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 - )להלן  והתעשייה  הכלכלה  משרד  של  הכללי  המנהל   )1(
המשרד(; ממלאת מקומו נעמה קאופמן בס - יושב ראש;

מיכל פינק - עובדת המשרד בעלת תואר ראשון ושני במינהל   )2(
עסקים;

אנואר חילף - עובד המשרד בעל תואר ראשון בכלכלה;  )3(

מקומו  ממלאת  ההוגן;  והסחר  הצרכן  הגנת  על  הממונה   )4(
והסחר  הצרכן  הגנת  על  הממונה  סגנית   - יצחק  אניטה 

ההוגן;

בתיה גוטל - עובדת הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן   )5(
ובעלת תואר ראשון בכלכלה.

ו' בתשרי התשע"ח )26 בספטמבר 2017(
)חמ 3-5512(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

מינוי עובד אחראי
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

הירייה,  כלי  לחוק  10א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מנהל תחום  אזולאי,  חבר  פנחס  אני ממנה את  התש"ט-11949, 
רישיון  קבלת  לצורך  אחראי  לעובד  חירום,  לשעת  היערכות 
מיוחד להחזיק כלי ירייה שנועד לצורכי ביטחון בקשר לתפקידו 

במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

מינוי זה ייכנס לתוקפו ביום פרסומו ויישאר בתוקפו כל עוד 
העובד האמור מכהן בתפקידו הנוכחי.

ה' בתשרי התשע"ח )25 בספטמבר 2017(
)חמ 3-497-ה4(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשל"ח, עמ' 124.  1

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית אזורית 
עמק הירדן - כנרות

לפי תקנות המועצות הדתיות היהודיות )חילופי גברי(, 
התשכ"ז-1966

היהודיות  הדתיות  המועצות  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
)חילופי גברי(, התשכ"ז-11966, אני מודיע כי סיגל שושני מונתה 
לחברת המועצה הדתית האזורית עמק הירדן-כנרות במקומה 

של חיה ענבר שפיצר.

תוקף המינוי מיום כ"ח באב התשע"ז )20 באוגוסט 2017(.

כ"ח באב התשע"ז )20 באוגוסט 2017(
)חמ 3-140-ה6(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ק"ת התשכ"ז, עמ' 135.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6238.  2

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 53 סעיף  לפי  הממשלה  סמכות  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה,  החליטה  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק 
ביום י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(, לאשר את תכנית מיתאר 

ארצית - בית המכס הצפוני בנמל יפו - תמ"א 1/2/13.

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-697-ה6(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ק"ת התשכ"ח, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 160.  1

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–76ג   53 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
תכניות  לאשר  הממשלה  החליטה  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

מיתאר ארציות אלה:

תכנית מיתאר ארצית - קו חשמל ראשי מתחנת הכוח   )1(
"אורות רבין" לתחמ"ג קיסריה - תמ"א 10/א/12/1;

תכנית מיתאר ארצית להגנה על מצוקי החוף לאורך הים   )2(
ותכנית מיתאר ארצית חלקית עם הוראות של  התיכון 

תכנית מפורטת לאתרי אחסון בים - תמ"א 9/13;

תכנית מיתאר ארצית - פיתוח חזית ים עירונית בחיפה   )3(
- תמ"א 3/13/א;

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית - מרכז תחבורה   )4(
משולב שפיים - תת"ל 67;

קלה  -רכבת  לאומית  לתשתית  ארצית  מיתאר  תכנית   )5(
במטרופולין ת"א "הקו הירוק" מקטע צפוני - תת"ל 71/ג;

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית - דרך מספר 4   )6(
בקטע מחלף הדרים - מחלף נחל חדרה - תת"ל 43;

תכנית מיתאר ארצית - תחנת הכוח אתגל באשדוד -   )7(
תמ"א 10/ד/1/6.

ט' באלול התשע"ז )31 באוגוסט 2017(
)חמ 3-697-ה6(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ק"ת התשכ"ח, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 160.  1

מינוי ועדה לבדיקת פערי מחירים
לפי צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )סימון טובין במחיריהם 

הממוצע במדינות מחוץ לישראל( )הוראת שעה(, 
התשע"ז-2017

)סימון  הצרכן  הגנת  לצו  2)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
טובין( )סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל( 
)הוראת שעה(, התשע"ז-12017, אני ממנה ועדה לבדיקת פערי 

מחירים בהרכב כלהלן:

 
ק"ת התשע"ז, עמ' 1703.  1
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למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה לרישום זכות מטפחים 
שלהלן:

מבקשה מספר 4696/17 עד בקשה מספר 4697/17
שם המבקש:GERMICOPA SAS, צרפת )על ידי ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: Lairy-Joly Gise'le , צרפת 

שם הגידול: תפוחי אדמה
תאריך הבקשות: 02/08/2017

מספר הבקשה: 4696/17
 NOHA :השם המוצע לזן
 G03SC064001 :סימון הזן

בצבע  כחול  כמות  נבט-אור:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
אנתוציאנין בבסיס - אין או מעט; צמח: שכיחות פרחים 
- בינוני; עטיף הפרח: עוצמת אנתוציאנין בצד הפנימי 
- בינוני, כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי - 
אין או מעט; צמח: מועד הבשלה - בינוני; פקעת: צורה 
- סגלגל-ארוך, צבע קליפה - צהוב, צבע בסיס העין - 

צהוב, צבע ציפה - צהוב בהיר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4697/17
 AMANY :השם המוצע לזן

 G03TT189010 :סימון הזן
בצבע  כחול  כמות  נבט-אור:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
שכיחות  צמח:  מעט;  או  אין   - בבסיס  אנתוציאנין 
פרחים - גבוה; עטיף הפרח: עוצמת אנתוציאנין בצד 
בינוני, כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד  הפנימי - 
הפנימי - אין או מעט; צמח: מועד הבשלה - מאוחר; 
פקעת: צורה - סגלגל, צבע קליפה - צהוב, צבע בסיס 

העין - צהוב, צבע ציפה - צהוב בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4698/17
ידי  )על  הולנד   ,Briba Trachelium B.V. המבקש:  שם 

ריינהולד כהן ושות', תל אביב(
תאריך הבקשה: 02/08/2017

שם המטפח: Abraham Prins , הולנד
שם הגידול: טרכיליום  

Lake Michigan מוצא הזן: מוטציה בזן
 BRIBA :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 190669
גבעול:  זקוף;   - צימוח  צורת  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
צבע - ירוק בהיר; עלה: צורה - דמוי ביצה, שעירות 
- חלש; תפרחת: קוטר - גדול; פרח: סוג - בודד, צבע 
- ירוק, ניחוח - אין או חלש מאוד; עלה כותרת: צורת 

קצה - חד; מועד תחילת פריחה - מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4699/17
שם המבקש: International Fruit Genetics, LLC, ארצות 

הברית )על ידי ג'י. אי. ארליך )1995( בע"מ, רמת גן(
תאריך הבקשה: 14/08/2017

שם המטפח:David W. Cain, ארצות הברית
שם הגידול: גפן

IFG SEVEN :השם המוצע לזן

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

התשנ"א-1990

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

מסמיך את מאיה וינשטין למנהלת לפי תקנה 3 לתקנות.

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

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-828-ה1(

                                               ישראל דנציגר
                            המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה

ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1

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

התשנ"א-1990

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

מסמיך את צחי יצחק סיטבון למנהל לפי תקנה 3 לתקנות.

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

ט"ו בתמוז התשע"ז )9 ביולי 2017(
)חמ 3-828-ה1(

                                               ישראל דנציגר
                            המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה

ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1

מינוי מפקח
לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 7)א( לחוק הפיקוח על מעונות, 
מדמוני  אדי  המשרד,  עובד  את  ממנה  אני  התשכ"ה-21965, 
למפקח על המעונות בכל הארץ, לעניין פיקוח לפי החוק האמור 
שב–1  או  שנים,  שלוש  גיל  עד  לילדים  יומי  שהייה  מקום  על 

בספטמבר של אותה שנת לימודים מלאו להם שלוש שנים.

משמש  המתמנה  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

י"ד באלול התשע"ז )5 בספטמבר 2017(
)חמ 3-2056(

                                                אמיר מדינה
                                מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים

                                          של משרד העבודה הרווחה 
                              והשירותים החברתיים )בהטלת תפקיד(

י"פ התשס"ט, עמ' 438.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 48; התשנ"ג, עמ' 129.  1

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של 
)להלן - החוק(, החלטתי להעביר  זני צמחים, התשל"ג-11973 

                              
1 ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.



ילקוט הפרסומים 7597, י"ב בתשרי התשע"ח, 2.10.2017  216

יניב מויאל

אבי בן שמעון

סרגיי מקרוב

אבי אלמדוי

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
)חמ 3-4343-ה2(

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית עכו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

הפיקוח  לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה 
כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 
הסמכתי את עובדי עיריית עכו, ששמותיהם מפורטים להלן, 
שיהיו  עכו,  עיריית  בתחום  תעבורה  עבירות  אכיפת  לפקחי 
נתונות להם הסמכויות לפי סעיפים 4 ו–9 לחוק, כולן או חלקן, 

לשם פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

אלירן עמר דור אסבן 

קיריל קלוגמן דורית אסייג 

דור אלון בן בליס 

אור אלקלעי משה בן גיגי 

דקלה מזרחי אבי בניסטי 

אביטל כהן עדי חודדטוב 

וראל וחנונו נתנאל חודרה 

יוסי ולנסי אורי ללוש 

מרדכי שטרית מורן מיכאלוב 

ולאד קרשני קובי מנור 

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

כ"ט באב התשע"ז )21 באוגוסט 2017(
)חמ 3-5348(

שמעון לנקרי  
ראש עיריית עכו  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

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

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

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

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

IFG 03097-048-221 :כינוי הזן
תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח 
ירוק,   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה  מאוד; 
בצד  ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות  צפיפות 
אברי  פרח:  דליל;  או  קיים  לא   - הטרף  של  התחתון 
מין - אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; 
עלה בוגר: מספר אונות - חמש; מועד תחילת הבשלה 
פחוס,  ביצי   - אורכי  בחתך  צורה  ענבה:  מאוחר;   -
צבע קליפה בלא שעווה - ירוק צהוב, צבע אנטוציאן 
אחר,   - ייחודי  טעם  מאוד,  חלש  או  אין   - בציפה 

חרצנים - שאריתי.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
מטפחים, משרד  זכויות  רשם  לידי  ימים,   90 בתוך  התנגדותו, 

החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

ל' באב התשע"ז )22 באוגוסט 2017(
)חמ 532-3-ה1(

דניאל קינן  
רשם זכויות מטפחים  

2 ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה על הסמכת פקחים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 
אני  כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011 
עובדי  את  בחוק,  המנויות  הסמכויות  לעניין  לפקחים  מסמיך 

עיריית באר שבע שלהלן:

מור הסקל

שירי מכלוף

קארין לנקרי

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-4343-ה2(

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

הודעה על הסמכת פקחים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 
אני  כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011 
עובדי  את  בחוק,  המנויות  הסמכויות  לעניין  לפקחים  מסמיך 

עיריית באר שבע המפורטים להלן:
 

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1
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שהמשרדים  ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי 
האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט של 
.goo.gl/gQAXGF :מינהל התכנון בכתובת

כ"ב בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(
)חמ 796-3-ה1(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
הצפון תמ"מ 9/9/2 - גרנות הגליל
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי אושר שינוי מס' 9 

לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 9/2: גרנות הגליל.

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. 

 ,7418 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  ההפקדה  על  הודעה 
התשע"ז, עמ' 1449, מיום י"א בטבת התשע"ז )9 בינואר 2017(.

שהמועצה  עקרוניים,  תכנוניים  לנושאים  המשנה  ועדת 
הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה על פי סעיף 
6)א()3( לחוק התכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה מס' 591 
מיום כ"ז באייר התשע"ז )23 במאי 2017( והחליטה על אישורה.

התכנית האמורה, בצורה שבה היא אושרה, נמצאת בארכיב 
לשכת התכנון המחוזית, מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור התעשייה 
ג', רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית, טלפון: 04-6508553, ובארכיב 
טל'  ירושלים,  גוריון,  בן  קריית   ,2 קפלן  רח'  התכנון,   מינהל 
תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6701556/646
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום 

מראש.

 
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

סרוק לצפייה במסמכים

תוספת

העיר: ירושלים.

המען: רחוב אבולעפיה 2, פינת רחוב בי-רב יעקב.

גוש שומה: 30048, חלקה 124.

שטח החלקה: 85.00 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חלקה 125 + מבנה;

דרום: חלקה 123 + מבנה + חצר;

מזרח: רחוב אבולעפיה, חלקה 147;

מערב: דרך רחוב שומרון, חלקה 145.

תיאור הזכות: בעלות.

עץ  הגדולה  והישיבה  הכללי  תורה  תלמוד  הזכות:  בעל  שם 
חיים, עמותה מס' 580028710.

החלקים: 36/85.

שם בעל הזכות: בעלים לא ידועים.

החלקים: 49/85.

הערה: הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' 43/16.

ד' בתשרי התשע"ח )24 בספטמבר 2017(

אורן סילברמן  
מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית 
למחוז המרכז תמ"מ 21/3/ 35 - יבנה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי אושר שינוי מס' 

35 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז המרכז, תמ"מ 21/3: יבנה. 

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. 

 ,7397 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  ההפקדה  על  הודעה 
התשע"ז, עמ' 1401, מיום י"א בכסלו התשע"ז )11 בדצמבר 2016(.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה 
מספר 607 מתאריך י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017( והחליטה 

על אישורה.

התכנית האמורה, בצורה שבה היא אושרה, נמצאת בארכיב 
 ,150 ת"ד   91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  המחוזית,  התכנון  לשכת 
קפלן  רח'  התכנון,  מינהל  ובארכיב   ,08-9788459/61 טל'  רמלה, 
ירושלים, טל' 02-6701556/646, וכל מעוניין  גוריון,  2, קריית בן 

 
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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עיקרי הוראות התכנית: 
פירוט הייעודים המתאריים בתכנית מתאר ג/13342 א.  

א',  מגורים  התכנית:  בתחום  הבאים  הייעודים  קביעת  ב.  
ומבנים  מסחר  ומסחר,  מגורים  ג,  מגורים  ב',  מגורים 
ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, 
נופית,  דרך  משולבת,  דרך  דרך,  שביל,  פתוחים,  שטחים 

חניון, תחנה לתחבורה ציבורית, מתקנים הנדסיים.
למערך  וחיבורו  התכנית  בתחום  הדרכים  מערך  התויית  ג.  

התחבורה האזורי.
יצירת מערך שבילי הולכי רגל. ד.  

קביעת זכויות בנייה לייעודים השונים בתכנית. ה.  
קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבנייה.  ו.  

קביעת תנאים והנחיות למתן היתר בנייה. ז.  
קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי לרבות  ח.  
ציבור  למבני  השטחים  הציבוריים,  הפתוחים  השטחים 

והדרכים )כולל תשתיות ושירותים(.
קביעת הנחיות לפיתוח השטח והתשתיות בתחום התכנית  ט.  

לרבות הנחיות לעיצוב אדריכלי וחומרי גמר.
פתוחים  שטחים  עצים,  על  שמירה  לגבי  הוראות  קביעת  י.  

וערכי טבע.
קביעת הוראות להיקף ושטח דירות קטנות נדרשות. יא.  

קביעת שלביות ביצוע  יב.  
קביעת הוראות לשמירה על הסביבה. יג.  

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5/5/2017, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 23/4/2017 

ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון בתאריך: 10/5/2017.

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
טלפון: 02-5954480, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים  תרשיחא,  מעלות 
04-9973630, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ 
מעלה הגליל, מעונה טלפון: 04-9979659, ובאתר באינטרנט של 
מנהל התכנון: www.iplan.gov.il, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי 

האינטרנט.

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1040

שם התכנית: רמות יורם
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשע"ד-2014,  שעה(  )הוראות  לדיור  מועדפים  במתחמים 
הוראות   1040 מס': תמל/  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

- 60 תשריט - 32
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
סוג היחס  מס' התכנית

תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט של 
.https://goo.gl/mOe34b :מינהל התכנון בכתובת

ד' בתמוז התשע"ז )28 ביוני 2017(
)חמ 796-3-ה1(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  

הודעות לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים 
 מועדפים לדיור )הוראות שעה(, התשע"ד-2014, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלות תרשיחא מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1057

שם התכנית: מתחם צוריאל - מעלות תרשיחא
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשע"ד-2014,  שעה(  )הוראות  לדיור  מועדפים  במתחמים 
הוראות   1057 מס': תמל/  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

- 59 תשריט - 41
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 13342 כפיפות  
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
X: 228550 קואורדינטה
Y: 768500 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

 גוש: 19891 חלקי חלקות: 14, 15, 16, 17, 18, 19.
גוש: 19892 חלקי חלקות: 13, 14, 15, 18, 19.

גוש: 19905 חלקות במלואן: 8, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 29, 30, 31, 32, 33.
גוש: 19905 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 34.

מטרת התכנית: 
תכנית  פי  על   M4 במתחם  מגורים  שכונת  של  מפורט  תכנון 
מתאר מס' ג/ 13342 הכוללת כ–2,300 יחידות דיור במגוון דפוסי 

דיור ובינוי לצד שטחים למבני ציבור, שטחים פתוחים ומסחר

סרוק לצפייה במסמכים

סרוק לצפייה
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מס' התכנית
תמא/ 22 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
X: 159394 קואורדינטה
Y: 594405 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 39874 חלקי חלקות: 1 - 2.
גוש: 39947 חלקות במלואן: 2, 118 - 122.

גוש: 39947 חלקי חלקות: 4, 6 - 7, 132.
גוש: 39948 חלקות במלואן: 142.

גוש: 39948 חלקי חלקות: 8.
גוש: 39949 חלקות במלואן: 2.

גוש: 39950 חלקות במלואן: 97, 132.
גוש: 39950 חלקי חלקות: 131, 135, 139.

גוש: 1/100276 חלקי חלקות: 7 - 8.
גוש: 100278 חלקות במלואן: 56.

גוש: 100278 חלקי חלקות: 35, 57, 62.
גושים בחלקיות: 39947, 39949, 100278.

מטרת התכנית: 
הרחבת שכונת נווה שרון תוך הגדלת הצפיפות בבנייה רוויה 
ותוספת בנייה צמודת קרקע - סה"כ 1020 יח"ד, והקמת מרכז 

תעסוקה ובילוי.

עיקרי הוראות התכנית: 
לכ–1020  מגורים  שכונת  להקמת  בנייה  הוראות  קביעת    .1
התכנית  קטנות,  דיור  יחידות   25% מתוכן  דיור,  יחידות 
כוללת שטחים למגורים א', מגורים ג', מבנים ומוסדות ציבור, 
מסחר ותעסוקה, מסחר תעסוקה ומגורים, שצ"פ, שפ"פ, דרך 

מאושרת, דרך מוצעת, חניון, יער, נחל, שביל, דרך משולבת.
קביעת שימושים מותרים לכל יעוד קרקע.   .2

והנחיות  קווי בנין, עקרונות בינוי  קביעת הוראות בנייה,    .3
לעיצוב אדריכלי.

קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.  .4
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .5

קביעת הנחיות סביבתיות.   .6

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובאתר  גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך:  על   ,09/06/2017

האינטרנט של מנהל התכנון בתאריך: 08/06/2017.

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
טלפון: 02-5954480, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
 ,08-9938735 טלפון:   80200 נתיבות   4 ירושלים  שד  נתיבות, 
וכל   ,www.iplan.gov.il התכנון:  מנהל  של  באינטרנט  ובאתר 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1048

שם התכנית: אשקלון אבן עזרא מ–7 דרום
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשע"ד-2014,  שעה(  )הוראות  לדיור  מועדפים  במתחמים 

סרוק לצפייה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: נתיבות רחוב: .

האתר ממוקם על המשך שדרות וויצמן וגובל בפארק נחל בוהו 
מדרום

  X: 159145 קואורדינטה
Y: 593677 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 39828 חלקות במלואן: 76.
גוש: 39828 חלקי חלקות: 80, 81.

גוש: 39874 חלקי חלקות: 1.
גוש: 39947 חלקות במלואן: 2.

גוש: 39948 חלקי חלקות: 8.
גוש: 39949 חלקי חלקות: 2, 5.

גוש: 100278 חלקות במלואן: 39, 44, 48, 54.
גוש: 100278 חלקי חלקות: 4, 20, 21, 25, 35, 46, 56, 62.

גוש: 100279 חלקי חלקות: 9999.

מטרת התכנית: 
הקמת שכונת מגורים חדשה בהיקף של כ-5,000 יח"ד ו-300 
יחידות דיור מוגן ופיתוח קטע מפארק נחל בוהו הסמוך למתחם.

עיקרי הוראות התכנית: 
מבנים  דרכים,  למגורים,  חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי  א. 

ומוסדות ציבור ושצ"פ.
והנחיות  קווי בנין, עקרונות בינוי  קביעת הוראות בנייה,  ב.  

לעיצוב אדריכלי.
קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה. ג.  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ד.  
קביעת הנחיות סביבתיות. ה.  

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך:  התכנית  בתחום  שלטים  גבי  על   ,09/06/2017
בתאריך:  התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר   09/06/2017

.08/06/2017

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
טלפון: 02-5954480, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
 ,08-9938735 טלפון:   ,80200 נתיבות   ,4 ירושלים  שד  נתיבות, 
וכל   ,www.iplan.gov.il התכנון:  מנהל  של  באינטרנט  ובאתר 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1050

שם התכנית: הרחבת נווה שרון - מתחם 10, 12, נתיבות
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשע"ד-2014,  שעה(  )הוראות  לדיור  מועדפים  במתחמים 
הוראות   1050 מס': תמל/  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

- 43 תשריט - 27
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
סוג היחס 

סרוק לצפייה
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קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה, קביעת   .5
שמושים מותרים, הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה. לרבות 
קווי בניין, מס' קומות, התפלגות שטחי הבנייה בין הקומות, 

גובה בנייה מרבי וכיו"ב.
התווית דרכים חדשות.   .6

קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.   .7
קביעת הנחיות סביבתיות.   .8

מסחר  וחשמל,  מים  ביוב,  לתשתיות  הוראות  קביעת    .9
ותעסוקה, מתקנים טכניים ובית עלמין.

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך:  התכנית  בתחום  שלטים  גבי  על   ,28/04/2017
בתאריך:  התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר   27/04/2017

.01/05/2017

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,02-5954480 טלפון: 
ולבנייה אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון: 08-6792355, ובאתר 
באינטרנט של מנהל התכנון: www.iplan.gov.il, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל ובאתרי האינטרנט.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון חוף אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1047

שם התכנית: אשקלון מתחם מ - 6
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשע"ד-2014,  שעה(  )הוראות  לדיור  מועדפים  במתחמים 
הוראות   1047 מס': תמל/  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

- 50 תשריט - 37
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

תמא/ 39 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: אשקלון

השטח נמצא בצפון מזרח העיר אשקלון. דרומית ליישוב באר 
גנים )מ.א. חוף אשקלון( צפונית למתחם מ-7 שכונת "עיר היין" 
שבתוקף מערבית למסילת הרכבת תל אביב - אשקלון ומזרחית 

לנחל חממה.
X: 161900 קואורדינטה
Y: 622500 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גושים בשלמות: 361, 391.
גוש: 360 חלקות במלואן: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57.

גוש: 360 חלקי חלקות: 56.
גוש: 362 חלקי חלקות: 85, 86, 87, 88.

גוש: 363 חלקי חלקות: 60, 61, 62.
גוש: 364 חלקות במלואן: 76.

גוש: 364 חלקי חלקות: 1, 56, 58, 59, 67, 68, 75.
גוש: 365 חלקות במלואן: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

סרוק לצפייה

בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': תמל/1048 הוראות - 
47 תשריט - 32

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

סוג היחס  מס' התכנית
תמא/ 39 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
השטח נמצא בצמוד לכביש הכניסה לעיר אשקלון דרך מנחם 
בגין. גבולות התכנית: צפון - דרך מנחם בגין, דרום - שכונת אלי 

כהן, מזרח - כביש התעשיה, מערב - המשך רחוב יצחק רבין.
X: 161641 קואורדינטה
Y: 620225 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 1194 חלקי חלקות: 48, 49.
גוש: 1195 חלקות במלואן: 51.

גוש: 1196 חלקות במלואן: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 
 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81

.106 ,104 ,102 ,101
גוש: 1196 חלקי חלקות: 79, 92.

גוש: 1197 חלקות במלואן: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
.100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88

גוש: 1197 חלקי חלקות: 77, 94, 101, 102.
גוש: 1198 חלקות במלואן: 52.

גוש: 1198 חלקי חלקות: 48, 50, 53, 72.
גוש: 1200 חלקי חלקות: 64, 69, 73, 75, 76, 77.

גוש: 1201 חלקות במלואן: 43, 44, 53, 56, 66, 68, 70, 73, 74, 78, 80.

גוש: 1201 חלקי חלקות: 37, 38, 54, 55, 59, 64, 77, 82, 92, 112, 158.
גוש: 1217 חלקות במלואן: 97, 98, 99, 100, 102.

גוש: 1217 חלקי חלקות: 54, 101.
גוש: 1218 חלקות במלואן: 75, 76, 77, 113, 116.

גוש: 1219 חלקות במלואן: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102

.137 ,134 ,132 ,128 ,125 ,119 ,118
גוש: 1219 חלקי חלקות: 127, 130, 136.

גוש: 1220 חלקי חלקות: 46, 47, 74, 75, 76.
גוש: 1221 חלקות במלואן: 40, 41, 42, 43, 44, 45.

גוש: 1221 חלקי חלקות: 29, 38.
גוש: 2383 חלקי חלקות: 2, 4, 55, 68, 92, 93, 98.

גוש: 2518 חלקי חלקות: 19, 32, 36, 39.
גוש: 2881 חלקי חלקות: 26.

מטרת התכנית: 
מגורים,  אזור  להקמת  תכנונית  מסגרת  והתאמת  יצירת 
למוסדות ציבור, מסחר, תעסוקה, שצ"פ ובית עלמין משולבים 

במערכת כבישים מותאמת.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט:    .1

מייעוד קרקע חקלאית לייעוד מגורים. א.  
מייעוד תעשיה לייעוד תעסוקה. ב.  

קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת 3,976יח"ד.   .2
קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור.   .3

הנחיות לשטחים פתוחים ציבוריים ודרכים.   .4
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השטחים הפתוחים הציבוריים, השטחים למבני ציבור והדרכים 
)כולל תשתיות ושירותים(.

9. קביעת זיקות הנאה.
10. קביעת הוראות לשמירה על הסביבה.

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך:  התכנית  בתחום  שלטים  גבי  על   ,28/04/2017
בתאריך:  התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר   27/04/2017

.01/05/2017

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
טלפון: 02-5954480, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון: 08-6792355, ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה חוף אשקלון, אשקלון 78100, ובאתר באינטרנט 
רשאי  המעוניין  וכל   ,www.iplan.gov.il התכנון:  מנהל  של 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

ובאתרי האינטרנט.

דקלה פרסיקו  
מ"מ יושב ראש הוועדה   
למתחמים מועדפים לדיור  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0233445

 שם התכנית: תוספת 2 קומות לבנין קיים 
רחוב תחכמוני 25 ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0233445, גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: תחכמוני 25.

X: 220165 קואורדינטה
Y: 632865 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 30069, לא מוסדר, חלקות במלואן: 80.

מטרת התכנית: 
תוספת 2 קומות ל-2 יח"ד חדשות

.89 ,87 ,83 ,81
גוש: 365 חלקי חלקות: 82, 84, 85, 86, 88, 90.

גוש: 366 חלקות במלואן: 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50.
גוש: 366 חלקי חלקות: 41, 45, 46.

גוש: 367 חלקי חלקות: 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
גוש: 368 חלקי חלקות: 2, 64, 65, 68.

גוש: 373 חלקות במלואן: 64, 72.
גוש: 373 חלקי חלקות: 65, 71, 73, 74.

גוש: 375 חלקות במלואן: 54.
גוש: 375 חלקי חלקות: 55, 58.

גוש: 392 חלקות במלואן: 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86.
גוש: 392 חלקי חלקות: 80, 81, 84.
גוש: 393 חלקי חלקות: 28, 32, 33.

גוש: 394 חלקות במלואן: 53.
גוש: 394 חלקי חלקות: 52.

גוש: 395 חלקות במלואן: 91.
גוש: 395 חלקי חלקות: 82, 83, 84, 85, 86, 87.

גוש: 396 חלקי חלקות: 51, 52.
גוש: 397 חלקות במלואן: 55, 56.

גוש: 397 חלקי חלקות: 51, 52, 53, 54.
גוש: 398 חלקות במלואן: 60.

גוש: 398 חלקי חלקות: 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 
.149 ,137 ,128 ,99 ,69 ,66 ,58 ,53 ,50 ,43

גוש: 399 חלקות במלואן: 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 
.174 ,170 ,160 ,159 ,158

גוש: 399 חלקי חלקות: 142, 147, 148, 155, 161, 163, 165, 167, 
.185 ,184 ,182 ,175 ,173 ,172 ,171 ,169 ,168

גוש: 400 חלקי חלקות: 147, 149.
גוש: 401 חלקות במלואן: 109, 110, 111.

גוש: 401 חלקי חלקות: 83, 84, 89, 105, 106, 107, 108, 112, 113.
גוש: 402 חלקי חלקות: 62, 63, 64, 65, 78, 79.

גוש: 404 חלקי חלקות: 10, 12, 13, 14.
גוש: 427 חלקות במלואן: 2, 3.
גוש: 427 חלקי חלקות: 4, 10.

גוש: 1971 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 33, 34.
גוש: 1972 חלקות במלואן: 8, 14.

גוש: 1972 חלקי חלקות: 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 29.

מטרת התכנית: 
מגורים,  אזור  להקמת  תכנונית  מסגרת  והתאמת  יצירת 
למוסדות - ציבור, מסחר, תעסוקה, שצ"פ משולבים במערכת 

כבישים מותאמת.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי במערך הקרקע כמפורט: מיעוד חקלאות למגורים, מבני 

ציבור ושצ"פים ומיעוד תעשיה ומסחר לתעסוקה.
1. קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת כ-4,740 יח"ד 

מתוכם כ- 948 יח"ד קטנות )המהוות 20% מסך הדירות(.
2. קביעת מגרשים להקמת מגורים )4740 יח"ד(, מסחר ותעסוקה, 
ובתי  דרכים  פתוחים,  ציבוריים  טחים  ציבור,  ומוסדות  מבנים 

עלמין.
3. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבנייה.

4. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
5. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי לרבות פרוט חומרי גמר.

6. קביעת הוראות לשמירה ערכי טבע.
7. קביעת הוראות להיקף ושטח דירות קטנות נדרשות.

לרבות  הציבורי  המרחב  לפיתוח  והנחיות  הוראות  קביעת   .8
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: הצנחנים 3.

יישוב: רחוב: .
מתחם נוטרדם אשר מצפון לשער החדש בחומת העיר העתיקה 

בירושלים
X: 221500 קואורדינטה
Y: 631925 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 30053, לא מסודר, חלקות במלואן: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23.

מטרת התכנית: 
למלון  חדש  אגף  לתוספת  מפורטת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

נוטר-דם

עיקרי הוראות התכנית: 
יצירת תאי שטח עליהן חלה התכנית א.  

למבנים  ל"שטח  למוסד"  מ"שטח  קרקע  ייעוד  שינוי  ב.  
ומוסדות ציבור"

קביעת הוראות להריסת מבנים  ג.  
קביעת הוראות לשימור מבנים ד.  

קביעת שטחי בנייה בתחום התכנית ה.  
קביעת הוראות לעניין קווי בנין ו.  

קביעת הוראות לבנוי ועיצוב אדריכלי  ז.  
קביעת הוראות לעניין חזית מסחרית ח.  

קביעת הוראות לעניין פיתוח שטח ט.  
קביעת הוראות לחניה י.  

מתקנים טכניים יא.  
קביעת הוראות להוצאת היתרי בנייה והיתרי אכלוס. יב.  

קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים יג.  
קביעת שלביות ביצוע יד.  
קביעת מס' חדרי מלון טו.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0307843

שם התכנית: הסדרת יעודי קרקע ושינוי שימושים 
לבית הכנסת וגני ילדים ברח' אבא אחימאיר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ג'.   -

קביעת בינוי לתוספת 2 קומות ו-2 יח"ד חדשות, בהתאם    -
לנספח הבינוי.

קביעת בינוי לתוספת עמודות ממדי"ם וחדר מדרגות חדש.   -
הגדלת שטחי הבנייה בשטח, וקביעתם ל-719 מ"ר )מתוכם    -
ו-13  שרות(  מ"ר שטחי  ו-162  עיקריים,  מ"ר שטחים   557

מ"ר עבור מרפסות.
שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.   -

תוספת 2 יח"ד חדשות וקביעת מס' יח"ד ל-7 יח"ד.   -
הגדלת מס' הקומות מ-3 קומות ל-5 קומות.   -

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   -
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -
קביעת הוראות בגין עץ לשימור.   -

קביעת הוראות בגין מבנים לפירוק.   -

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0275214

 שם התכנית: הוספת אגף חדש למלון 
במרכז נוטר-דם ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0275214, גרסת התכנית: הוראות - 44 תשריט - 28
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

1971/ א שינוי 
1971 שינוי 

62 החלפה 
8000 כפיפות 

עמ/ 9 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

2097 כפיפות 
2097/ א כפיפות 
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0352542

 שם התכנית: הקמת שני בנייני מגורים חדשים, 
בבית צפאפא.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0352542, גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

3855 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים, בית צפאפא

X: 219374 קואורדינטה
Y: 628117 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 30284, מוסדר, חלקי חלקות: 42.

מטרת התכנית: 
הקמת שני בניני מגורים בני 5 קומות, 16 יח"ד

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 3 מיוחד לאזור מגורים ב'   .1

ולמגורים, מבנים ומוסדות ציבור.
קביעת בינוי לשני בניני מגורים חדשים  .2

הגדלת מס' הקומות המרבי ל-5 קומות מעל קומות חניה   .3
ומחסנים תת קרקעיות.

הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי וקביעתן ל-16 יח"ד.   .4
שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.  .5

קביעת שטחי הבנייה.  .6
קביעת הוראות לגן ילדים בקומת הקרקע של בנין 2.  .7

קביעת הוראות לשימור חלקי של מבנה קיים.   .8
קביעת הוראות הפקעה לשטחי ציבור.  .9

קביעת הוראות לקומת חניה משותפת לשני הבנינים.  .10
קביעת הוראות בגין עצים בוגרים  .11

קביעת הוראות להריסה.  .12
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .13

קביעת הוראות לשלבי ביצוע.  .14

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

מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 
101-0307843, גרסת התכנית: הוראות - 33 תשריט - 26

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
1542 החלפה 
1713 החלפה 
3907 החלפה 

מק/ 3907/ א החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: אבא אחימאיר .

המתחם נמצא בקצה הרחוב אבא אחימאיר, בלב שכונת מגורים.
X: 222408 קואורדינטה
Y: 638177 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

 גוש: 30642 חלקות במלואן: 22, 26, 42.
גוש: 30642 חלקי חלקות: 6, 27, 45.

מטרת התכנית: 
הסדרת יעודי קרקע והוספת שימושים וזכויות בנייה במגרשים 

ציבוריים ברחוב אבא אחימאיר בשכונת נוה יעקב, ירושלים

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי במערך יעודי הקרקע הבאים:  א.  

מאזור מגורים למבנים ומוסדות ציבור.   .1
משטח לבנייני ציבור לשביל.   .2

מדרך קיימת או מאושרת לאזור מגורים ב'.   .3
מאזור מגורים 4 לדרך מוצעת ושביל.   .4

משטח פתוח פרטי לשביל.   .5
מדרך מוצעת לשביל.   .6
ביטול דרך מאושרת.   .7

קביעת בינוי לבניין בן 4 קומות בתחום תא שטח מס' 26  ב.  
וקביעת בינוי לבניין בן 5 קומות בתא שטח מס' 22.

קביעת התכליות המותרות ביעודי הקרקע. ג.  
קביעת קוי בניין לבנייה כאמור. ד.  

קביעת שלבי הביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור. ה.  
קביעת הוראות בגין מבנים להריסה. ו.  

קביעת שטחי הבנייה בתחום התכנית. ז.  
קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי. ח.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811
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קביעת הוראות להסדרי תנועה ב–2 מפלסים בשילוב שיקוע,    .7
ברח' שלמה הלוי.

קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.   .8
קביעת הוראות לפיתוח השטח   .9

קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים.   .10

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0397687

 שם התכנית: תוספת 2 קומות לבנין קיים 
רח' תחכמוני 27 ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0397687, גרסת התכנית: הוראות - 6 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

4755 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: תחכמוני 27.

X: 220163 קואורדינטה
Y: 632880 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 30069, לא מוסדר, חלקות במלואן: 81.

מטרת התכנית: 
- תוספת 2 קומות לבנין קיים עבור 2 יח"ד חדשות.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים 3 מיוחד לאזור מגורים ג'.   -

קביעת בינוי לתוספת 2 קומות, בהתאם לנספח הבינוי.   -
תוספת 2 יח"ד חדשות וקביעת מס' יח"ד ל- 9 יח"ד.   -

בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
מס': 101-0389452

שם התכנית: מובילאיי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
101- מס':  מפורטת  ברמה  מפורטת  תכנית  מופקדת  ירושלים 

0389452, גרסת התכנית: הוראות - 30 תשריט - 25
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

בת/ 4778 החלפה 
11616 החלפה 

מק/ 8025 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: .

השטח מדרום לאזור התעשיה הר החוצבים, באגן נחל חיל, בין 
שדרות גולדה מאיר בדרום ורחוב קיריית המדע בצפון.

X: 219798 קואורדינטה
Y: 634260 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

 גוש: 30539 חלקות במלואן: 21.
גוש: 30539 חלקי חלקות: 20, 27.

מטרת התכנית: 
מבני  להקמת  בנייה  הוראות  וקביעת  בנייה  זכויות  תוספת 

תעסוקה בפארק ההיי-טק הר-חוצבים

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מתעשיה מיוחד לתעשייה עתירת ידע.    .1

קביעת שטחי בנייה בתחום התכנית.    .2
קביעת הוראות בינוי למבנים עד 10 קומות ומבנה עד 40    .3

קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת.
קביעת קווי בניין.   .4

הרחבת דרך.   .5
קביעת הוראות לזיקת הנאה לטובת מעבר ציבור הולכי רגל.   .6
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מטרת התכנית: 
ובינוי חדש למגורים בשני אגפים  שימור חזיתות מבנה קיים 

ברחוב הרב מימון 10, קרית משה.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הוראות שימור.  .1

קביעת הוראות בינוי למבנה בן שני אגפים:   .2
אגף קדמי בן 5 קומות )4 קומות מעל קומה עם חזיתות   -

לשימור(
אגף אחורי בן 8 קומות  -

קביעת שטחי בינוי בתחום התכנית.  .3
קביעת קווי בניין.  .4

קביעת הנחיות לטיפול בעצים קיימים.  .5
קביעת בינוי תת קרקעי לחניה ומחסנים.  .6

קביעת רצועת זיקת הנאה לטובת הולכי רגל בדופן המגרש   .7
המערבית.

קביעת הוראות להריסת מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים.   .8
קביעת מס' יח"ד ל-14 יח"ד.  .9

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0412163

 שם התכנית: בניין מגורים ומסחר בן 4 קומות, 
אם טובה, ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0412163, גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

2302/ א החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

)מתוכם  855 מ"ר  וקביעתם  הגדלת שטחי הבנייה בשטח,    -
ו-60  שרות(  מ"ר שטחי  ו-116  עיקריים,  מ"ר שטחים   739

מ"ר עבור מרפסות.
הגדלת מס' הקומות מ-3 ל-5.   -

שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.   -
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   -

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -
קביעת הוראות בגין מבנים להריסה ולפירוק.   -

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0411710

 שם התכנית: הקמת מבנה מגורים ברחוב 
הרב מימון 10, קרית משה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0411710, גרסת התכנית: הוראות - 22 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: הרב מימון 10.

המגרש ממוקם בשכונת קרית משה, רחוב הרב מימון 10, מצפון 
- אזור הכניסה לעיר, גשר המיתרים ומוסד "הרב קוק", מדרום - 

מרכז הספורט לשכונה ובית החינוך לעיוורים.
 27 חלקה  ממזרח  מימון,  הרב  רחוב  מדרום-  התכנית:  גבולות 

ממערב- שביל ומצפון- חלקה 23.
X: 218893 קואורדינטה
Y: 632877 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
 גוש: 30138, מוסדר, חלקות במלואן: 22.
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62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: בית ישראל 9.

X: 221340 קואורדינטה
Y: 632910 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 30088, לא מוסדר, חלקות במלואן: 64.

מטרת התכנית: 
תוספת קומות ותוספת יח"ד ברחוב בית ישראל 9.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד מאיזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'. 

2. קביעת השימושים המותרים למגורים.
3. קביעת הוראות בנייה.

4. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים.
5. הגדלת שטחי הבנייה. 

6. הגדלת מס' יחידות הדיור.
7. הגדלת מס' קומות.

8. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
9. קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

10. קביעת הוראות להריסה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0473132

 שם התכנית: הקמת בניין חדש בן 8 קומות 
ברח' אלזיתונה בבית חנינא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0473132, גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים, רחוב אל משהאד, אום טובה

X: 221435 קואורדינטה
Y: 626885 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 30787, לא מוסדר, חלקות במלואן: 1.

מטרת התכנית: 
הקמת בניין מגורים ומסחר חדש בן 4 קומות

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב' עם  א.  

חזית מסחרית.
קביעת מס' יח"ד. ב.  

קביעת מס' הקומות. ג.  
קביעת סך השטחים בתכנית. ד.  

קביעת קווי בניין חדשים לבנייה כאמור. ה.  
קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי. ו.  

קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ז.  
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. ח.  

קביעת חזית מסחרית. ט.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0454355

 שם התכנית: תוספת קומות ו-2 יח"ד 
ברחוב בית ישראל 9 בירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0454355, גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

3985 שינוי 
במ/ 4383 שינוי 



227 ילקוט הפרסומים 7597, י"ב בתשרי התשע"ח, 2.10.2017 

מס': 101-0104133, גרסת התכנית: הוראות - 52 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
במ/ 3457/ א החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: .

פול  אל  לתל-  ממערב  נמצאת  החלקה  ירושלים.  חנינא,  בית 
וממזרח לדרך רמאללה.

גושים וחלקות: 
לא מוסדר: 

גוש: 30614 חלקות במלואן: 318.
גוש: 30614 חלקי חלקות: 14.

X: 221750 קואורדינטה
Y: 636600 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
ביטול דרך ותוספת בנייה לבניין קיים בבית חנינא, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 מיוחד ודרך למגורים ב'.   .1

קביעת בינוי לקומת כניסה במפלס 0.00 -/+ וקומה שלישית    .2
במפלס +9.95.

תוספת 2 יח"ד לבניין בן 4 יח"ד. סה"כ קיים ומוצע 6 יח"ד.    .3
קביעת שטחי בנייה מירביים ל-1599 מ"ר מתוכם 1203 מ"ר    .4

שטחים עיקרים ו-396מ"ר שטחי שירות. 
וחניה  תת-קרקעית  חניה  בעזרת  חניה  למקומות  פתרון    .5

עילית בתוספת מכפילי חניה. 
קביעת קו בנין מרבי לתוספת הבנייה המוצעת.  .6

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .7
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.   .8

קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר בנייה.   .9
קביעת הוראות לעניין זיקת הנאה למעבר ברכב.   .10

קביעת הוראות בדבר מבנים וגדרות להריסה.   .11
קביעת הוראות בדבר שטח לאטימה בהיקף של 150 מ"ר עד    .12

הוצאת היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,528 עמוד  התשעז,   ,7373 הפרסומים  ובילקוט   25/11/2016

בתאריך 08/11/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
6671 החלפה 

מק/ 5022/ א כפיפות 
תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

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

מגרש ליד דרך אל-זיתונה בבית חנינא
X: 220850 קואורדינטה
Y: 638475 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 30612, מוסדר, חלקות במלואן: 143.

מטרת התכנית: 
הקמת בניין חדש בן 8 קומות.

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

שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 מיוחד לשטח ציבורי פתוח.   .2
קביעת בינוי עבור תוספת קומות.   .4

קביעת מס' יחידות דיור בתוך שטח התוכנית ל- 16 יח"ד.   .5
קביעת סך שטחי הבנייה המרביים בתחום התוכנית.   .6

תת- קומות   2 מעל  קומות  ל–8  מרבי  קומות  מס'  קביעת    .7
קרקעיות.

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת    .8
ופיתוח שטח.

קביעת הוראות לעצים בוגרים להעתקה ועקירה.   .9
קביעת הוראות בגין זיקת הנאה להולכי רגל.   .10

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0104133

שם התכנית: תוספת בנייה לבניין קיים בבית חנינא.
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
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מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0184523

שם התכנית: תכנית מתאר לשכונות דרום נחלאות, 
ירושלים

והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס': 101-0184523, גרסת התכנית: הוראות - 37 תשריט - 28
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

3510 שינוי 
3510/ א שינוי 

14203 שינוי 
מק/ 11039/ א שינוי 
מק/ 5022/ א שינוי 

5166/ ב שינוי 
10365 שינוי 

6421/ א שינוי 
9650 שינוי 

6555/ א שינוי 
8026 שינוי 

מק/ 4274/ א שינוי 
מק/ 5214 שינוי 

2168 שינוי 
1048/ א שינוי 
2138/ ג שינוי 
2097/ א שינוי 

2097 שינוי 
4247 שינוי 
5066 שינוי 
5135 שינוי 
4305 שינוי 
5022 שינוי 
931 שינוי 

1130 שינוי 
3510/ ב שינוי 

7836 החלפה 
4348 החלפה 

מק/ 8925 החלפה 
2768 החלפה 
4278 החלפה 
843 החלפה 

1029 החלפה 
3308 החלפה 
9885 החלפה 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0153197

שם התכנית: תוספת זכויות בנייה ברחוב א-נתר 
בשכונת בית צפפה בירושלים

והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס': 101-0153197, גרסת התכנית: הוראות - 22 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

1160 החלפה 
4508 החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שכונת  בצפון  נתר  א  רחוב   ,20 אלנתר  רחוב:  ירושלים  יישוב: 

בית צפאפא.

גושים וחלקות: 
גוש: 30275, לא מוסדר, חלקי חלקות: 70.

X: 219425 קואורדינטה
Y: 628570 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
תוספת זכויות בנייה לבניין קיים בשכונת בית צפפה

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 5 למגורים ב'..

ב. קביעת שטחי בנייה בתחום התכנית.
ג. קביעת קווי בניין חדשים.

ד. קביעת תוספת של 3 יח"ד. סה"כ 7 יח"ד בשטח התכנית.
ה. קביעת מס' הקומות המירבי ל- 4 קומות.

ו. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ז. קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

ח. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
ט. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/ שימור/ העתקה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6703 עמוד  התשעז,   ,7525 הפרסומים  ובילקוט   16/06/2017

בתאריך 14/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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מטרת התכנית: 
שימור ופיתוח שכונות דרום נחלאות ובצלאל רבתי.

הוראות  עם  מפורט  לתכנון  והנחיות  תכנונית  מסגרת  יצירת 
בינוי לאזורים השונים בתחום התכנית, לשימור הקיים, לבנייה 

חדשה ולתוספות בנייה.
הוספת שטחי בנייה וקביעת הוראות שימור למבנים ולמרקמים 

בתחום התכנית ולפיתוח המרחב הציבורי.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדרת גבול התכנית כמתחם לשימור.   .1

שינוי במערך ייעודי הקרקע   .2
קביעת שטחי בנייה מרביים.   .3

שינוי קווי בניין.   .4
תת  וקומה  מסד  קומת  והגדרת  מרבי  קומות  מס'  קביעת    .5

קרקעית.
קביעת הנחיות מיוחדות   .6

קביעת בניינים לשימור והנחיות לגבי שימורם   .7
קביעת הוראות בגין שימור גדרות    .8

קביעת הוראות בדבר שימור עצים וצמחיה   .9
קביעת הוראות בגין חניה בתחומי החלקות, ובדבר חניונים    .10

ציבוריים בתחום התכנית. 
ביטול הרחבת דרכים.   .11

קביעת רחובות לשימור והנחיות לגבי דרך שימורם.   .12
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .13

קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות לשטחים שבתחום    .14
התכנית.

קביעת הוראות בדבר סטייה ניכרת.   .15
קביעת הנחיות לחזית מסחרית.   .16

קביעת הנחיות בקשר לשטחים ציבוריים ופרטיים פתוחים.   .17
קביעת הנחיות בקשר למנהרה לרכב.   .18

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7051 עמוד  התשעה,   ,7048 הפרסומים  ובילקוט   17/07/2015

בתאריך 02/07/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0334664

שם התכנית: בניין מגורים חדש בשכונת צור באהר 
ירושלים

והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס': 101-0334664, גרסת התכנית: הוראות - 14 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
5557 החלפה 
1327 החלפה 
4917 החלפה 
1717 החלפה 
3876 החלפה 
4416 החלפה 
1455 החלפה 

מק/ 5991 החלפה 
1647/ א כפיפות 

3423 כפיפות 
תמא/ 38 כפיפות 

10038 כפיפות 
1647 כפיפות 
1637 כפיפות 

101-0092098 כפיפות 

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

יישוב: ירושלים רחוב: אנטוקולסקי מרדכי.
יישוב: ירושלים רחוב: בן יהודה.

יישוב: ירושלים רחוב: הגר"א.
יישוב: ירושלים רחוב: הירשנברג.

יישוב: ירושלים רחוב: מנורה.

יישוב: ירושלים רחוב: רפאלי.
יישוב: ירושלים רחוב: ישראלס.
יישוב: ירושלים רחוב: בצלאל.

יישוב: ירושלים רחוב: צפת.
יישוב: ירושלים רחוב: אבן ספיר.

יישוב: ירושלים רחוב: שד בן צבי יצחק.
יישוב: ירושלים רחוב: ענתבי.
יישוב: ירושלים רחוב: נרקיס.
יישוב: ירושלים רחוב: שבזי.

יישוב: ירושלים רחוב: שמואל הנגיד.
יישוב: ירושלים רחוב: שפרעם.

יישוב: ירושלים רחוב: טרומפלדור.
יישוב: ירושלים רחוב: המדרגות.
יישוב: ירושלים רחוב: אוסישקין.

יישוב: ירושלים רחוב: לוד .
ירושלים שכונת זיכרון אחים, נווה בצלאל ובצלאל רבתי.

השטח התחום ממזרח על ידי רחוב שמואל הנגיד, ממערב על 
ידי שד' בן צבי, מדרום על ידי הרחובות נרקיס והגר"א ומצפון 

על ידי רחוב בצלאל.

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 30040 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 34, 40, 43, 44, 49, 
.99 ,98 ,96 ,90 ,89 ,84 ,83 ,81 ,80 ,77 ,74 ,72 ,71 ,67 ,54 ,52 ,51 ,50

 ,82  ,66  ,59  ,47  ,46  ,45  ,42  ,39  ,24 חלקות:  חלקי   30040 גוש: 
118,גושים בשלמות: 9999.

גוש: 30041 חלקי חלקות: 999.

גוש: 30043 חלקי חלקות: 999.

גוש: 30047 חלקי חלקות: 999.

גוש: 30109 חלקי חלקות: 999.
X: 220125 קואורדינטה
Y: 632000 קואורדינטה
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X: 222046 קואורדינטה
Y: 637483 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
הריסת בניין קיים לשם הקמת בניין חדש בן 6 קומות למגורים 

וכיתת גן ילדים.

עיקרי הוראות התכנית: 
מבנים  למגורים,   5 מגורים  מאזור  הקרקע  ייעוד  שינוי    .1

ומוסדות ציבור.
קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש.   .2

קביעת מס' הקומות המירבי ל 6 קומות מעל קומת חנייה    .3
תת קרקעית.

קביעת מס' יח"ד ל–11 סה"כ, 10 יח"ד למגורים ויחידת דיור    .4
לצורכי ציבור.

קביעת קווי בנייה חדשים לבנייה.   .4
קביעת שטחי הבנייה המרביים בתחום התכנית ל–2862.81    .5

מ"ר. 
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .6

קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .7
קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.   .8

קביעת הוראות למבנים ומסודות ציבור.   .9
קביעת הוראות להפקעה לצרכי ציבור.   .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7376 עמוד  התשעז,   ,7537 הפרסומים  ובילקוט   30/06/2017

בתאריך 04/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0465310

שם התכנית: תוספת קומות ותוספת 2 יח"ד ברחוב 
שדי חמד 10 בירושלים

והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס': 101-0465310, גרסת התכנית: הוראות - 7 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

2874 שינוי 
2874/ ב שינוי 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: שדה חמד 10.
בין הרחובות שדה חמד 10 ושרעבי

62 החלפה 
2302/ א החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 
8497 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: ירושלים רחוב: חלימה אל סעדייה .

ירושלים - שכונת צור - רח' חלימה אל סעדייה

גושים וחלקות: 
גוש: 30792, לא מסודר, חלקות במלואן: 1.

X: 222775 קואורדינטה
Y: 627000 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
בניין מגורים חדש בן ארבע קומות ) 4 יח''ד( מעל קומת חניה 

תת קרקעית בשכונת צור באהר בירושלים

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

2. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.
3. הגדלת שטחי הבנייה בשטח.

4. קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניין,כאמור.
5. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6255 עמוד  התשעז,   ,7514 הפרסומים  ובילקוט   09/06/2017

בתאריך 29/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': 101-0439562

שם התכנית: הריסת בניין קיים לשם הקמת בניין 
חדש בשכונת בית חנינא

והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס': 101-0439562, גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 
במ/ 3458/ א החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
בית מס' 1,רח' אל קמר סמטה 8, בית חנינא, ירושלים

גושים וחלקות: 
גוש: 30610, לא מוסדר,  חלקי חלקות: 83.
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המתייחסת לתכניות הבאות: 
סוג היחס  מס' התכנית

תא/ 618 שינוי 
תא/ ג/ 1 שינוי 
תא/ ע/ 1 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תממ/ 5 כפיפות 
תא/ 1658 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: פרי מגדים 6.

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: נחלת יצחק 9.
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: פרי מגדים 8 , 2 , 4.

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: נחלת יצחק 11.
פינת הרחובות פרי מגדים ונחלת יצחק

X: 180996 קואורדינטה
Y: 664749 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 7093 חלקות במלואן: 49.
גוש: 7093 חלקי חלקות: 536.

מטרת התכנית: 
עירוני חדש שיכלול  ויצירת מרקם  בינוי  פינוי  פרויקט  קידום 
ושטחים  הקרקע  בקומת  מסחרית  חזית  עם  מגורים  מגדל 

פתוחים לרווחת הציבור.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים ובניית בניין חדש    .1

הכולל עד 178 יח"ד.
גובה המבנה- 30 קומות הכוללות: 28 קומות מגורים מעל   

קומת קרקע + קומת גג.
לייעודים:  ג'"  מגורים   " של  מייעוד  המגרש  ייעוד  שינוי    .2

"מגורים ד'", "שטח פרטי פתוח" ו"שטח ציבורי פתוח".
קביעת זכויות והוראות בנייה בייעוד "מגורים ד'".   .3

קביעת חזית מסחרית לכיוון רחוב נחלת יצחק תוך תוספת    .4
שטחי מסחר בקומת הקרקע.

אופניים  ורוכבי  רגל  הולכי  למעבר  הנאה  זיקות  קביעת    .5
והוראות לפיתוחן.

מתן פתרונות חנייה בחניון תת-קרקעי.   .6
קביעת שטח ציבורי פתוח לרווחת הציבור.   .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל   קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  יש   .11:00-14:00
יומצא למשרדי ועדה מקומית  אם קיימים. העתק ההתנגדות 
לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו טלפון: 

03-7247262

גושים וחלקות: 
גוש: 30068, לא מוסדר, חלקות במלואן: 26.

X: 220500 קואורדינטה
Y: 632865 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
תוספת ממד"ים קומות שטחי בנייה ו-2 יח"ד.

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

קביעת השימושים למגורים.   .2
קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:    .3

תוספות בנייה וממד"ים במפלסים +0.00, +3.89 לשם  א.  
הרחבת יח"ד קיימות באותה הקומה.
תוספות חדר מדרגות חיצוני לבניין.  ב.  

לשם   10.53+  ,7.53+ במפלסים  קומות  שתי  תוספת  ג.  
תוספת 2 יח"ד חדשות. 

הגדלת שטחי הבנייה וקביעת תוספת שטחי בנייה בהיקף    .4
של 246 מ"ר,מהם 156 מ"ר שטחים עיקריים ו–90 מ"ר שטחי 

שרות.
שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.   .5

הגדלת מס' הקומות מ-2 קומות וגג רעפים ל-4 קומות וגג   .6
רעפים.

קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.  .7
קביעת הוראות בגין חזית לשימור וקביעת הוראות שימור.  .8

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .9
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5364 עמוד  התשעז,   ,7491 הפרסומים  ובילקוט   28/04/2017

בתאריך 30/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

שירה תלמי  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
507-0268342

שם התכנית: פרי מגדים תא/4050
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
גרסת   ,507-0268342 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אביב  תל 

התכנית: הוראות - 50 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי ופיתוח במתחם. ז.  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ח.  

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
אונו  קרית  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

-ועדת מליאה, רבין יצחק 41 קרית אונו 5551042

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
501-0339168

שם התכנית: הוראות לשימושים חורגים בתחום 
תכנית בב/572

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

501-0339168, גרסת התכנית: הוראות - 7 תשריט - 2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
סוג היחס  מס' התכנית

בב/ 572 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: בני ברק 

תכנית זו תחול על השטח התחום בקו כחול, וגבולותיה הם: 
במערב - דרך מבצע קדש וגבול מוניציפאלי עם רמת גן

בצפון - נחל הירקון וגבול מוניציפאלי עם תל אביב
במזרח - דרך מס' 4, וגבול מוניציפאלי עם פתח תקוה

בדרום - דרך אם המושבות/ ששת הימים והשטח הבנוי של 
בני ברק.

מרחב תכנון גובל: פתח-תקוה, רמת גן, תל אביב-יפו.

גושים וחלקות: 
X: 184889 קואורדינטה
Y: 667789 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
והארכת  מעבר(  )הוראות  בב/572  לתכנית   12.1 סעיף  תיקון 
חודשים   24 של  נוספת  לתקופה  בתכנית  הקבועים  המועדים 

אשר יסתיימו ב 30.5.2019.

עיקרי הוראות התכנית: 
תיקון סעיף 12.1 לתכנית בב/572 )הוראות מעבר( והארכת    .1
 24 של  נוספת  לתקופה  בתכנית  הקבועים  המועדים 

חודשים אשר יסתיימו ב 30.5.2019.

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: קרית אונו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
508-0341891

שם התכנית: מתחם אחאב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
דת מליאה מופקדת תכנית מפורטת מס': 508-0341891, גרסת 

התכנית: הוראות - 33 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

סוג היחס  מס' התכנית
תממ/ 66/ א שינוי 

קא/ 413 שינוי 
תממ/ 211 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
קא/ 412 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: קרית אונו רחוב: אחאב 4 , 3.

אונו,  קרית  לקניון  מצפון  העיר,  במרכז  ממוקדמת  התכנית 
ודרומית  הימים  ששת  לגן  מערבית  ירושלים,  לרחוב  מזרחית 

לרחוב יהואש.
X: 187157 קואורדינטה
Y: 662673 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

 גוש: 6491 חלקות במלואן: 46, 47.
גוש: 6491 חלקי חלקות: 20.

מטרת התכנית: 
יח"ד   56 בני  מבנים   2 הריסת  באמצעות  עירונית  התחדשות 

והקמת שני בניינים בני 148 יח"ד במקומם.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת עקרונות להתחדשות עירונית במתחם אחאב ע"י פינוי 

והריסת מבנים קיימים ומתן זכויות בנייה כמפורט: 
הגדלת מס' יח"ד במתחם מ - 56 יח"ד ל - 148 יח"ד. א.  

הקצאת שטחים מבונים לצרכי ציבור )מצב"ר( בתא שטח  ב.  
16 שייעודו מגורים.

איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בכל תחום התכנית. ג.  
הוספת שטחים ציבוריים פתוחים. ד.  

למעבר  הנאה  זיקת  עם  פתוחים  פרטיים  שטחים  קביעת  ה.  
הולכי רגל בין רח' ירושלים לגינת ששת הימים.

להקמת  אפשרות  ומתן   503 שטח  בתא  עילי  חניון  הקמת  ו.  
חניון ציבורי תת קרקעי בתא שטח זה.
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התחדשות עירונית של 3 מבנים קיימים ע"י חיזוקם תוך    .2
תוספת זכויות בנייה, יח"ד וגובה.

שינוי קווי בנין.   .3
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.   .4

עיקרי הוראות התכנית: 
מגורים  מאיזור  עירונית,  לכיר  ושצ"פ  מדרך  יעודים  שינוי 

מיוחד למגורים ד ומשפ"פ לשצ"פ
הגדלת מס' היח"ד מ- 48 ל- 103 יח"ד. א. 

תוספת 3.5 קומות למבנים קיימים לסה"כ 7.5 קומות מעל  ב. 
הקרקע, או הריסתם והקמתם מחדש

הוספת 2.5 קומות מכח תמ"א 38.  ג. 
שינוי קו בנין קדמי מ 4 מ' ל 2 מ'  ד. 

שינוי קו בנין צידי מ-3 ל 0  ה. 
שינוי קו בנין אחורי מ-3 ל 0-  ו. 

התרת בניית מרתף תת קרקעי הכולל עד 6 קומות  ז.  
פיתוח  והוראות  בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים  קביעת  ח. 

המרחב הציבורי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1540 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   16/12/2016

בתאריך 15/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632586. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעתיים, שינקין 2 גבעתיים 5329903 טלפון: 03-5722210, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
504-0201137

שם התכנית: הבריגדה היהודית פינת הבוסתן והצפצפות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
גרסת   ,504-0201137 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הרצליה 

התכנית: הוראות - 25 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

סוג היחס  מס' התכנית
הר/ 1469 שינוי 

הר/ 253/ א שינוי 
הר/ 513 שינוי 

הר/ 1635 שינוי 
הר/ מק/ 2000/ מע כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: הרצליה רחוב: .

מצפון לרחוב הבריגדה היהודית , בין רחוב הצפצפות ממזרח 
לרחוב הבוסתן ממערב

יתר התנאים יהיו עפ"י הקבוע בתכנית המאושרת בב/572.    .2

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4776 עמוד  התשעז,   ,7477 הפרסומים  ובילקוט   29/03/2017

בתאריך 02/04/2017

התכנית האמורה נמצאת במשרדי. וכן במשרדי: ועדה מקומית 
טלפון:   51100 ברק  בני   58 ירושלים  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,03-5776579
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: גבעתיים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
503-0277228

שם התכנית: גב/614 -ילדי טהרן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 503-0277228, 

גרסת התכנית: הוראות - 58 תשריט - 25
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
סוג היחס  מס' התכנית

גב/ 406 שינוי 
גב/ 353/ ד שינוי 

גב/ מק/ 559 שינוי 
גב/ מק/ 550 שינוי 

גב/ מק/ 2002 שינוי 
גב/ 353/ ו שינוי 

גב/ 306 שינוי 
גב/ 258 שינוי 

גב/ 306/ א שינוי 
גב/ 53 שינוי 

גב/ מק/ 353/ ה שינוי 
גב/ מק/ 433 שינוי 
גב/ מק/ 503 שינוי 
גב/ מק/ 519 שינוי 
גב/ מק/ 551 שינוי 

תמא/ 38 כפיפות 
תמא/ 38/ 2 כפיפות 
תמא/ 38/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: גבעתיים רחוב: ילדי טהרן 8 , 12, 10, 6, 14.

לדרך  מזרחית   , רבין  לדרך  דרומית  ממוקם   , טהרן  ילדי  רחוב 
השלום ומערבית לרחוב המאבק

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 6164 חלקות במלואן: 307.
גוש: 6164 חלקי חלקות: 269, 270, 271, 272, 275, 306, 308, 309, 312.

X: 181819 קואורדינטה
Y: 663661 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
מגרש  ייעוד  שינוי  ע"י  הציבורי  המרחב  וחידוש  שיפור    .1

חניה ביעוד דרך לייעוד כיכר עירונית וחניון תת קרקעי.
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מק/ חפ/ 1731/ ב שינוי 
חפ/ 1400/ יב שינוי 
חפ/ 1731/ א שינוי 

חפ/ 1731 שינוי 
תממ/ 6 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: חיפה רחוב: שיבת ציון 31, 49.

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 10840 חלקות במלואן: 2.

גוש: 10840 חלקי חלקות: 5, 6.

גוש: 10837 חלקי חלקות: 120.
גוש: 10839 חלקות במלואן: 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137.

גוש: 10839 חלקי חלקות: 124, 125, 129, 131, 132, 138, 139, 236, 
.239 ,238

מטרת התכנית: 
מנת  על  חלונות הסיטי  ג' במתחם  בניין  בנייה  שינוי הוראות 

להתאימו לבנייה הקיימת ולעקרונות התכנון.

עיקרי הוראות התכנית: 
א.  הגדלת שטחים עיקריים למסחר ותעסוקה.

שינוי ייעוד ממרכז עסקים ראשי ליעוד שביל תוך סימון  ב.  
חניון תת קרקעי קיים מתחת לשביל. 

הסדרת חניון קיים מתחת לשטח הדרך והשביל לפי תב"ע  ג.  
מאושרת.

לבנוי  בהתאם  קרקעיים  ותת  עיליים  בנייה  קווי  שינוי  ד.  
בשטח.

ביטול סטווין מאושר הפונה לכיוון רח' שיבת ציון. ה.  
רגל  הולכי  "ציר  לשביל  הפונה  הסטווין  בצורת  שינוים  ו.  
וקביעת  הנאה  בזיקת  המוצע  הסטווין  סימון  תוך  ראשי" 

הנחיות מיוחדות לגובה וצורת הסטווין.
קביעת גובה חניון לפי הקיים בפועל מעבר לקבוע בתב"ע  ז.  
התדלוק  תחנת  למעט  מ'(   2.2 במקום  )כ-3מ'  מאושרת. 
המהווה בהתאם לתב"ע המאושרת חלק מהחניון וגובהה 

יהיה כפי שקיים בפועל כיום.
תוספת שטחי שירות על הקבוע בתוכנית חפ'/1400/שש:  ח.  

מעברים, לובאים, חדרי מדרגות ועוד.
בתחום  יינתן  הפרויקט  עבור  החניה  פתרון  כי  קביעה  ט.  

החניון הקיים.
ובתחום  ציון  שיבת  ברח'  לשימור  קיימים  עצים  קביעת  י.  

התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5371 עמוד  התשעז,   ,7491 הפרסומים  ובילקוט   04/05/2017

בתאריך 30/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, 
ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

X: 185550 קואורדינטה
Y: 676000 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 6664, מוסדר, חלקות במלואן: 9, 10, 11, 15, 16, 17.

מטרת התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע חקלאי לייעוד קרקע מגורים, שטחים פתוחים 

ודרך.

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים עפ"י סימן ז', פרק ג'    .1

לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה 1965.
קביעת ייעוד מגורים ג', שצ"פ ודרכים.   .2

קביעת זכויות בנייה.   .3
הוראות בינוי.   .4

קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה   .5

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים 
תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  הועדה המחוזית  למשרדי  בעתונים, 
 .03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
 :11 בין השעות  ה'  ג',  א',  בימים  בוועדה המחוזית  קבלת קהל 
דוא"ל/פקס אם  לרבות  יצירת קשר  פרטי  לציין  יש   .00  :00-14
קיימים. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 

ולבנייה הרצליה, בן גוריון 22 הרצליה טלפון: 09-9591545

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

תשמ"ט - 1989.

דניאלה פוסק  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
304-0294652

שם התכנית: חפ/1731/י -שינוי הוראות בנייה בבנין 
ג' במתחם חלונות הסיטי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   ,1965  התשכ"ה- 

304-0294652, גרסת התכנית: הוראות - 30 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

חפ/ 1400/ שש שינוי 
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה-אלונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
351-0327189

שם התכנית: מ/-466 גאן כפר פינס
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
שה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת   37845 חפר  אלונה-ד.נ 

351-0327189, גרסת התכנית: הוראות - 14 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

מ/ 101/ א שינוי 
מ/ 395/ א/ ש כפיפות 

מ/ 345 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: כפר פינס 

גושים וחלקות: 
גוש: 12225, מסודר, חלקי חלקות: 43.

מטרת התכנית: 
 238A פיצול מגרש 238 ביעוד אזור מגורים בנחלות למגרש  .1

 238B -ו
 238A קביעת קווי בניין למגרש   .2
 238B קביעת קווי בנין למגרש   .3

עיקרי הוראות התכנית: 
פיצול הנחלה הכוללת שתי יח"ד + יחידת הורים ,כדלהלן: 

לנחלה הכוללת יחדת דיור אחת+יחידת הורים +שימושי    .1
פל"ח+שטח חקלאי.

לשטח ל"מגורים א", בהיקף של כ-500 מ"ר, הכולל יחידת    .2
דיור אחת בלבד.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
מנשה  ולבנייה  לתכנון  ו.מקומית  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אלונה-ד.נ חפר 37845, טלפון: 04-6177307

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט 
נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
303-0207092

שם התכנית: תוספת שטחי מגורים בשכונה 13 
בקיסריה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
 ,303-0207092 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הכרמל 

גרסת התכנית: הוראות - 34 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 
חכ/ במ/ 263 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: קיסריה רחוב: הכוכבים.

יישוב: קיסריה רחוב: הרקיע.
יישוב: קיסריה רחוב: השמש.

יישוב: קיסריה רחוב: אור .
המאושר  המסחרי  המרכז  את  הכולל   13 שכונה  בדרום  שטח 
של השכונה )מגרש 955 בתכנית חכ/במ/263 המאושרת( ואת 
חכ/במ/263  בתכנית   950 )מגרש  ממזרח  לו  הסמוך  השטח 

המאושרת(.

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 12299 חלקות במלואן: 87, 89, 101.

גוש: 12299 חלקי חלקות: 94, 95, 97, 98.

מגרשים: 
955 - 955 בהתאם לתכנית חכ/ במ/ 263

מטרת התכנית: 
תוספת 17 מגרשי מגורים בדרום שכונה 13 בקיסריה.

עיקרי הוראות התכנית: 
א',  ייעוד קרקע משטח למבני ציבור לאזור מגורים  שינוי  א.  

לדרך משולבת, לשטח ציבורי פתוח ושביל.
משולבת  לדרך  פתוח  ציבורי  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  ב.  

ולמגורים א'.
קביעת תנאים לבנייה ולפיתוח השטח. ג.  
קביעת זכויות בנייה בשטח המגורים. ד.  

הקטנת זכויות בנייה בשטח מסחרי. ה.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף 

הכרמל, עין כרמל 30860 טלפון: 04-8136213
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי: חוף הכרמל, שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
353-0180117

שם התכנית: אזור תעסוקה פרדיס צפון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

353-0180117, גרסת התכנית: הוראות - 59 תשריט - 39
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

משח/ 2 שינוי 
חפאג/ 399 שינוי 

ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט שינוי 
ש/ מק/ 1087 שינוי 

ש/ 391 שינוי 
תמא/ 37/ ת כפיפות 
תמא/ 37/ ח כפיפות 
תמא/ 3/ 78 כפיפות 
תמא/ 37/ ג כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 
תמא/ 14/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: פוריידיס 

התכנית בצפון הישוב פרדיס, צמודה לישוב פרדיס ולכביש 4 
)חיפה ת"א הישן( ומוקפת מצפון וממערב בשטחים חקלאיים.

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 10936 חלקי חלקות: 20, 21.
 ,162  ,161  ,160  ,136  ,130  ,102  ,87 במלואן:  חלקות   10937 גוש: 

.166 ,165
 ,137  ,100  ,99  ,98  ,92  ,41  ,40  ,38  ,37 10937 חלקי חלקות:  גוש: 

.167 ,155
גוש: 10964 חלקי חלקות: 25, 26, 27.

גוש: 10969 חלקי חלקות: 5.

מטרת התכנית: 
הקמת אזור תעסוקה חדש בצפון היישוב.

הסדרת הכניסה הצפונית ליישוב.

עיקרי הוראות התכנית: 
מבנה  מגורים,  חקלאי,  שטח  ייעוד,  ללא  שטח  שינוי  א.  
תעשייה  ביעוד  לשטח  פתוחים  ושטחים  דרכים  ציבור, 
קלה ומלאכה, מסחר ותעסוקה ומבנים ציבוריים, שטחים 

פתוחים למיניהם ודרכים.
קביעת שימושים ותכליות, זכויות והוראות בנייה. ב.  

קביעת הוראות ומגבלות בנייה. ג.  
קביעת הוראות פיתוח נופי. ד.  

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
353-0293290

 שם התכנית: קביעת זכויות והוראות בנייה 
במגרשים לבניני ציבור-בנימינה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 
התכנית:  גרסת   ,353-0293290 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 20 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 49 שינוי 
ש/ 49/ ב שינוי 

מק/ ש/ 49/ ד שינוי 
ש/ 23/ א שינוי 

ש/ 181 שינוי 
ש/ 164 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: בנימינה-גבעת עדה רחוב: היסמין א.

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גוש: 10204 חלקות במלואן: 17, 18.
גוש: 10204 חלקי חלקות: 33.
גוש: 10223 חלקי חלקות: 5.

גוש: 12615 חלקות במלואן: 45.

מטרת התכנית: 
לבניני  המיועדות  במגרשים  בנייה  והוראות  זכויות  קביעת 
ומוסדות ציבור תכבור זכויות הבנייה אשר הוקנו לתאי שטח 

300A-400A בתוכניות מאושרות

עיקרי הוראות התכנית: 
1. קביעת שטח עיקרי עד 120% 

2. שטחי שרות עד 30% 
3. קביעת הוראות בנייה ובינוי

4. קביעת דרך משולבת בתא שטח 200A למעבר הולכי רגל ורכב
700A 5. הקטנת קווי בניין דרומי ומזרחי לתא שטי

700A 6. קבלת הקלות מדרך אזורית וממסילת ברזל לתא שטח

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון: 04-6305522

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



237 ילקוט הפרסומים 7597, י"ב בתשרי התשע"ח, 2.10.2017 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון: 04-6459200

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
215-0518894

שם התכנית: ג/23411 - מבנה מגורים משולב 
במסחר במרכז עפולה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה 
גרסת   ,215-0518894 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 8 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 18647 שינוי 
ג/ 12567 שינוי 

215-0245563 החלפה 
ג/ 12037 החלפה 
ג/ 18606 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: עפולה רחוב: שד ארלוזורוב 31.
יישוב: עפולה רחוב: חנקין יהושע 51.

קצה שדרות ארלוזורוב פינת יהושע חנקין במרכז עפולה
X: 227211 קואורדינטה
Y: 723638 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 16663, מוסדר, חלקות במלואן: 135, 136.

מטרת התכנית: 
ומבנים  תעסוקה  במסחר,  המשולב  מגורים  מבנה  הקמת 

ומוסדות ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. תוספת שימוש של מגורים.

2. ביטול ההוראה שהדירות יהיו דיור בהישג יד להשכרה.

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

קביעת הנחיות סביבתיות לשמירת איכות הסביבה. ה.  
קביעת התנאים לבנייה באזור עתיקות. ו.  

קביעת תנאים להיתר. ז.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4778 עמוד  התשעז,   ,7477 הפרסומים  ובילקוט   07/04/2017

בתאריך 02/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
 ,04-6305522 טלפון:   30950 יעקב  זכרון   54 המיסדים  שומרון, 
 30860 כרמל  עין  חוף הכרמל,  ולבנייה  לתכנון  וועדה מקומית 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-8136213 טלפון: 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

                                                ליאת פלד
יושבת ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
211-0476986

שם התכנית: הוספת דרך גישה למגרשים- נצרת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת 
התכנית:  גרסת   ,211-0476986 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 6 תשריט - 2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9000 שינוי 
ג/ 11810 שינוי 

נצ/ מק/ 1146 כפיפות 
ג/ 18951 כפיפות 
ג/ 10701 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רח' מס' 5029 נצרת

X: 227000 קואורדינטה
Y: 734700 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
מוסדר: 

 גוש: 16532 חלקי חלקות: 115, 131, 197.
גוש: 16581 חלקי חלקות: 39.

מטרת התכנית: 
הוספת דרך גישה למגרשים – נצרת.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים רגיל לדרך משולבת.
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לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
אצבע הגליל, חצור הגלילית טלפון: 04-6800077, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
257-0308874

שם התכנית: הסדרת דרכים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת   ,257-0308874 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

התכנית: הוראות - 8 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8588 שינוי 
ג/ 20528 שינוי 
ג/ 11952 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
בחלקו המזרחי של היישוב כפר כנא

X: 232750 קואורדינטה
Y: 739350 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 17398, מוסדר, חלקי חלקות: 23, 34, 36.

מטרת התכנית: 
הסדרת והתוויית מערכת דרכים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי תוואי דרך.

שינוי ייעוד מדרך למגורים.

שינוי ייעוד ממגורים לדרך.
שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ ולהפך.

שינוי ייעוד מש.צ.פ לשביל.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 טלפון: 

04-6520344

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
259-0296459

 שם התכנית: ג/22735 מגרש 159 
שכונה דרומית ראש פינה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

259-0296459, גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסות לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 11446 שינוי 
ג/ 9399 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
ג/ 16450 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
ג/ 8600 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
דרך הצבר, שכונה דרומית ראש פינה

גושים וחלקות: 
גוש: 13942, לא מוסדר, חלקי חלקות: 12.

X: 250725 קואורדינטה
Y: 763500 קואורדינטה

מגרשים: 
159 - 159 בהתאם לתכנית ג/ 9399

מטרת התכנית: 
שינוי זכויות הבנייה במגרש.

עיקרי הוראות התכנית: 

הסבת 60 מ"ר, שהוקצו לחניות מקורות, לשטחים עיקריים.
הוספת 28 מ"ר עבור גזוזטראות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2366 עמוד  התשע'ז,   ,7423 הפרסומים  ובילקוט   10/02/2017

בתאריך 12/01/2017



239 ילקוט הפרסומים 7597, י"ב בתשרי התשע"ח, 2.10.2017 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
262-0390807

שם התכנית: ג/22863 שינוי בהוראות וזכויות 
הבנייה, בית ראג'ח ג'אליה - סכנין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

262-0390807, גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12452 שינוי 
ג/ 12460 שינוי 

ג/ לג/ 12452/ 10/ 27 שינוי 
ג/ 12735 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: סח'נין, דרום מזרח העיר סכנין

גושים וחלקות: 
גוש: 21063, מוסדר, חלקי חלקות: 20, 94, 164.

X: 229499 קואורדינטה
Y: 751333 קואורדינטה

מגרשים: 
212 - 212 בהתאם לתכנית ג/12452

מטרת התכנית: 
מתן לגיטימציה למבנה קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 
העלאת אחוזי בנייה.
הגדלת תכסית קרקע.

הסדרת קווי בניין תכנוניים במגרש.
קביעת תנאים למתן היתר בנייה וטופס 4.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4786 עמוד  התשע'ז,   ,7477 הפרסומים  ובילקוט   07/04/2017

בתאריך 02/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
258-0274738

שם התכנית: ג/22619 תיקון לתכנית מתאר גוש חלב 
ג/16923

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

258-0274738, גרסת התכנית: הוראות - 19 תשריט - 16

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
257-0384586

שם התכנית: שינוי ייעוד למגורים מעורב במסחר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת   ,257-0384586 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

התכנית: הוראות - 17 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7468 שינוי 
5/ מע/ מק/ 7468/ 12 שינוי 

ג/ 16578 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: אכסאל .

בדרום היישוב אכסאל, בצמידות לכביש הראשי.
X: 230350 קואורדינטה
Y: 731525 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
גוש: 16905, מוסדר,  לקי חלקות: 7, 22.

מטרת התכנית: 
הסדרת מבנה קיים לצורך הפעלת בנק.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד למגורים ומסחר.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   ,1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

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

תשמ"ט - 1989.
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גושים וחלקות: 
מוסדר: 

גושים בשלמות: 14097, 14098, 14099, 14109, 14144, 14145, 14146.
גוש: 14096 חלקות במלואן: 85, 86, 87, 88.

גוש: 14096 חלקי חלקות: 28, 84, 89.
גוש: 14103 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

.56 ,53 ,18 ,15 ,14
גוש: 14103 חלקי חלקות: 52, 55.

גוש: 14104 חלקות במלואן: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
.86 ,83 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,68 ,67 ,66 ,26 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19

גוש: 14104 חלקי חלקות: 1, 4, 5, 6, 27, 28, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 
.85 ,84 ,82 ,74 ,73

גוש: 14107 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,37 ,36 ,34 ,33 ,32
 ,80 ,79 ,77 ,76 ,75 ,74 ,72 ,71 ,69 ,68 ,64 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56

.104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98
גוש: 14107 חלקי חלקות: 35, 38, 41, 42, 63, 65, 66, 67, 70, 73, 78, 

.97 ,96 ,95 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81
גוש: 14108 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32
 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50
 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68
 ,104 ,103 ,102 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,87 ,86

.112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,106 ,105
גוש: 14108 חלקי חלקות: 88, 101, 107.

גוש: 14110 חלקות במלואן: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
.77 ,76 ,41 ,40 ,39 ,38 ,35 ,32 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21

גוש: 14110 חלקי חלקות: 7, 8, 9, 10, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 
 ,111 ,110 ,109 ,107 ,89 ,88 ,87 ,86 ,84 ,78 ,75 ,67 ,66 ,64 ,50 ,44

.140 ,137 ,114 ,113 ,112
גוש: 14111 חלקות במלואן: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 
 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22
 ,74 ,72 ,70 ,61 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47

.83 ,78 ,77 ,76 ,75
גוש: 14111 חלקי חלקות: 3, 8, 14, 17, 18, 31, 32, 37, 38, 60, 62, 

.82 ,81 ,80 ,79 ,73 ,71 ,69 ,68 ,64 ,63
גוש: 14112 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,56 ,55 ,40 ,39 ,30 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,18 ,17 ,16 ,15
 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57

.84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75
גוש: 14112 חלקי חלקות: 9, 19, 29, 32, 38, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 54.

גוש: 14113 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32
 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50
 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,96 ,95 ,92 ,90 ,89 ,86 ,85 ,84 ,83 ,79 ,78

.109 ,108 ,107 ,106 ,105
גוש: 14113 חלקי חלקות: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 80, 

.110 ,99 ,98 ,97 ,94 ,93 ,91 ,88 ,87 ,82 ,81
גוש: 14114 חלקות במלואן: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

.51 ,18 ,17 ,16 ,15

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 10780 שינוי 

מנ/ מק/ 3404 שינוי 
ג/ 11310 שינוי 
ג/ 9210 שינוי 

ג/ 19792 שינוי 
ג/ 19461 שינוי 

מנ/ מק/ 2209 שינוי 
מנ/ מק/ 2107 שינוי 

ג/ 17811 שינוי 
ג/ 16923 שינוי 

מנ/ מק/ 30/ 00 שינוי 
גנ/ 15197 שינוי 

ג/ 2500 שינוי 
ג/ 10779 שינוי 
ג/ 9709 שינוי 
ג/ 5309 שינוי 
ג/ 5267 שינוי 
ג/ 3286 שינוי 

ג/ 10944 שינוי 
ג/ 5383 שינוי 
ג/ 5382 שינוי 
ג/ 4672 שינוי 
ג/ 912 שינוי 

ג/ 10781 שינוי 
ג/ 11908 שינוי 

מנ/ מק/ 99/ 18 שינוי 
ג/ 12198 שינוי 
ג/ 12796 שינוי 
ג/ 13502 שינוי 
ג/ 14175 שינוי 
ג/ 14448 שינוי 
ג/ 14732 שינוי 

ג/ 324 החלפה 
ג/ 5207 החלפה 
ג/ 2747 החלפה 
ג/ 1261 החלפה 
ג/ 1110 החלפה 

ג/ 19686 כפיפות 
ג/ 1204 - צפון כפיפות 

ג/ 16364 כפיפות 
ג/ 13850 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: גוש חלב רחוב: ג'ש (גוש חלב) .

של  המרכזית  השדרה  בצפון  שוכן  ג'יש(  )גישאלה,  חלב  גוש 
לרגלי  ומשתפל  מ'   830 שגובהו  הר  רכס  על  העליון,  הגליל 
חלב  גוש  בוואדי  והתחום  מירון  הר  של  הצפוניים  המורדות 

ממזרח ונחל דישון מצפון ומערב.
מרום הגליל.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2370 עמוד  התשעז,   ,7423 הפרסומים  ובילקוט   10/02/2017

בתאריך 12/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים  נפתלי,  מעלה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,04-9978030
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
214-0339218

שם התכנית: ג/22492 שינוי ייעוד לחניון משאיות- 
קיבוץ מעגן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

214-0339218, גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: 
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 17850 שינוי 
עה/ מק/ 17850/ 014 שינוי 

ג/ 5123 שינוי 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ג/ 1593 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
יישוב: מעגן .

ממזרח למתחם צמח תערובות

גושים וחלקות: 
גוש: 15715, מוסדר, חלקי חלקות: 19, 20.

X: 255498 קואורדינטה
Y: 734281 קואורדינטה

מגרשים: 
401 - 401 בהתאם לתכנית ג/ 17850

מטרת התכנית: 
הסדרת חניון משאיות לתוצרת חקלאית.

עיקרי הוראות התכנית: 
משק  מבני  ליעודים:  )הצמוד  חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי    .1

ומסחר ותעסוקה( לחניון משאיות לתוצרת חקלאית.
מתן הוראות והנחיות בינוי ופיתוח שטח בהתאם.   .2

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4441 עמוד  התשעז,   ,7469 הפרסומים  ובילקוט   17/03/2017

בתאריך 20/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 

גוש: 14114 חלקי חלקות: 1, 2, 50.
גוש: 14115 חלקות במלואן: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60

.92 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78
גוש: 14115 חלקי חלקות: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

.93 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,53 ,52
גוש: 14129 חלקות במלואן: 27, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52
 ,119 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70
 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120

.139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133
גוש: 14129 חלקי חלקות: 20, 26, 42, 87, 96, 107, 108, 111, 112, 

.143 ,141 ,140 ,118 ,117 ,116 ,115 ,113
גוש: 14130 חלקות במלואן: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 95.

גוש: 14130 חלקי חלקות: 94.
גוש: 14131 חלקי חלקות: 94, 96.
גוש: 14132 חלקות במלואן: 89.

גוש: 14132 חלקי חלקות: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
.56,57 ,55 ,54 ,53

גוש: 14134 חלקות במלואן: 36.
גוש: 14134 חלקי חלקות: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

גוש: 14142 חלקות במלואן: 34.
גוש: 14142 חלקי חלקות: 33.

 ,44  ,43  ,42  ,41  ,40  ,39  ,38  ,37  ,36 14143 חלקות במלואן:  גוש: 
.48 ,47 ,46 ,45

גוש: 14143 חלקי חלקות: 7, 14, 15, 31, 32, 49.
X: 241941 קואורדינטה
Y: 769788 קואורדינטה

מטרת התכנית: 
תיקון והתאמת היעודים, השימושים, זכויות והוראות הבנייה 
ציבור,  ומוסדות  מבנים  ב'2,  מגורים  ב'1,  מגורים  ביעודים 
שטחים פתוחים מבנים ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח בין 

oתכנית מס' ג/16923 ותכניות מפורטות מאושרות קודמות

עיקרי הוראות התכנית:
מאושרות  מפורטות  תכניות  בשטחי  הקרקע  יעודי  התאמת 
קודמות אשר תכנית ג/16923 ציינה כי היא כפופה אליהן או 

 oלא התייחסה אליהן כלל )נעלמו ממנה
התאמת זכויות והוראות בנייה באופן כללי ליעוד מגורים ב'1 
)קיים( עפ"י תכנית ג/16923 בשטחי תכניות מפורטות מאושרות 

 oקודמות לה
התאמת זכויות והוראות בנייה באופן נקודתי ליעוד מגורים ב'1 
)קיים(, מגורים ב'1 )שכונה מזרחית(, מגורים ב'2 )גרעין(, ומבנים 
קודמות  מאושרות  מפורטות  תכניות  בשטחי  ציבור  ומוסדות 
והוראות הבנייה בהן  זכויות  ג/16923 הרעה את  אשר תכנית 
למרות שציינה כי היא כפופה אליהן או לא התייחסה אליהן 
כלל )נעלמו ממנה( עפ"י הפירוט המופיע בדברי הסבר לתכנית 

 oובנספח ההשלמה לדברי הסבר
מבנים  פתוחים  לשטחים  הבנייה  והוראות  זכויות  פירוט 

 12796o/ומוסדות ציבור עפ"י תכנית מס' ג
 oתיקון פרק 1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
ביטול הערה מס' 6: "בכל סטירה בין חישוב סה"כ השטח המותר 
מבנייהם"  הקטן  יגביל  זו  טבלה  עפ"י  ובאחוזים  במ"ר  למגרש 
 32 בעמוד  בנייה  והוראות  זכויות  טבלת   5 בפרק  המופיעה 

 oלהוראות תכנית ג/16923 המאושרת
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בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 13.11.2017.

מימון אביטן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 40499-06-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת תשלובת חוויה בע"מ, ח"פ 51-386081-7,

והמבקש: יעקב הר-צבי, ע"י ב"כ עו"ד איתי יפה, ת"ד 940, 
קריית ים 29108.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2017 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 

.22.10.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתי יפה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 23808-07-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  פרוייקטים  י.ב.ש  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-503141-7

 .14as01395 ,MOGOS AMARE MICHELE .1 :והמבקשים
יניב  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,4628/126286,  ,ADRESOM MICHELI  .2
אלנקרי, מרח' בני ברק 15, ת"ד 20037, תל אביב, טל' 072-2200415, 

פקס' 077-4701851.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.12.2017 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 
 13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע  באופן 

ביום 3.12.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יניב אלנקרי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
עמק הירדן, טלפון: 04-6757636, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: צפת

 תיקון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
216-0357475

 שם התכנית: ג/22547 הסדרת יעודי קרקע 
וזכויות בניה - אזה"ת צפת

תכנית  סופר  טעות  תיקון  בדבר  הודעה  בזאת  נמסרת 
מס':  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  מתוקנת  והודעה   מפורטת 

216-0357475, גרסת התכנית: הוראות -  10 תשריט -   7
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
בדבר תיקון טעות סופר, בסעיף 5 – טבלת זכויות ומגבלות בניה 
216- מס'  מפורטת  תכנית  אישור  הודעת  התכנית.  להוראות 

ובילקוט   14/07/2017 בתאריך  בעיתונים  שפורסמה    0357475
הפרסומים   7537, התשעז, עמוד  7387, בתאריך 04/07/2017, 

תיקון טעות סופר במסמכי התכנית. 
בניה,  ומגבלות  זכויות  5 להוראות  התכנית  - טבלת  בסעיף 
יש לרשום   "  " ומלאכה  , תעשייה קלה  " התעשייה  בשימוש 
את סה"כ אחוזי הבניה ליעוד זה בעמוד "אחוזי בניה כוללים" 

בשיעור " 150"  במקום "110"  כפי שנרשם.
ביתר ההוראות לא חל כל שינוי. 

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 70751-07-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בן עיון - נמרודי חברה לבנין בע"מ, 
ח"פ 51-172212-6,

מימון  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  זילברשטיין  ילנה  והמבקשים: 
אביטן, מרח' ז'בוטינסקי 7 )מגדל משה אביב, קומה 53(, רמת גן 

52520, טל' 03-7267400, פקס' 03-7267401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.11.2017 בשעה 11.30.

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 13.00 

ביום 26.11.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 6416-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ,51-299383-3 ח"פ  בע"מ,  ארט  ס.ג'  חברת  פירוק  ובעניין 
רח' הצבר 3, אזור 5800195.

רישיון  מורוז,  פבל  עו"ד  ב"כ  ע"י  אברהם,  הדר  והמבקש: 
18651 ו/או רחל עדן ו/או יוליה סניגיר ו/או אלכסנדר וייס ו/או 
יפעת קריכלי ו/או בוריס דובינסקי ו/או שלי רוזנברג-מזרחי, 
פקס'  ,03-9412222 טל'   ,75707 לציון  ראשון   ,22 סחרוב   מרח' 

.03-9412202

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.11.2017 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   13.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.25.10.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פבל מורוז, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 19234-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת תפוז פון בע"מ, ח"פ 51-272183-8,

קמרי,  מאיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  רחל,  עייש  ישראל  והמבקש: 
 ,27 הגטאות  לוחמי  רח'  את שבתאי,  קמרי  דין  עורכי  ממשרד 

עכו 2431708, טל' 04-9555105, פקס' 04-9555106.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.11.2017 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   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.12.11.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מאיר קמרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 29154-08-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בע"מ  )מלכ"ר(  אונו  קרית  העתיד  דור  חברת  פירוק  ובעניין 
)חל"צ(, ח"פ 51-369283-0,

מרח'  נור,  דורון  עו"ד  ב"כ  ע"י  גרינברג,  אוהד  והמבקש: 
פקס'   ,03-5290924 טל'  אביב,  תל   ,51266 ת"ד   ,90 בגין  מנחם 

.077-4703383

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.10.2017 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 

.22.10.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דורון נור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 6299-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת הידרו מאיו )1997( בע"מ, ח"פ 51-252314-3, 
מרח' המצודה 41, אזור 5800179,

מורוז,  פבל  עו"ד  ב"כ  ע"י  בייליס,  אלכסנדר  והמבקש: 
ו/או  סניגיר  יוליה  ו/או  עדן  רחל  ו/או   18651 מס'  רישיון 
ו/או  דובינסקי  בוריס  ו/או  קריכלי  יפעת  ו/או  וייס  אלכסנדר 
שלי רוזנברג-מזרחי, מרח' סחרוב 22, ראשון לציון 75707, טל' 

03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.11.2017 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   13.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.25.10.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פבל מורוז, עו"ד  
בא כוח המבקש  



ילקוט הפרסומים 7597, י"ב בתשרי התשע"ח, 2.10.2017  244

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 42953-06-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אדרת רונן בע"מ, ח"פ 51-378270-6,

והמבקש: איגור זובצ'נקו, ע"י ב"כ עו"ד כמיל גרייב, מדרך 
העצמאות 132, חיפה 3341117.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.10.2017 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.23.10.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

כמיל גרייב, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 19687-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת גמא ספטיק בע"מ, ח"פ 51-285429-0, 
מרח' מרקוני 18, ת"ד 25529, חיפה,

והמבקשים: ולדימיר איליאשב ואח', ע"י ב"כ עו"ד אירנה 
בן  שד'   ,26133 מוצקין  קריית   ,3410 ת"ד  שוורצבורד,  צ'רניאק 
גוריון 63, קומה 6, קריית ביאליק 26133, טלפקס' 077-5497760, 

נייד 052-6700507.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.11.2017 בשעה 11.15.

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 7.11.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אירנה צ'רניאק שוורצבורד, עו"ד
                                                  באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 21266-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת פולי פילם ישראל שיווק בע"מ, ח"פ 
,51-225666-0

אברמוביץ,  מנחם  עו"ד  ב"כ  ע"י  אברהם,  איתן  והמבקש: 
מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב 6423806.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2017 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   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.11.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מנחם אברמוביץ, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 29774-06-17

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת גני צבאות המלך, ע"ר 58-046951-8,

המבקשים: חנה רחל ורדי, דניאל בן עזרא, מיכאל אוחיון, 
רחל נורית פינטו, אורנה ג'רופי, מנחם מנדל גבאי, אתי חימי, 
מיכל הולינס, ע"י ב"כ עו"ד איתי יפה, ת"ד 940, קריית ים 29108.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.10.2017 בשעה 11.30.

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 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 15.10.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

                                  איתי יפה, עו"ד
                                    בא כוח המבקשים
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עו"ד  ב"כ  ע"י  מימון,  עטיה  ואלי  לוזון  יצחק  והמבקשים: 
אברהם בועז אורגד, מרח' הרצל 54/8, נתניה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.11.2017 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 10.00 

ביום 1.11.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אברהם בועז אורגד, עו"ד
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 6601-08-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   2012 יסמין  דלתות  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-482809-4

מרקו,  פרי  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
פקס'  ,03-6950466 טל'   ,67138 אביב  תל   ,65 בגין  מנחם   מדרך 

.03-6096116

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.10.2017 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 23.10.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פרי מרקו, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 19604-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מנופאים שלי בע"מ, ח"פ 51-567301-0,

ב"כ  ע"י  כולם  החברה,  ועובדי  שוורץ  רומן  והמבקשים: 
 ,651 ת"ד  פרנק,  בית   ,30 הרצל  מרח'  ארנסט,  בראיה  עו"ד 
דוא"ל   ,03-6750651 פקס'   ,08-6752595 טל'   ,78106 אשקלון 

.office@braya-law.com

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 6886-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  לבניה  חברה  קסטרום  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-537574-9

מרקו,  פרי  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
פקס'  ,03-6950466 טל'   ,67138 אביב  תל   ,65 בגין  מנחם   מדרך 

.03-6096116

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2017 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 21.11.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פרי מרקו, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 38356-06-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ ובניו,  גולדנברג  ראובן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-278120-4

והמבקש: בנימין אוסרוב, מרח' ויצמן 98/4, קומה 3, נתניה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.11.2017 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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בנימין אוסרוב, המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 10776-07-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בע"מ,   2014 שונים  שירותים  קולינג  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-507486-2,
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תתכנס ביום 2.11.2017, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' כנרת 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,   ,3 5, מגדל בסר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה צרפתי, מפרק  

ניופייננס בע"מ
)ח"פ 51-357704-9(

)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 
תתכנס ביום 5.11.2017, בשעה 17.30, אצל המפרק, רח' הגליל 
2, כרמיאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיחי סופר, עו"ד, מפרק  

שניידר למסחר בע"מ
)ח"פ 51-040871-9(

)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 
צמח  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,31.12.2017 ביום  תתכנס 
שניידר ושות', רח' ראול ולנברג 18, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אהוד שניידר, עו"ד, מפרק  

אינטק אינטרנאשיונל קפיטל מארקטס בע"מ
)ח"פ 51-297428-8(

)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 4.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נחום, מרח' יגאל אלון 

55, תל אביב, למפרק החברה.

דוד נחום, מפרק

ידידיה בלונדר בע"מ
)ח"פ 51-399722-1(

)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 23.8.2017, התקבלה החלטה 
למפרק  בלונדר,  ידידיה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.
ידידיה בלונדר, מפרק

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.11.2017 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 22.10.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בראיה ארנסט, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 6756-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ג'ברי יבוא והפצת מזון )1998( בע"מ, 
ח"פ 51-270049-3,

ח"פ 51-01090-5,  קמח,  טחנות   - בע"מ  והמבקשת: שטיבל 
וישינצקי,  גראור,  אטיאס,  ממשרד  ברוך,  נעה  עו"ד  ב"כ  ע"י 

ענבר, חכים ושות', עורכי דין, רח' פלי"ם 6, חיפה 3309509.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.12.2017 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 28.11.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 21.11.2017.

נעה ברוך, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

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

ממורייז טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-531992-9(

)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 
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אינבנטיבה מרקטינג ישראל בע"מ
)ח"פ 51-499276-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

לפקודת  ו–ט"ו  י"ג  לפרקים  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
מיוחדת  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
של בעלי המניות בחברה, שהתכנסה ביום 6.9.2017, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לבטל את הליך הפירוק מרצון של החברה 
ולהסיר את מינוי המפרק, עו"ד רונן ליבוביץ, מדרך מנחם בגין 
48, תל אביב, ומעתה סמכויות החברה יחזרו לידי הדירקטוריון.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

דימר תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-406601-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרקת

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.9.2017, התקבלה החלטה 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 

את מינויה של המפרקת.
עינת רושו, עו"ד, מפרקת

אורי חנם חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-323341-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל, 
במניין  מיוחדת  החלטה  התקבלה   ,17.9.2017 ביום  שהתכנסה 
את  ולהסיר  מרצון  החברה  פירוק  הליכי  את  להפסיק  חוקי 

מינויו של מפרק החברה.
אביבה חנם, בעלת מניות

טנא להשקעה בקיונרג'י
)ש"מ 55-025779-4(

הודעה על שינויים בשותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ח"פ  בע"מ,  וגמל  פנסיה  הפניקס  המוגבל  השותף   ,1.1.2017 
העביר   ,5345433 גבעתיים   ,53 השלום  מדרך   ,51-175151-3
366,700 שקלים חדשים מסך כל זכויותיו בשותפות לידי חברת 
אקסלנס נשואה גמל בע"מ, ח"פ 51-302648-4, מרח' אפעל 25, 

פתח תקווה 4951125.
דורי בראון        רן בן אור

ה מ י ת ח י  ש ר ו מ    

מונדלז אינטרנשיונל ישראל בע"מ
)ח"פ 51-475560-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.8.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה כהן, מרח' כינרת 5, 

מגדל בסר 3, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר שלמה כהן, מפרק  

מונדלז אינטרנשיונל ישראל בע"מ
)ח"פ 51-475560-2(

)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 26.12.2017, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' כנרת 5, 
מגדל בסר 3, בני ברק 512623, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר שלמה כהן, מפרק  

עוזי רונן טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-246219-3(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,23.8.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
מיוחדת, במניין חוקי, לבטל את הליכי פירוק החברה ולהסיר 

את מינויו של רונן עוזיהו למפרק החברה.
רונן עוזיהו, דירקטור

טרמינל תעשיות אלקטרוניקה וחשמל בע"מ
)ח"פ 51-247177-2(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,28.8.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
מיוחדת, במניין חוקי, לבטל את הליכי פירוק החברה ולהסיר 

את מינויו של רונן עוזיהו למפרק החברה.
חיים גיגי, דירקטור
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שם הנאמן ומענו: עו"ד אילן חזני, שד' שאול המלך 39, בית הדר 
דפנה, תל אביב.

סוג הדיבידנד: דיבידנד בדין קדימה + רגיל.

אילן חזני, עו"ד, נאמ

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
 ,19805-02-15 פש"ר  תיק  שבע,  בבאר  המחוזי  המשפט  בבית 

פר/21427

שם החייב: זוהאר אבו גוידר.

שם הנאמן ומענו: עו"ד אילן חזני, שד' שאול המלך 39, בית הדר 
דפנה, תל אביב.

סוג הדיבידנד: רגיל.
אילן חזני, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 47782-02-12

שם החייב: גיא שריקי.

שם הנאמן ומענו: עו"ד קרן אוגינץ, רח' האתגר 1, טירת הכרמל, 
ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
הנאמנת  תקבע  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
ובלי  דין  פי  על  החייב  לנושי  הסופי  הדיבידנד  את  ותחלק 

להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

טנא הון צמיחה 3 פי. אי. אף 
)ש"מ 55-024953-6(

הודעה על שינויים בשותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ח"פ  בע"מ,  וגמל  פנסיה  הפניקס  המוגבל  השותף   ,1.1.2017 
העביר   ,5345433 גבעתיים   ,53 השלום  מדרך   ,51-175151-3
לידי  בשותפות  זכויותיו  כל  מסך  חדשים  שקלים   1,478,380
מרח'   ,51-302648-4 ח"פ  בע"מ,  גמל  נשואה  אקסלנס  חברת 

אפעל 25, פתח תקווה 4951125.
דורי בראון      רן בן אור

ה מ י ת ח י  ש ר ו מ    

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 51348-01-16

שם החייבת: הדס לן.

שם הנאמן ומענו: עו"ד אילן חזני, שד' שאול המלך 39, בית הדר 
דפנה, תל אביב.

סוג הדיבידנד: דיבידנד בדין רגיל.

אילן חזני, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
 ,42679-03-14 פש"ר  תיק  שבע,  בבאר  המחוזי  המשפט  בבית 

פר/18466

שם החייב: ויאצ'סלב בייטר.

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 
לפועל בה 

מתנהל 
מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל בה 

מתקיים הדיון
שעת 
הערותהדיון

צחי יצחק 
ארי

דחיית 13:00תל אביב019882933116/04/201731/01/2018תל אביבבית העמק
דיון

 10:00תל אביב019848903226/12/201713/03/2018תל אביבנחשון 717, אילתשלום אוחיון

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




