

 שדרות  0משעול השופטים 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   500 /13 /05מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 595/ במ/ 05 שינוי
 9/ 55/ 03 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שדרות רחוב: השופטים.

 5שכונת בן גוריון משעול השופטים 
 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן:  0398גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בעקבות גידול האוכלוסיה והתפתחות העיר התכנית 

 מגורים ג':מציעה הגדלת זכויות בנייה באזור 
 53, 7, 5מ''ר לדירות מס'  39.11תוספת שטח עיקרי 
 59, 9, 0מ''ר לדירות מס'  91.91תוספת שטח עיקרי 

כמפורט  51% תוספת שטחי הבניה הינם בשיעור של כ
 בטבלת "אזורים שימושים זכויות ומגבלות בנייה".

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסז, עמוד 1997לקוט הפרסומים ובי 53/55/0118

 .08/13/0117, בתאריך 0001
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9093781טלפון:  99511
מקומית לתכנון ולבניה שדרות, ככר הנשיא  שדרות  

ניין רשאי לעיין בה , וכל המעו19-9980791טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

07/ 12/ 090/ 4 
 רהט 00שכונה  79שם התכנית: מגרש 

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

   8/ 091 /13 /57מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 091/ 13/ 57 שינוי
 9/ 91/ 9 שינוי

 51/ 003/ 10/ 57 כפיפות
 910/ 10/ 57 כפיפות
 0511/ מק/ 57 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 79 05יישוב: רהט רחוב: שכ 

 רהט  05שכונה  79מגרש 
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 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .5חלקי חלקות:  911381 גוש:
 5חלקי חלקה  99גוש שומה 

 X: 176103קואורדינטה 
 Y: 588807קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 5/ 091/ 13/ 57בהתאם לתכנית  79

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת זכויות בנייה ושינוי קווי הבניין למבני מגורים א'. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגרש ב קביעת שטחי הבניה המרביים המותרים  

שמתוכם  511%ל )אזור מגורים א'( 79שמספרו 
 מ"ר שטח שירות.  511מ"ר שטח עיקרי ו 995

 שינוי קווי בניין   
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה  
 קביעת התכליות והשימושים  
 יח"ד 9יח"ד סכ"ה  0תוספת  
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי  
 קומות. 0תוספת   

 

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה 
, התשעד, עמוד 9719ובילקוט הפרסומים  19/50/0153

 .09/55/0153, בתאריך 5795
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

ועדה . וכן במשרדי: 19-9093781טלפון:  99511
, 19-8859979 'טל ,רהט רהט, מקומית לתכנון ולבניה

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אבו בסמה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

1001100609  
 סיידאלשם התכנית: מתחם מסחרי 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה אבו בסמה מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 58 תשריט  01 גרסת: הוראות    1001150909
 יחוד וחלוקהללא א איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 519/ 10/ 09 פירוט
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אל סייד

סייד, בסמיכות לכביש המגרש נמצא בכניסה לישוב אל
 .35מס' 

 X: 192518קואורדינטה 
 Y: 577704קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 9/511119גוש: 
 .888חלקי חלקות: , לא מוסדר, 511119גוש: 

 

 מגרשים:
 519/ 10/ 09בהתאם לתכנית  5מס

 

 מטרת התכנית:
פיתוח מתחם מסחרי במגרש המיועד לכך מתכנית 

 סייד.המתאר ליישוב אל
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 א. חלוקה למגרשים עבור מסחר.

 ב. שינוי ייעוד ממסחר לדרך, חניון, שביל וכיכר ציבורית.
 ג. קביעת תכליות ושימושים.

 ד. קביעת זכויות בנייה.
 ה. הקמת שוק עירוני פתוח.

 ו. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 

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

. 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 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 טלפון:  99511באר שבע  9מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9093781

 55מקומית לתכנון ולבניה אבו בסמה, שד רגר יצחק 
 19-9010191טלפון:  99511באר שבע 

 

תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה
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: דרום, מרחב תכנון מקומי:  ערבה תיכונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

1060091607  
 002, 02א, 2שם התכנית: קידוחי עין יהב 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מפורטת  , בדבר אישור1965והבניה, התשכ"ה

 58 תשריט  09 גרסת: הוראות  1595091917מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 570/ 10/ 51 שינוי
 59/ 9תממ/  כפיפות
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 81צפונית מערבית לישוב ספיר, ממערב לכביש 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות: , מוסדר, 38191גוש: 

 X: 216400קואורדינטה 
 Y: 504400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת והרחבת מתקן הנדסי 

 קיים להספקת מים אשר ישרת את אוכלוסיית האזור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שימושים מותרים במסגרת "הנחיות  . 5

מיוחדות" בייעוד "שמורת טבע" בהתאם לתכנית 
 החלה במקום. 570/10/51התקפה מס' 

הסדרת קידוח קיים והוספת  קידוחים  ומתקנים  . 0
 הנדסיים נילווים. 

קביעת עקרונות הפיתוח והבינוי בתחום השטח  . 3
 הנדסיים.  המיועד למתקנים

 קביעת עקרונות לשיקום נופי בתחום התכנית. . 9
קביעת זכויות בנייה עבור מתקנים הנדסיים  .1

 המשמשים את הקידוחים. 
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  . 9
 קביעת מבנים להריסה.  . 7

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7555ובילקוט הפרסומים  07/19/0151

 .17/18/0151, בתאריך 9911עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9093781טלפון:  99511
, וכל 99901מקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה, ספיר 

המשרדים המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות ש
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  1060120600מס':
 , לקייה 7שכונה  022שם התכנית: מגרש  

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

 

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 0 תשריט  3 גרסת: הוראות    1090930910
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 תרים או הרשאותהי

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 390/ 13/ 7 שינוי
 51/ 593/ 10/ 7 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
  7שכונה , 533יישוב: לקיה 
 X: 186760קואורדינטה 
 Y: 580897קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 511057גוש: 

 

 מגרשים:
 390/13/7בהתאם לתכנית  533

 

 מטרת התכנית:
קביעת יח"ד במגרש, הגדלת זכויות בנייה למגורים 

 ושינוי קווי בניין במגרש.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ביים המותרים במגרש קביעת שטחי הבנייה המר  

 910שמתוכם  511%מגורים א'( ל) 533שמספרו 
מ"ר המהווה  579מ"ר המהווים שטחים עיקריים ו

 שטחי שירות. 
 שינוי קווי בניין.  
 יח"ד במגרש. 9קביעת   
 תוספת קומה שלישית.  
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  
 קביעת התכליות והשימושים.  

 

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 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ם, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בעיתוני
  'טל 99511באר שבע  9מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9093781
 19-9031899 'טלנגב מזרחי,  מקומית לתכנון ולבניה

 

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 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

00/ 12/ 014/ 2 
 שם התכנית: קיבוץ חולית

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

   3 /098 /13 /15מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 011/ 10/ 7 שינוי
 5/ 098/ 13/ 7 שינוי
 098/ 13/ 7 שינוי
 39משד/  שינוי
 011/ 10/ 7 שינוי
 5/ 098/ 13/ 7 שינוי
 098/ 13/ 7 שינוי
 39משד/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חולית.

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .9, 3חלקי חלקות: , מוסדר, 511319גוש: 

 X: 571500קואורדינטה 
 Y: 135700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה של שטחי הבינוי 
והפיתוח של קיבוץ חולית והרחבתו ע"י שינויים ביעודי 

 הקרקע וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ייעוד קרקע:שינוי  . 5

חינוך, אזור  אזור מגורים, אזור דיור מיוחד מ
מבני ציבור, שטח שיעודו יקבע בעתיד, דרך קיימת 
או מאושרת, שביל הולכי רגל, אזור מלאכה, אזור 

ואריזה, אזור מבני  תעשיה, אזור אחסנה קירור
אזור מבני משק )רפתות(, אזור מבני משק )לולים( 

מגורים א', ל פרטי פתוחמשק )בתי צמיחה( שטח 
דיור מיוחד, תעשיה, אחסנה, תעשיה קלה 
ומלאכה, מבני משק, מבנים ומוסדות ציבור, אירוח 

 כפרי, מתקנים הנדסיים, דרכים, שבילים וחניות.
קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים,  . 0

ת, שטחי ואחוזי הבנייה, קווי בנין, מספר הקומו
וב ופיתוח סביבתי, הוראות בינוי, עיצהנחיות 

סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת 
יה בייעודי הקרקע תנאים להוצאת היתרי בני

 כמפורט בתכנית.
 . קביעת שלבי פיתוח.3

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7111ובילקוט הפרסומים  09/13/0151

 .59/13/0151, בתאריך 9537עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9093781טלפון:  99511
, 19-9939711 'טלקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, מ

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של טהאינטרנ האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

00/ 12/ 010/ 01 
   011שם התכנית: בית אריזה בחלקה חקלאית 

 עין הבשור
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   51 /091 /13 /15מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 59/ 9תממ/  כפיפות
 59/ 9תממ/  כפיפות
 7/ 091/ 13/ 7 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ממזרח למושב, יישוב: עין הבשור

 בתחום מועצה אזורית אשכול
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , מוסדר, 511355גוש: 

 X: 150150קואורדינטה 
 Y: 575550קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 3/ 091/ 13/ 7בהתאם לתכנית  519

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית אריזה בחלקות ב' 

 של מושב עין הבשור. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תא שטח להקמת בית אריזה ודרך גישה  . 5

 חקלאית. 
 ייעוד" ל"מבני משק".קביעת ייעוד קרקע מ"שטח ללא  . 0
קביעת שימושים, הנחיות זכויות ומגבלות בנייה  . 3

 בייעוד קרקע "מבני משק".
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. . 9
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7171ובילקוט הפרסומים  03/17/0151

 .53/17/0151, בתאריך 7371עמוד 
 

נמצאת במשרדי הועדה המחוזית  התכנית האמורה
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9093781טלפון:  99511
, 19-9939711 'מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, טל

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

 .www.pnim.gov.il ים הפנ
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

1064917600  
 שכונה א, שגב שלום 012שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ר תכנית מפורטת , בדבר אישו1965והבניה, התשכ"ה

 1 תשריט  9 גרסת: הוראות  910-1098917מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 331/ 13/ 7 שינוי
 001/ 10/ 7 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 513יישוב: שגב שלום 

בקצה הדרומית מערבית של שכונה א' הגובל עם 
 השצ"פ.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .58חלקות במלואן:  511931גוש: 
 .559, 513חלקי חלקות:  511931גוש: 

 X: 184700קואורדינטה 
 Y: 567600קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 331/13/7בהתאם לתכנית  513
 9/07/0בהתאם לתכנית  95

 

 מטרת התכנית:
יח"ד במגרש, הגדלת זכויות בנייה למגורים קביעת 

 ושינוי קווי בניין במגרש.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש מ  

 . 511%ל 91%
 שינוי קווי בניין קדמי, צדדי ואחורי. 
 יח"ד במגרש. 9קביעת  
 תוספת קומה שלישית. 
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 
 קביעת התכליות והשימושים. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7198ובילקוט הפרסומים  55/18/0151

 .10/17/0151, בתאריך 7199עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

משרדי: ועדה . וכן ב19-9093781טלפון:  99511
, 19-9031899 'מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי, טל

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

 . www.pnim.gov.ilהפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי:
  בני שמעון, נגב מערבי

הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת 
 0129 מפ/ /7מס':

 וולטאי שדה צבישם התכנית: מתקן פוטו
, 51/ד/51נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תמ"א 

בדבר הארכת תוקף לתכנית מפורטת מס': 
לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  5139 מפ/ /7

07/10/0159. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ ד/ 51תמא/  פירוט
 311/ 10/ 7 כפיפות
 03/ 59/ 9תממ/  כפיפות
 9/ 030/ 13/ 7 כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: שדה צבי

 X 579,111קואורדינטה 
  Y 189,711קואורדינטה 

שטחים חקלאיים ממזרח למושב שדה צבי, ממערב 
 .083ומצפון לכביש  339לכביש 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .97, 5חלקי חלקות:  511071/5גוש: 
 .73חלקות: חלקי  511075גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי 

 במושב שדה צבי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגה וואט לצורך הפקת  9הקמת מתקן בהספק של  . 5

 חשמל בשדה צבי.
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שינוי ייעוד קרקע מ"קרקע חקלאית" ל"קרקע  . 0
 חקלאית ומתקנים הנדסיים".

שטח ללא ייעוד בתכנית מפורטת קביעת ייעוד עבור  . 3
 לייעוד "קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים".

קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב בייעוד "קרקע  . 9
 חקלאית".

קביעת זכויות בנייה למבנים קביעת תנאים להוצאת  . 1
 היתר בנייה, תנאים בהיתר ותנאים להפעלת המתקן. 

 קביעת שימושים ותכליות. . 9
 ראות לטיפול נופי.קביעת הו . 7
 קביעת הוראות לפקיעת תוקף התכנית. . 9

 

הודעה על אישור התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9119ובילקוט הפרסומים  00/13/0153

 .07/10/0153, בתאריך 3191
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9093781טלפון:  99511
בית קמה  ,תכנון ולבניה בני שמעון, בית קמהמקומית ל

ועדה מקומית לתכנון , 19-9017801טלפון:  91311
, וכל המעוניין 19-9939711ולבניה נגב מערבי, טלפון: 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

. www.pnim.gov.il 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת 

 0127 מפ/ /7מס':
 וולטאי מושב ישעשם התכנית: מתקן פוטו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית תמ"א 
בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת מס':  51/ד/51

לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  5137 מפ/ /7
00/13/0159. 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 59משד/  שינוי

 51/ ד/ 51תמא/  פירוט
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 59/ 9תממ/  כפיפות
 3תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ישע.

 X 591,111קואורדינטה 
  Y 175,111קואורדינטה 

 .030מדרום לישוב ישע וממזרח לדרך מס' 
 

 גבולות התכנית:
 בתשריט בקו כחול רצוף.כמסומן 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .93חלקי חלקות:  511317גוש: 
 .58, 9, 9חלקי חלקות:  511318גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי 

 במושב ישע.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד מ"קרקע חקלאית" ליעוד מעורב "קרקע 5

 ומתקנים הנדסיים".חקלאית 
. הסדרת דרך גישה ע"י קביעת זיקת הנאה למעבר 0

 רכב. 
. קביעת תנאים והנחיות בינוי להקמת מתקן פוטו 3

 מגה וואט. 9וולטאי בהספק של 
 . קביעת השימושים המותרים.9
 . קביעת הוראות בנייה.1
 . קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.9
 סביבתיות נופיות וחקלאיות. . קביעת הנחיות7
 . קביעת שלבים והתניות לביצוע.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.8

 

הודעה על אישור התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9119ובילקוט הפרסומים  00/13/0153

 .07/10/0153, בתאריך 3195
 

מחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה ה
באר שבע  9לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9093781טלפון:  99511
, 19-9939711 'טלקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, מ

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת 

 0126 מפ/ /7מס':
 וולטאי מושב יבולשם התכנית: מתקן פוטו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית תמ"א 
ף תכנית מפורטת מס': בדבר הארכת תוק 51/ד/51

לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  5139 מפ/ /7
00/13/0159. 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 991/ 10/ 7 שינוי

 51/ ד/ 51תמא/  פירוט
 31תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 9/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 39תמא/  כפיפות
 5/ א/ 37תמא/  כפיפות
 17משד/  כפיפות
 59/ 9תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יבול  
 X 539,011קואורדינטה 
 Y 199,111קואורדינטה 

 מדרום ליישוב יבול, בצומת דרך הגישה לישוב שלומית.
 

 גבולות התכנית:
 בקו כחול רצוף.כמסומן בתשריט 

 

 גושים וחלקות:
 .3חלקי חלקות: , מוסדר, 511310גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי, 

 בשטחי המשבצת של מושב יבול.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תנאים והנחיות בינוי להקמת מתקן פוטו  . 5

 מגה וואט. 9וולטאי בהספק של 
שינוי ייעוד מ"קרקע חקלאית" ליעוד מעורב "קרקע  . 0

חקלאית ומתקנים הנדסיים" והסדרת דרך גישה ע"י 
קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בייעוד "קרקע 

 חקלאית" ו"שצ"פ". 
קביעת זכויות בנייה למבנים, קביעת תנאים להוצאת  . 3
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 דוד לפלר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז דרום 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 36686-09-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ותכניות  סימולציות   - יעדים  העמותה  פירוק  ובעניין 
לימוד, ע"ר 58-014331-1,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

25.2.2016, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.11.2.2016

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 11.2.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 16264-12-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר הערבית,  הנכים  אגודת  העמותה  פירוק   ובעניין 
,58-013637-2

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.12.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

25.2.2016, בשעה 9.10.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 



2751 ילקוט הפרסומים 7187, ח' בשבט התשע"ו, 18.1.2016 

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.8.2.2016

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 8.2.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 2108-12-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת איזי שאטל בע"מ, ח"פ 51-406744-6,

והמבקשת: טטיאנה עדן לוי, מרח' שילה 61/2, ראש העין 
.4803699

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.12.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.2.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 14.2.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

טטיאנה עדן לוי,   
המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 10361-12-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ואספקה  חשמל  חומרי  שיווק  ש.ג.  חברת  פירוק  ובעניין 
טכנית בע"מ, ח"פ 51-484759-9,

והמבקשים: עוזי לוי ואח', ע"י ב"כ עו"ד ניסן זכריה, מרח' 
ההסתדרות 54, ת"ד 22, חולון 58100.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.12.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.2.2016 בשעה 8.30.

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.12.2.2016

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 12.2.2016.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 7664-09-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  )י.ע.ר.(  אחזקות  מיזם  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-341876-4

והמבקש: אברהם אטיאס, ע"י ב"כ עו"ד אסף טנא, משד' 
פקס'  ,03-6247199 טל'   ,6133101 אביב  תל   ,35 המלך   שאול 

.03-5480014

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.4.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   18.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.3.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אסף טנא, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 56316-11-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה רפאנו ונוושע, ע"ר 58-053072-3,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   25.11.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 21.2.2016, בשעה 8.30.
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 1.2.2016.

המבקשות,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אריק שלו, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 26294-11-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מ.צ חברה לשמירה בע"מ,

והמבקשת: נעמה עומר, מרח' הגליל 3/1, ת"ד 114, כרמיאל 
.21911

בקשה  הוגשה   11.11.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.5.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 13.30 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 25.4.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נעמה עומר, המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 63002-11-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   2005 אופנה  בר-אל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-364697-6

מרח'  קגן,  נדב  עו"ד  ב"כ  ע"י  גולדין,  ניב  והמבקש: 
החשמונאים 91, תל אביב, טל' 03-5665111, פקס' 03-5667711.

בקשה  הוגשה   29.11.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.2.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.2.2016

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 10.2.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ניסן זכריה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 10402-12-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מרכז מכרזים )נירם( 1996 בע"מ, ח"פ 
,51-228243-5

והמבקשים: מיכל אלבוים ואח', ע"י ב"כ עו"ד ניסן זכריה, 
מרח' ההסתדרות 54, ת"ד 22, חולון 58100.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.12.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.2.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 10.2.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ניסן זכריה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 27613-10-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ד.א.  קוסמטיקס  לייזר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-465614-9

והמבקשות: אלה דימשיץ, נאילה פוחרטס, ילנה רודקביץ' 
וציפורה הרוש, ע"י ב"כ עו"ד אריק שלו ו/או מי מטעמו, מרח' 

החילזון 5, רמת גן 5252269.

בקשה  הוגשה   15.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

23.2.2016 בשעה 9.45.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רם אפרתי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 58394-12-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אנ.איי. מדיקל בע"מ, ח"פ 51-168642-0,

והמבקשים: איגור גרנוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד שהם סלומון 
ואח', מרח' החשמונאים 91, תל אביב 6711308.

בקשה  הוגשה   28.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.3.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 21.2.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שהם סלומון, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

גיא רם ניהול ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-393888-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפת נושים של החברה הנ"ל, 
שהתכנסה ביום 28.12.2015, בשעה 11.00, התקבלה החלטה לפרק 

את החברה מרצון ולמנות את רמי רון, למפרק החברה.

יריב שי ישינובסקי, עו"ד    
         בא כוח החברה 

בניין דב בע"מ
)ח"פ 51-035867-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נדב קגן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 28620-12-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א.ל.ג הפצה ולוגיסטיקה )2013( בע"מ, ח"פ 
51-498081-2, מרח' סנה משה 41, פתח תקווה,

והמבקשים: נתן גבריאל ואח', ע"י ב"כ עו"ד עזרא יצחק, 
פקס'  ,03-9221895 טל'   ,49751 תקוה  פתח   ,5 האודם   מרח' 

.03-9214192

בקשה  הוגשה   14.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.2.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.2.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 52339-12-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קומפס נטוורקס בע"מ, ח"פ 51-377433-1,

ב"כ  ע"י  1993 בע"מ,  טכנולוגיות  והמבקשת: חברת אדקו 
עו"ד רם אפרתי, ממשרד רם אפרתי, עורכי דין, בית קליפורניה, 
פקס'  ,03-6093111 טל'   ,6744326 אביב  תל   ,120 אלון   יגאל 

.03-6093112

בקשה  הוגשה   24.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.3.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 8.2.2016.
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גמלא 1, קריית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי שינברגר, מפרק  

אי בי סי אינטרנשיונל קונסטרקשן בע"מ
)ח"פ 51-468629-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 2.3.2016, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' 
בן גוריון 34, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פרטוק מצליח, רו"ח, עו"ד, מפרק  

אמפלוס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-463019-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרד עו"ד 
אורן צור, רח' השחם 30, קריית מטלון, פתח תקווה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן צור, עו"ד  
בא כוח החברה

ארקא קולמן 2000 בע"מ
)ח"פ 51-296576-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.3.2016, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' כפר סבא 17, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שי כרמל, עו"ד, מפרק  

חמום הבירה בע"מ
)ח"פ 51-315462-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,3 ברק  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.3.2016 ביום  תתכנס 

תתכנס ביום 18.2.2016, בשעה 10.30, במשרדי החברה, אצל בית 
טובי העיר, רח' מלכי ישראל 36, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמנואל גלוברמן, מפרק  

ראפ - ריטייל אי. פרומושיין )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-292676-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,18.2.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
החושלים 8, הרצליה 4672408, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי וולובלסקי, עו"ד, מפרק  

ארימר קוסמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-303908-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,14.00 בשעה   ,29.2.2016 ביום  תתכנס 
שיינקין 11, תל אביב 6523113, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרטין אומנסקי, עו"ד, מפרק  

סלקטו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-484435-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מבצע  רח'  המפרקת,  אצל   ,20.00 בשעה   ,29.2.2016 ביום  תתכנס 
יפתח 8, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיטל בנציוני, מפרקת  

אל סי אם שיווק בע"מ
)ח"פ 51-516493-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
נחל  רח'  אצל המפרק,  ביום 1.3.2016, בשעה 10.00,   הנ"ל תתכנס 
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הרב שאול חדד 10, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב אברהם, מפרק  

תאגור א.י. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-397922-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,10.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
הארבעה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיב דוד, עו"ד, מפרק  

אפ-ספייס מערכות ענן בע"מ
)ח"פ 51-477692-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.3.2016, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' בן גוריון 2, 
רמת גן )או באמצעות ועידה טלפונית(, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיה בר–און, עו"ד, מפרקת  

חוכמת סין בע"מ
)ח"פ 51-419706-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,18.00 בשעה   ,15.3.2016 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  יקנעם, לשם הגשת   ,1 העתיד 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל צלר, מפרק  

הכל לבית )2008( בע"מ
)ח"פ 51-407200-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 20, 

ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם זר כבוד, מפרק  

חלקה 430 בגוש 6205 בע"מ
)ח"פ 51-008099-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,10.3.2016 ביום  תתכנס 
בן יהודה 182, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית תובל פרידמן, עו"ד, מפרקת  

חלקה 493 בגוש 6205 בע"מ
)ח"פ 51-008083-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,10.3.2016 ביום  תתכנס 
בן יהודה 182, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית תובל פרידמן, עו"ד, מפרקת  

עוף הגוש 2002 בע"מ
)ח"פ 51-333826-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.3.2016 ביום   תתכנס 
הבנים 99, פרדס–חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן גור–אריה, עו"ד, מפרק  

גני בנימין ש.י. נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-267793-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  ביום 10.3.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק,   הנ"ל תתכנס 
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תתכנס ביום 3.4.2016, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' עוזיאל 44ב, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מושון אלבוחר, עו"ד, מפרק  

פלורגר הולדינג בע"מ
)ח"פ 51-399300-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 15.3.2016, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' ז'בוטינסקי 3, רמת 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אילן גרטלר, מפרק  

נ.ד אסמבלי בע"מ
)ח"פ 51-482526-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.1.12015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
פקס'   ,054-5271273 טל'   ,2010400 צורית   ,88 מת"ד  חכים,  גל 

153-544438925, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.5.2016, בשעה 
ליד המכולת(,  )מרכז מסחרי  ביישוב צורית,  16.00, אצל המפרק, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

גל חכים, עו"ד, מפרק

נס תקשורת )2007( בע"מ
)ח"פ 51-403614-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
בן–נר, מרח' ברקוביץ 4, תל אביב 6423806, טל' 03-6099166,  רן 

למפרק החברה.

כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו שדה, עו"ד, מפרק  

ג'וג תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-311279-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
 ,25 ביום 15.3.2016, בשעה 13.30, אצל המפרק, שד' ההסתדרות 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב לוגסי, מפרק  

המאפה א.ד.מ. בע"מ
)ח"פ 51-245247-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
החבצלת 11, קריית חיים 26235, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן ויס, מפרק  

ד.ס.ש שירותי אחסנה בע"מ
)ח"פ 51-326965-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.3.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מושון אלבוחר, מרח' 

עוזיאל 44ב, רמת גן, טל' 052-3410382, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מושון אלבוחר, עו"ד, מפרק

ד.ס.ש שירותי אחסנה בע"מ
)ח"פ 51-326965-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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דיסקלייס בע"מ
)ח"פ 51-356659-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יעקב בילר, מרח' רופין 39/12, רחובות, למפרק החברה.

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

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

 ,24.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב בילר, מפרק

דרך היסודות בע"מ
)ח"פ 51-525608-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עידן גרינברג, מרח' יוכבד בת מרים 31, באר שבע, טל' 054-3029999, 

למפרק החברה.

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

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

 ,24.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן גרינברג, מפרק

מאנש דיגיטל בע"מ
)ח"פ 51-517877-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

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

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

 ,17.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן בן–נר, עו"ד, מפרק

נס תקשורת והפקות בע"מ
)ח"פ 51-299957-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
בן–נר, מרח' ברקוביץ 4, תל אביב 6423806, טל' 03-6099166,  רן 

למפרק החברה.

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

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

 ,17.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן בן–נר, עו"ד, מפרק

 מ.א.מ.י הנדסה אזרחית בע"מ
)ח"פ 51-275076-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  עילית,  נצרת   ,2017 ת"ד   ,32 אלונים  מרח'  יוסף,  מוחמד 

050-5343845, למפרק החברה.

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

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

 ,20.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף מוחמד, עו"ד, מפרק
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מונטיפיורי ביחר לקרח ומחסני קרור בע"מ 
)ח"פ 510034804(

)בפירוק מרצון(

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 
תתכנס ביום 02/03/2016  בשעה 09:00, אצל משרד עורכי דין 
גולדמן, ארליך, אדלשטיין ושות', רח' דרך אבא הלל 14, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איל סגל, מפרק 

סינדולור החזקות בע"מ 
)ח"פ 514269273(

)בפירוק מרצון(

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 
גזית  יולוס  במשרדי   ,16:00 בשעה   14/03/2016 ביום  תתכנס 
ושות' עורכי דין, רח' שדרות רוטשילד 3 , תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

רם יולוס, עו"ד, מפרק 

סינדולור מדיקל בע"מ 
)ח"פ 513970756(

)בפירוק מרצון(

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 
גזית  יולוס  במשרדי   ,14:00 בשעה   14/03/2016 ביום  תתכנס 
ושות' עורכי דין, רח' שדרות רוטשילד 3 , תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

רם יולוס, עו"ד, מפרק

סייל לה וי בע"מ 
)ח"פ 514389675(

)בפירוק מרצון(

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 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   20:00 בשעה   15/03/2016 ביום  תתכנס 
אילות 10, גני תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן בלטמן, מפרק 

אלון אלגרסי, מת"ד 1723, פרדס חנה 3711602, טל' 03-7520829, 
למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2016, בשעה 
10.00, אצל נדלר אלישר ושות', משרד עורכי דין, רח' התדהר 17, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון אלגרסי, מפרק

מ י ח מיכון וחשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-056734-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל 
שלו, מרח' ארזי הלבנון 22/53, חדרה, טל' 054-5554488, למפרקת 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.6.2016, בשעה 
סופי של  דוח  16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל שלו, מפרקת

טראקבול )ישראל( שירותי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-337181-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,20.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אברהם אלברט שמעון לוי, מת"ד 536, הרצליה 4610501, למפרק 

החברה.

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

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

 ,20.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם אלברט שמעון לוי, מפרק




