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 מינוי ממלאת מקום לנציג שד המשפטים במועצה

 האדצית לתכנון ולבנייה

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(0(2) ו־48א(א) לחוק התכנון

, אני ממנה את סילביה רביד, ת״ז ו  והבנייה, התשכ״ה-965ו

 013440680, לממלאת מקומו של נציגי במועצה הארצית לתכנון

 ולבנייה.

 וי בשבט התשע״א (וו בינואר וו20)

 (חמ 7—3)

 יעקב נאמן

 שר המשפטים

 ו ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 אצילת סמכויות

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-963ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו7(ב) לחוק שירות המדינה

ו (להלן - החוק), ובהמלצת ועדת  (משמעת), התשכ״ג-963ו

 השירות כמשמעה בחוק, אני אוצל מסמכותי להשעיה והעברה

 דחופות לפי סעיף 48 לחוק, למנהל רשות האכיפה והגבייה -

 לגבי עובדי רשות האכיפה והגבייה.

 כ״ט בטבת התשע״א (5 בינואר וו20)

 (חמ 67—3)

 יעקב נאמן

 שר המשפטים

 ו ס״ח התשכ״ג, עמי 50.

 מינוי חבדה לוועדת עדד

,  לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-ו96ו

 וחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,

, ולפי סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, ו  התשכ״א-ו96ו

, אני ממנה את גלית אציל לדור, ת״ז 023646599,  התשנ״ב-992ו2

 בעלת ניסיון בעסקי מקרקעין שאינה עובדת המדינה, לחברת

 ועדות ערר שעל פי החוק האמור, במקומה של אלה בר־ניב3.

 תוקף המינוי לשלוש שנים.

 הי בשבט התשע״א (0ו בינואר וו20)

 (חמ ו50—3)

 יעקב נאמן

 שר המשפטים

 ו ס״ח התשכ״א, עמי 00ו; התשס״ז, עמי 72.

 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.

 3 י״פ התשס״ח, עמי 28ו2.

 מינוי יושבת דאש לוועדת עדדים

 לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל-970ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף וו(ב) לחוק התגמולים לנפגעי

ו (להלן - החוק), ובהתייעצות עם  פעולות איבה, התש״ל-970ו

 נשיאת בית המשפט העליון, לפי סעיף 6ו לחוק בתי המשפט

, אני ממנה את קיי בלנש,  [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2

 ו ס״ח התש״ל, עמי 26ו.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 98ו.

 מינוי שופטי נוער

 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה

, ובהסכמת שר המשפטים, אני  ודרכי טיפול), התשל״א-11971

 מטילה על שופטי בית משפט השלום במחוז הצפון, ששמם

 מפורט להלן לשמש שופטי נוער:

 אילונה לינדנשטראוס אריאלי

 ארנון קימלמן.

 תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

 כ״ח בטבת התשע״א (4 בינואר 2011)

 (חמ 3-686)

 דורית ביניש

 נשיאת בית המשפט העליון

 1 ס״ח התשל״א, עמי 134.

 הודעה על גמר כהונתו של שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

, אני מודיע על גמר כהונתו של סטפן אדלר,  התשמ״ד-11984

 נשיא בית הדין הארצי לעבודה, ביום ח׳ בכסלו התשע״א (15

 בנובמבר 2010) עקב פרישתו לגמלאות.

 כ״א בטבת התשע״א (28 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-60)

 יעקב נאמן

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על גמר כהונתה של שופטת

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

, אני מודיע על גמר כהונתה של רבקה צוק,  התשמ״ד-11984

 שופטת בית משפט שלום בכפר סבא, ביום כ״ב בכסלו התשע״א

 (29 בנובמבר 2010), עקב התפטרותה.

 כ״א בטבת התשע״א (28 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-60)

 יעקב נאמן

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על צורך במינוי קאדי

 לפי חוק הקאדים, התשכ״א-1961

, אני  בהתאם לסעיף 5(א) לחוק הקאדים, התשכ״א-11961

 מודיע על צורך במינוי קאדי אחד לבית דין שרעי אזורי.

 בי בטבת התשע״א (9 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-260)

 יעקב נאמן

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 118; התשס״ב, עמי 505.
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 מינוי ממונה

 לפי חוק עובדים זרים, התשנ״א-1991

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״הממונה״ בסעיף 1 לחוק

 עובדים זרים, התשנ״א-11991 (להלן - החוק), אני ממנה את

 עובד משרד הפנים, אמנון בן עמי, ת״ז 056760093, לאחראי על

 מתן היתרים לפי סעיף יג לחוק.

 כ״ח בכסלו התשע״א (5 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-4177)

 אליהו ישי

 שר הפנים

 1 ס״ח התשנ״א, עמי 112.

 הודעה על מינוי חבר המינהלה

 לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ״א-1980

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 44 לחוק לעידוד השקעות הון

 בחקלאות, התשמ״א-11980 (להלן - החוק), כי בתוקף סמכותי

 לפי סעיף 9(א)(3) לחוק, מיניתי את אסף גרינוולד, ת״ז 024096984,

 לנציג משרד התעשייה המסחר והתעסוקה במינהלת מינהל

 השקעות בחקלאות, במקומו של פנחס קוטשר.

 אי בטבת התשע״א (8 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-1404)

 בנימין (פואד) בן אליעזר

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 56.

 מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים

 לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-1958

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים,

, אני ממנה את עובד משרד התעשייה המסחר  התשי״ח-11958

 והתעסוקה, בן עמי כופר, ת״ז 051060895, לרשם המהנדסים

 והאדריכלים.

 כ״ב בטבת התשע״א (29 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-1363)

 בנימין (פואד) בן אליעזר

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 108.

 מינוי ממלאי מקום במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב)(2) ו־48א(א) לחוק התכנון

, אני ממנה את אריק ליבובי׳ך, ת״ז  והבנייה, התשכ״ה-11965

 028989945, ואת ירון ארגז, ת״ז 058393448, לממלאי מקומו של

 נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

 כ״ג בטבת התשע״א (30 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-7)

 בנימין (פואד) בן אליעזר

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת

 העררים לפי החוק, במחוז תל אביב, לצורך סיום תיקים.

 תוקף המינוי לשישה חודשים.

 כ״ג בטבת התשע״א (30 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-285)

 יעקב נאמן

 שר המשפטים

 הודעה בדבר עדכון סכומים

 לפי חוק הערבות, התשכ״ז-1967

 אני מודיע, כי עקב עליית המדד החל ביום כ״ה בטבת

 התשע״א (1 בינואר 2011), יחול שינוי בסכומים הנקובים בהגדרה

 ״ערב מוגן״ שבסעיף 19 לחוק הערבות, התשכ״ז-11967, כלדקמן:

 (א) הסכום הנקוב בסעיף 19(1) לחוק הוא 84,243.89 שקלים חדשים;

 (ב) הסכום הנקוב בסעיף 19(2) לחוק הוא 702,032.41 שקלים חדשים.

 אי בשבט התשע״א (6 בינואר 2011)

 (חמ 3-4193)

 יעקב נאמן

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ז, עמי 46; התשנ״ח, עמי 2.

 מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

 לפי פקודת המסים (גבייה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1,

 אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב

 מי עכו בע״מ (להלן - החברה), לממונה על הגבייה ולפקיד

 גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב,

 התשס״א-22001 (להלן - החוק), של תשלומים המגיעים

 לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה

 לפי סעיף 53 לחוק.

 כ״ו בטבת התשע״א (2 בינואר 2011)

 (חמ 3-18)

 יובל שטייניץ

 שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 545.

 מינוי עוזרי פקיד שומה

 לפי פקודת מס הכנסה
1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־229 לפקודת מס הכנסה

 (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובדי רשות המסים המפורטים

 להלן, לשמש עוזרי פקיד שומה לעניין סעיף 102 לפקודה:

 השם מס׳ זהות

 דורון בראון 059642835

 יעקב לאופר 064758055

 טוני הרמלין 016518904

 כ״ג בטבת התשע״א (30 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-171)

 יובל שטייניץ

 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 לפי סעיף 6(א)(3) לחוק, דנה בתכנית בישיבתה מסי 387, מיום

 י״ד באדר התשס״ט (0ו במרס 2009), והחליטה על הפקדת

 התכנית.

 מטדת התכנית: שינוי ייעוד מיער לתחנת תדלוק.

 מקום התכנית: מחוז: ירושלים; מרחב תכנון מקומי: בית
 שמש; רשות מקומית: עיריית בית שמש.

 הקדקעות הכלולות בתחום התכנית:
 גוש: 5229 (חלק).

 כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס
 ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
 גובל אותו; רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף
, שאזור שיפוטה כלול בתחום  3 לפקודת המועצות המקומיות2
 התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך,
 דרך כלל, שר הפנים, לפי צו התכנון והבנייה (קביעת גופים
 ציבוריים ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות לתכנית),
 התשל״ד- 974ו3, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד
 ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה
 הודעה זו בעיתונות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
 המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת״ד 58ו6,
 ירושלים ו06ו9, ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה, מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה ו, ירושלים
 46ו94, ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את
 העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן לפני עורך דין

 או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

 התכנית האמורה, בצורה שבה היא הופקדה, נמצאת
 בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז ירושלים, רחי שלומציון
 המלכה ו, ירושלים 46ו94, טלי 02-6290263, ובארכיב מינהל
 התכנון, משרד הפנים, רחי קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים,
 טלי 556/646ו02-670, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום,
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום

 מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
 מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד

 הפנים, בטלי 5וו03-9298, בימים אי-הי, בשעות 6.00-9.00ו.

www. מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים 
 moin.gov.il, תחת הכותרת: מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני

 (בעמוד השער).

 י״ג בטבת התשע״א (20 בדצמבר 0ו20)

 (חמ 697—3)

 אמנון בן-עמי

 ממלא מקום יושב ראש

 המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 535.

 הודעה בדבד העלות הכוללת הממוצעת לאשדאי
 לא צמוד הניתן לציבוד

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות, התשנ״ג-993ו

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,
, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת  התשנ״ג-993וו

 ו ס״ח התשנ״ג, עמי 74ו.

 מינוי נציגה במועצה ובמינהלת

 לפי חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(א)(1) ו־10(1) לחוק הרשות

, אני ממנה את מאיה זינו-  לפיתוח ירושלים, התשמ״ח-11988

 אברמוביץ, ת״ז 031499585, לנציגת שר התיירות במועצת

 הרשות לפיתוח ירושלים ובמינהלת הרשות, במקום שי וינר2.

 י״ט בטבת התשע״א (26 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-2159)

 סטס מיסזיניקוב

 שר התיירות
 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 168.

 2 י״פ התשס״ז, עמי 1300.

 מינוי נציג שר התיירות במועצת הרשות

 לפיתוח הגליל

 לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(1) לחוק הרשות לפיתוח

, אני ממנה את ואיל כיוף, ת״ז 059845784,  הגליל, התשנ״ג-11993

 לנציגי במועצת הרשות לפיתוח הגליל.

 כ״ח בטבת התשע״א (4 בינואר 2011)

 (חמ 3-2476)

 סטס מיסזיניקוב

 שר התיירות
 1 ס״ח התשנ״ג, עמי 138.

 הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 51 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-

 11965 (להלן - החוק), נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית

 לתכנון ולבנייה הורתה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק,

 בישיבתה מסי 528, מיום לי בכסלו התשע״א (7 בדצמבר 2010),

 על הכנת תכנית מיתאר ארצית (חלקית), תמ״א/10/ד/1/5 -

 הגדלת הספק הייצור בתחנת הכוח נשר-רמלה.

 י״ג בטבת התשע״א (20 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-697)

 אמנון בן-עמי

 ממלא מקום יושב ראש

 המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

 למחוז ירושלים

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו־90 לחוק

 התכנון והבנייה, התשכ״ה-11965 (להלן - החוק), כי במשרדי

 הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ובמשרד

 הפנים בירושלים, הופקד שינוי מסי 52 לתכנית המיתאר

 המחוזית, מחוז ירושלים, תמ״מ 1 - שינוי ייעוד מיער לתחנת

 תדלוק.

 ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת״ע),

 שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה,

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 באוקטובר 2010) את תוקפו של הרישיון 320/״שרית״2 עד יום בי

 בכסלו התשע״א (9 בנובמבר 2010) לפי סעיף 18(ב)(1) לחוק.

 כ״ג בחשוון התשע״א (31 באוקטובר 2010)

 (חמ 3-629)

 יעקב מימרן

 הממונה על ענייני הנפט

 2 י״פ התשס״ד, עמי 887; התש״ע, עמי 3908.

 הודעה על אישור חותם אלקטרוני

 לפי צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית),

 התשס״ח-2007

 אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ג) לצו הפעלת רכב
 (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית), התשס״ח-12007 (להלן
- הצו), כי אישרתי את קיומו של חותם העומד בדרישות

 התוספת לצו.

 כ״ח בטבת התשע״א (4 בינואר 2011)

 (חמ 3-2727)

 חן בר-יוסף

 מנהל מינהל הדלק והגז
 1 ק״ת התשס״ח, עמי 118.

 תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973

 בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,
, אני מודיעה כי הוגשה בקשה לתיקון ההודעה  התשל״ג-11973
, כך שבבקשה מסי 3670/04,  בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים2

 ייווסף לשמות המטפחים השם ״יוסי יניב״.

 המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את
 התנגדותו בתוך 30 ימים, כקבוע בתקנה 14(ב) לתקנות זכות
, לידי גבריאל ברדוש  מטפחים של זני צמחים, התשל״ד-31974
 במשרד היחידה לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח

 הכפר, ת״ד 30, בית דגן 50250.

 כ״ז בטבת התשע״א (3 בינואר 2011)

 (חמ 3-361)

 מיכל גולדמן

 רשם זכות מטפחים

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 272.

 2 י״פ התשס״ה, עמי 2646.

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 713.

 הסמכת פקח - עיריית גבעת שמואל

 לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית-סמכויות
 פקחים), התשס״ח-2008

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה
 סביבתית - סמכויות פקחים), התשס״ח-12008 (להלן - החוק),
 ולאחר שהוכשר כדין, אני מסמיך לפקח לעניין חיקוקי הסביבה
 המנויים בחוק, את עובד עיריית גבעת שמואל, שמעון ברוכים,

 ת״ז 36785293, זאת כל עוד הוא מכהן בתפקידו.

 כ״ב בטבת התשע״א (29 בדצמבר 2010)

 (חמ 3-4029)

 יוסי ברודני

 ראש עיריית גבעת שמואל

 1 ס״ח התשס״ח, עמי 534.

 הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אוקטובר

 2010, היה 5.32 אחוזים.

 כ״ו בטבת התשע״א (2 בינואר 2011)

 (חמ 3-2468)

 ערד מאי

 מנהל היחידה למידע ולדיווח

 הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו

 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הנפט,

 התשי״ב-11952, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, נתתי

 ביום די בכסלו התשע״א (11 בנובמבר 2010) למפורטים כלהלן:

 לפידות חלץ - שותפות מוגבלת 42.50%

 מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת 22.50%

 רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת 25.00%

-  הזדמנות ישראלית

 מקורות אנרגיה שותפו ת מוגבלת 10.00%

 סך הכל 100.00%

 את הרישיון 390/״שרית - בי״, שגבולותיו הם כדלהלן:

 מנקודת ציון 167,450/639,000 ומזרחה

 לנקודת ציון 178,000/639,000 ודרומה

 לנקודת ציון 178,000/630,000 ומזרחה

 לנקודת ציון 179,000/630,000 ודרום מערבה

 לנקודת ציון 177,900/627,800 וצפון מערבה

 לנקודת ציון 176,600/628,400 ודרום מערבה

 לנקודת ציון 176,000/627,150 ומערבה

 לנקודת ציון 165,600/627,150 וצפון מזרחה

 לנקודת ציון 167,000/630,000 ומזרחה

 לנקודת ציון 163,110/630,000 וצפון מזרחה לאורך

 חוף הים התיכון חזרה

 לנקודת ציון 167,450/639,000

 סך הכל כ־147,900 דונם.

 תוקפו של הרישיון יפוג ביום כ״ו בטבת התשע״א (2 בינואר

.(2011 

 יי בכסלו התשע״א (17 בנובמבר 2010)

 (חמ 3-629)

 יעקב מימרן

 הממונה על ענייני הנפט

 1 ס״ח התשי״ב, עמי 322.

 הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט

 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

 בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי״ב-11952 (להלן -

 החוק), אני מודיע כי הארכתי ביום כ״ג בחשוון התשע״א (31

 1 ס״ח התשי״ב, עמי 322.
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 3. מרכז השלטון המקומי,

 מרכז הסתדרות המעו״ף

 4. רשויות מקומיות

 5. מנהלים ומזכירות בבתי ספר יסודיים

 6. הודעה בענייני עובדים 1196/2010 תוספת גמול

6.12.2010 7. 

 .8 2.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

7040/2010 1. 

11.11.2010 2. 

 3. חבר מועצות הדתיות,
 מרכז הסתדרות המעו״ף

 4. כלל הענפים

 5. רבני שכונות

 6. הודעה מסי 3/10 תיקון מספר סידורי בהודעה מסי 2/10

6.12.2010 7. 

 .8 11.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

7041/2010 1 

24.10.2010 2. 

 3. חבר מועצות הדתיות,

 מרכז הסתדרות המעו״ף

 4. כלל הענפים

 5. רבני שכונות

 6. הודעה בענייני עובדים מסי 2/10 דמי חבר באגודות

6.12.2010 7. 

 .8 24.10.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

7042/2010 + 389/2010 1. 

29.11.2010 2. 

 3. הסתדרות מדיצנית הדסה

 ממשלת ישראל

 מרכז שלטון מקומי
 שלוש הערים הגדולות
 שירותי בריאות כללית,

 הסתדרות החדשה

 4. כלל הענפים

 5. עובדים סוציאלים

 6. הארכה

6.12.2010 7. 

 .8 29.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

7043/2010 1. 

2.1.2011 2. 

 3. לשכת התיאום של הארגונים הכלכלים,

 הסתדרות החדשה / האגף לאיגוד מקצועי

 4. כלל הענפים

 5. כאמור בהסכם עצמו מטה

 6. העלאת שכר מינימום ל־4,300 ₪

2.1.2011 7. 

 .8 2.1.2011 - לתקופה בלתי מסויימת

 הודעה על מינוי מנהל ארנונה

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

 התשל״ו-1976

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות

,  המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-11976

 מינתה מועצת עיריית קרית שמונה, בישיבתה מן המניין מסי

 10/10, מיום וי בטבת התשע״א (13 בדצמבר 2010), את אליהו

 כהן, ת״ז 057537854, למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

 כ״ח בטבת התשע״א (4 בינואר 2011)

 (חמ 3-265)

 ניסים מלכה

 ראש העיר קרית שמונה

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 252.

ם קיבוציים, י מ כ ס ת לפי חוק ה  הודעו

1 9 5 7 - ז ״ י ש ת  ה

 הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 2.1.2011

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

 1. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה.

 3. הצדדים.

 4. ענף.

 5. היקף.

 6. נושאים.

 7. תאריך הגשה.

 8. תקופת תוקפו.

7037/2010 1. 

22.11.2010 2. 

 3. מרכז שלטון מקומי,
 מרכז הסתדרות המעו״ף

 4. רשויות מקומיות

 5. כלל העובדים

 6. הודעה מסי 1200/10 ימי בחירה באירועים שונים

13.12.2010 7. 

 .8 22.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

7038/2010 1. 

27.10.2010 2. 

 3. מרכז השלטון המקומי,

 מרכז הסתדרות המעו״ף

 4. רשויות מקומיות

 5. כלל העובדים

 6. הודעה בענייני עובדים 1198/2010 ימי השתלמות

6.12.2010 7. 

 .8 27.10.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

7039/2010 .1 

2.11.2010 2 
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361/2010 

17.11.2010 

 בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ,

 הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף

 בנקאות

 כלל העובדים

 הארכת תוקף הסכם קיבוצי מיום 30.11.2005

19.12.2010 

 17.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

362/2010 

6.12.2010 

 תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע״מ,

 הסתדרות החדשה עפולה / מרחב עמקים

 תעשייה ומכונות

 כלל העובדים

 הארכת הסכם קיבוצי קודם ותוספות שכר

19.12.2010 

 6.12.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

363/2010 

19.11.2010 

 מהדרין תנופורט יצוא ש.מ

 מהדרין תנופורט יצוא בע״מ

 מהדרין בע״מ

 פרי אור בע״מ,

 הסתדרות החדשה האיגוד הארצי של פועלים

 חקלאיים

 חקלאות

 עובדים שכירים בחקלאות

 כלל העובדים

12.12.2010 

 19.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

364/2010 

15.11.2010 

 צינורות המזרח התיכון בע״מ,

 הסתדרות החדשה / מרחב שפלה

 תעשיית המתכת

 כלל העובדים

 הארכת הסכם קיבוצי מיום 14.4.2008 בשינויים

12.12.2010 

 15.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

365/2010 

22.11.2010 

 טבע מדיקל בע״מ - אתר אשדוד,

 הסתדרות החדשה / מרחב אשדוד / הסתדרות עובדי

 המזון והפרמצבטיקה

 תעשיית כימיקלים

 עובדים זמניים

 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 2.1.2011

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

 1. מספר הרישום.

 2. תאריך החתימה.

 3. הצדדים.

 4. ענף.

 5. היקף.

 6. נושאים.

 7. תאריך הגשה.

 8. תקופת תוקפו.

357/2010 1. 

30.11.2010 2. 

 3. נשר מפעלי מלט ישראליים בע״מ,
 הסתדרות החדשה / מרחב השפלה

 4. בנייה

 5. כלל העובדים

 6. תנאי עבודה

19.12.2010 7. 

 .8 1.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

358/2010 1. 

14.11.2010 2. 

 3. בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ,

 הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף

 4. בנקאות

 5. כאמור בנספח

 6. העסקה זמנית

19.12.2010 7. 

 .8 14.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

359/2010 .1 

23.11.2010 2 

 3. אל על נתיבי אוויר לישראל בע״מ,

 הסתדרות החדשה

 4. הובלה אווירית

 5. עובדים זמניים

 6. הארכת העסקה עד ליום 28.2.2011

19.12.2010 7. 

 .8 23.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

360/2010 1. 

20.12.2010 2. 

 3. ליגת העל נשים בכדורסל,

 הסתדרות המעו״ף

 4. ספורט

 5. כלל השחקנים

 6. הסכם איום שביתה עד לסיום הידברות

20.12.2010 7. 

 .8 20.12.2010 - לתקופה בלתי מסויימת
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 6. תנאי עבודה .1 371/2010

9.11.2010 2. 12.12.2010 7. 

 .8 1.1.2010 - 30.6.2015 3. בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ

 הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף

 .1 366/2010 4. בנקאות

 .2 22.11.2010 5. כאמור בנספח

 3. טבע מדיקל בע״מ - אתר אשדוד, 6. העסקה זמנית

 הסתדרות החדשה / מרחב אשדוד / הסתדרות עובדי .7 19.12.2010

ה .8 14.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת ק י ט ב צ מ ר פ ה ן ו ו ז מ  ה

 4. תעשיית כימיקלים

 5. כלל העובדים .1 372/2010

 6. הארכת תוקף הסכם קיבוצי .2 28.11.2010

 .7 12.12.2010 3. תנובה גליל שותפות מוגבלת,

 .8 22.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת הסתדרות החדשה / מרחב גליל עליון

 4. תעשיית מזון

 .1 367/2010 5. כלל העובדים

 .2 22.11.2010 6. תנאי עבודה

 3. בנק אגוד לישראל בע״מ, .7 12.12.2010

 הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף .8 28.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

 4. בנקאות

 5. פקידים .1 373/2010

 6. תוספות שכר .2 28.11.2010

 .7 8.12.2010 3. בנק ישראל,

 .8 22.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף

 4. בנקאות

 .1 368/2010 5. כלל העובדים

 .2 17.11.2010 6. עדכון והתפתחות השכר

 3. בנק דיסקונט לישראל בע״מ, .7 12.12.2010

 הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף .8 28.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

 4. בנקאות

ם .1 374/2010 י ד ב ו  .5 8 ע

 6. העסקה של 8 דילרים נוספים בחוזים אישים .2 29.11.2010

1 3. בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ 2 . 1 2 . 2 0 1 0 7. 

 .8 17.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף

 4. בנקאות

 .1 369/2010 5. כלל העובדים

 .2 17.11.2010 6. תנאי עבודה

 3. בנק לאומי לישראל, .7 12.12.2010

 הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף .8 29.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

 4. בנקאות

 5. כלל העובדים .1 375/2010

 6. תיקון הסכם מיום 30.11.2005 .2 14.12.2010

 .7 8.12.2010 3. תדיראן מוצרי צריכה בע״מ,

 .8 17.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת הסתדרות החדשה

 4. תעשיית מינרליים

 .1 370/2010 5. כלל העובדים

 .2 14.11.2010 6. הארכת ההסכם מיום 13.1.2010

 3. בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ, .7 26.12.2010

 הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף .8 14.12.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

 4. בנקאות

 5. כאמור בנספח .1 376/2010

 6. העסקה זמנית .2 7.10.2010

 .7 19.12.2010 3. אורדן תעשיות מתכת ויציקות בע״מ,

 .8 14.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת מועצת פועלי נתניה
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382/2010 .1 

24.11.2010 .2 

 3. טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ -
 הסתדרות החדשה מרחב שרון

 הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה

 4. תעשיית כימיקלים

 5. כלל העובדים

 6. חידוש והארכת הסכם

6.12.2010 7. 

31.12.2009 - 1.1.2008 8. 

383/2010 1. 

16.11.2010 2. 

 3. ליגת העל נשים כדורסל,

 הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף

 4. פעילויות פנאי

 5. שחקניות כדורסל

 6. זרה רבעית, פנסיה, נציגה בוועדת נשים

29.12.2010 7. 

 .8 16.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

384/2010 1. 

13.12.2010 2. 

 3. מפעל הנגררים בית אלפא,

 הסתדרות העובדים בארץ ישראל מועצת פועלי בית

 שאן

 4. תעשיית מתכת

 5. כלל העובדים

 6. הארכת תוקף הסכם 170/05 מיום 23.1.05

29.12.2010 7. 

 .8 13.12.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

385/2010 1. 

22.11.2010 2. 

 3. טבע מדיקל בע״מ אתר אשדוד,

 הסתדרות החדשה / מרחב אשדוד

 4. תעשיית כימיקלים

 5. כלל העובדים

 6. דמי מחלה

29.12.2010 7. 

 .8 22.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

386/2010 1. 

6.12.2010 2. 

 3. החברה הלאומית לדרכים בישראל בע״מ,
 הסתדרות העובדים החדשה

 4. כלל הענפים

 5. כלל העובדים

 6. הארכת תוקף הסכם משנת 2005 ותנאי עבודה

29.12.2010 7. 

7.7.2013 - 7.7.2010 8. 

387/2010 1. 

19.12.2010 2. 

2205 

 4. תעשיית מתכת

 5. כלל העובדים

 6. תנאי עבודה

22.11.2010 7. 

1.12.2011 - 1.12.2010 8. 

377/2010 1. 

17.11.2010 2. 

 3. מילקו תעשיות בע״מ,

 הסתדרות החדשה / מזון ומועצת פועלי ת״א יפו

 4. תעשיית מזון

 5. כלל העובדים

 6. תנאי עבודה

6.12.2010 7. 

 .8 17.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

378/2010 1. 

29.11.2010 2. 

 3. הוד חפר מפעלי שחיטה ומוצרי בשר בע״מ,

 הסתדרות החדשה / מרחב חדרה

 4. תעשיית מזון

 .5 24 עובדים

 6. פיטורין

6.12.2010 7. 

 .8 29.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

379/2010 1. 

24.10.2010 2. 

 3. אוניברסיטת בן גוריון בנגב,

 הסתדרות החדשה

 4. חינוך

 5. סגל מנהלי וטכני

 6. תנאי עבודה

26.12.2010 7. 

24.10.2013 - 24.10.2010 8. 

380/2010 1. 

20.10.2010 2. 

 3. כימאגיס בע״מ,

 הסתדרות החדשה / מרחב נגב

 4. תעשיית נייר

 5. כאמור בסעיף 2 להסכם

 6. תנאי עבודה

6.12.2010 7. 

31.8.2013 - 1.6.2010 8. 

381/2010 1. 

28.11.2010 2. 

 3. טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ - כפר סבא,
 הסתדרות החדשה מרחב שרון

 4. תעשיית כימיקלים

 5. עובדים זמניים

 6. תיקון הסכם

6.12.2010 7. 

 .8 28.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת
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 רשת ישראל החדשה אורך בין 223/325/ 223/385, רוחב בין

 630/375/ 630/410. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.גושים וחלקות: גוש: 29988, חלקה במלואה: 24.

 מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד

 לאזור מגורים מיוחד. 2. קביעת הבינויים האלה: 1) הרחבת חדר

 מדרגות בחזית הצפונית של הבניין. 2) השלמת קומה שניה

 לשם תוספת יח״ד חדשה. 3) ביטול מרפסות זיזיות. 4) הסרת

 דודי מים קיימים. 5) תוספת שטח עיקרי בהיקף של כ־143 מ״ר,

 מהם 30 מ״ר בקומת גג. 3. קביעת שטחי בניה מרביים בחלקה

 בהיקף של 635.93 מ״ר, מהם 576.93 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־59 מ״ר שטחי שירות. 4. הגדלת מסי יח״ד בחלקה, מ־4

 ל־5 יח״ד. 5. מסי קומות בבניין: 4 קומות. 6. קביעת השימושים

 בשטח למגורים. 7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה.

 9. קביעת הוראות בגין הכנת תצ״ר. כל האמור לעיל בהתאם

 לנספח הבינוי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 8269/ ב

 שם התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות בכל

 קומות הבניין ותוספת קומה, רח׳ חיי טייב 8, הר נוף

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 8269/ ב, ביטול לתכניות 62, 8269, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרב

 טייב חי 8. שכונת הר נוף. קואורדינטה 632/825 ^ קואורדינטה

 216/275 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30271, חלקה במלואה: 78.

 מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות בכל קומות

 הבניין.

 3. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ,

 הסתדרות הכללית

 4. תעשיית התקשורת

 5. כלל העובדים

 6. תיקון מסי 3 להסכם מיום 5.12.06

29.12.2010 7. 

 .8 19.12.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

388/2010 1. 

7.11.2010 2. 

 3. בנק אוצר החייל בע״מ,

 הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו״ף

 4. בנקאות

 5. כלל העובדים

 6. תנאי עבודה

29.12.2010 7. 

 .8 7.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

7042/2010 + 389/2010 1. 

29.11.2010 2. 

 3. הסתדרות מדיצנית הדסה

 ממשלת ישראל

 מרכז שלטון מקומי

 שלוש הערים הגדולות

 שירותי בריאות כללית,

 הסתדרות החדשה

 4. כלל הענפים

 5. עובדים סוציאלים

 6. הארכה

6.12.2010 7. 

 .8 29.11.2010 - לתקופה בלתי מסויימת

 ב״ט בטבת התשע״א (5 בינואר 2011)

 שלמה יצחקי

 הממונה הראשי על יחסי עבודה

ן והבנייה, ו  הודעות לפי חוק התכנ

1 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  ה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7907

 שם התכנית: השלמת קומה שניה לשם תוספת יח״ד

 חדשה והרחבת חדר מדרגות, ראס אל עמוד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 7907,

 שינוי לתכנית 2668.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 ראס אל עמוד. שכונת ראס אל עמוד. קואורדינטות לפי
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 הרחבת יח״ד קיימות. 4. קביעת שטח הבניה ל־822.49, מתוכם

 594.68 מ״ר לשטח עיקרי, 31.54 מ״ר לשטח שירות מעל הכניסה

 הקובעת, 107.08 מ״ר עיקרי ו־89.19 מ״ר שטח שירות מתחת

 לכניסה הקובעת. 5. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 6. קביעת

 הוראות בגין מבנה להריסה וסגירת מרפסות לפירוק. 7. קביעת

 השימושים במגרש. 8. קביעת שלבי ביצוע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי 11211

 שם התכנית: תוספת בניה לשם הרחבת יח״ד קיימות

 ותוספת קומה ו־2 יח״ד חדשות, בית חנינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 11211,

 שינוי לתכנית במ/ 3457/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב בית

 חנינה החדשה. שכונת בית חנינה. קואורדינטות אורך בין 221/425

 לבין 221/475, קואורדינטות רוחב בין 636/575 לבין 636/625. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30615, חלקה במלואה: 216.

 מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד ממגורים 5 מיוחד למגורים

 מיוחד. 2. קביעת הבינויים האלה בשטח: א. תוספת בניה

 בקומת קרקע, ראשונה ושניה לשם הרחבת יח״ד קיימות.

 ב. תוספת קומה עליונה לשם תוספת 2 יח״ד. כל האמור לעיל

 בהתאם לנספח הבינוי. 3. קביעת בינוי בעבור תוספת בניה.

 4. קביעת שטחי הבניה המרביים ל־936.90 מ״ר, מתוכם

 911.22 מ״ר שטחים עיקריים ו־25.68 מ״ר שטחי שירות.

 5. שינוי קווי הבניין החדשים לתוספת בניה. 6. תוספת של

 4 יח״ד והגדלת מסי היח״ד, מ־3 יח״ד ל־7 יח״ד. 7. הגדלת

 מסי הקומות, מ־3 קומות ל־4 קומות. 8. קביעת שימוש בעבור

 מגורים. 9. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 10. קביעת

 תנאים למתן היתר בניה. 11. קביעת הוראות בגין עצים

 להעתקה או לשימור. 12. קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות

 להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 2 בשינויים לאזור מגורים גי. 2. קביעת בינוי לתוספות בניה

 כמפורט להלן: א. קביעת בינוי להסבת 2 מחסנים בקומת

 הקרקע לשטח עיקרי לשם הרחבת יח״ד שמעליה, ותוספת

 מחסנים. ב. קביעת בינוי לתוספת בחזית הצפונית לשם הרחבת

 יח״ד קיימות בכל קומות הבניין. ג. תוספת קומה עליונה לשם

 הרחבת יחידות דיור שמתחתיה. 3. הגדלת שטחי הבניה בשטח

 וקביעתם ל־2,587.97 מ״ר (מתוכם 1,943.28 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־644.69 מ״ר שטחי שירות). 4. קביעת שלבי ביצוע להקמת

 תוספות הבניה, כאמור. 5. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים

 למתן היתר בניה בשטח. 6. קביעת הוראות בגין חריגות בניה

 להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 9316/ ב

 שם התכנית: תוספת בקומת מרתף וסגירת מרפסות

 לשם הרחבת יח״ד קיימות, רח׳ הסייר 8, פסגת זאב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 9316/ ב, שינוי לתכנית 3342, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

נת פסגת זאב. קואורדינטה 637/855 ^  הסייר 8. שכו

 קואורדינטה 222/875 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30668, חלקי חלקה:

.411 

 מטרת התכנית: תוספת בקומת המרתף וסגירת מרפסות

 לשם הרחבת יח״ד קיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספת

 בקומת מרתף קיימת לשם הרחבת יח״ד קיימת בקומה שמעל.

 3. קביעת בינוי לסגירת מרפסות קיימות בקומה אי ו־בי לשם
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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

 בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, טלי

 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1,

 ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12844

3 קומות ותוספת  שם התכנית: הגדלת מסי קומות ל־

 3 יח״ד, שכונת ראס אל עמוד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 12844, שינוי לתכנית 2668, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. דרך

 בית לחם. שכונת ראס אל עמוד. קואורדינטה 223/175 ^

 קואורדינטה 630/775 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 מטרת התכנית: תוספת בינוי והגדלת מסי הקומות ל־3

 קומות מעל קומת חניה ומסחר.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח ממגורים 5

 מיוחד למגורים בי. 2. הגדלת שטחי הבניה המרביים בבניין

 ל־1,168 מ״ר, מתוכם 700.32 מ״ר שטחים עיקריים למגורים,

 132.74 מ״ר שטחים עיקריים למסחר ו־334.94 מ״ר שטחי עזר.

 3. הגדלת מסי הקומות המרביים ל־3 קומות מעל קומת חניה

 ומסחר. 4. קביעת קווי בניין חדשים לתוספת בניה. 5. קביעת

 הוראות בגין חזית מסחרית. 6. קביעת הוראות בגין גדרות

 ומדרגות להריסה. 7. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים

 למתן היתר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי

.02-6296811 

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12693

 שם התכנית: הרחבת יח״ד קיימת בקומה 3, ותוספת

 דירה דו־מפלסית בקומות 4 ו־5, רחי אלפסי 13, רחביה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 12693, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 אלפסי 13. רחביה. קואורדינטה 220/295 ^ קואורדינטה

 631/120 ¥ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30025, חלקה במלואה: 123.

 מטרת התכנית: הרחבת דירה קיימת בקומה שלישית

 ותוספת דירה דו־מפלסית בקומה רביעית וחמישית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 2 לאזור מגורים בי. ב. קביעת בינוי בעבור הרחבת דירה

 קיימת במפלס 6.46+ ותוספת יחידת דיור במפלסים 9.69+

 ו־12.92+ בהתאם לנספח הבינוי. ג. קביעת היקף שטחי הבניה

 ל־1,112.45 מ״ר, מתוכם 186.73 מ״ר עיקרי מתחת לכניסה

 הקובעת, וכן 882.74 מ״ר עיקרי ו־42.98 מ״ר שירות מעל לכניסה

 הקובעת. ד. שינוי קביעת קווי הבניין וקביעת קו בניין מרבי

 לתוספת הבניה המוצעת. ה. הגדלת מסי יח״ד מ־7 יח״ד ל־8

 יח״ד. ו. הגדלת מסי הקומות, מ־2 קומות מעל קומת המרתף

 ל־5 קומות מעל קומת המרתף, כשהקומה העליונה חלקית

 ובנסיגה של 2.15 מי מקונטור הבינוי הפונה לרחוב אלפסי

 (החזית הצפונית) ו־6 מי מקונטור הבניין בחזית האחורית

 (החזית הדרומית). ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה. ט. קביעת הוראות בינוי.

 י. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. יא. קביעת הוראות

 בנושא שימור. יב. תתאפשר הסבת חדרי מחסנים קיימים בחזית

 הצפונית בקומת המרתף (מפלס 3.23-) למגורים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין

 בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את

 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי

 סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13130

 שם התכנית: תוספת קומה על הגג ותוספת קומה

 חלקית במרתף לשם הרחבת יח״ד, גבעת מרדכי,

 רחי הלר 16

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 13130, שינוי לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים.

 רחוב חיים הלר 16. שכונת גבעת מרדכי. קואורדינטה

 218/810 ^ קואורדינטה 630/090 ¥. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30184,

 חלקה במלואה: 60.

 מטרת התכנית: תוספת קומה על הגג ותוספת קומה חלקית

 במרתף לשם הרחבת יח״ד קיימות בבניין.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספת קומה על הגג לשם

 הרחבת יח״ד קיימות בקומה עליונה. 3. קביעת בינוי לתוספת

 קומת מרתף חלקית לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה שמעל.

 4. קביעת בינוי לתוספת לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומות

 הקיימות. 5. קביעת היקף שטחי הבניה ל־858.39 מ״ר, מהם

 845.75 מ״ר שטחים עיקריים ו־12.64 מ״ר שטחי שירות. 6. הגדלת

 מסי הקומות, מ־2 קומות ל־4 קומות כאשר 3 קומות מעל ה־0.00

 וקומה אחת מתחת. 7. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 8. קביעת

 שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור.9. קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 10. קביעת הוראות

 בגין מדרגות וגדרות להריסה. 11. קביעת הוראות בגין עצים

 לשימור והעתקה. 12. קביעת הוראות בגין הסרה או הסתרה של

 צנרת וחיווט מחזיתות המבנה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12894

 שם התכנית: תוספת קומה ושימוש בגג רעפים לשם

 יצירת יח״ד חדשה והרחבת יח״ד קיימת, מקור ברוך

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 12894, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 תחכמוני 25. שכונת מקור ברוך. קואורדינטה 632/870 ^

 קואורדינטה ¥220170. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30069, חלקה במלואה: 80.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומה

 ושימוש בגג רעפים על בניין קיים בן 3 קומות במקור ברוך,

 לשם יצירת יח״ד חשה והרחבת יח״ד קיימת.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך יעודי הקרקע

 מאזור מגורים 3 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות בניה

 כמפורט להלן: א. קביעת בינוי להריסת מרפסת קיימת בקומה

 ב׳ במפלס ±7.60, ובנייתה מחדש כמרפסת, לשם הרחבת יחידת

 הדיור הקיימת בה. ב. קביעת בינוי לתוספת קומה ועליית גג

 מעל הבנין הקיים במפלסים: 11.00+, ו־13.80+ לשם תוספת

 2 יחידות דיור חדשות. 3. קביעת קווי בנין לבניה כאמור. 4.

 הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל־475 מ״ר (מתוכם: 446

 שטחים עיקריים ו־29 מ״ר שטחי שירות). 5. הגדלת מסי יחידות

 הדיור, מ־5 יחידות דיור ל־7 יחידות דיור. 6. הגדלת מסי קומות,

 מ־3 קומות ל־4 קומות ושימוש בחלל גג רעפים.7. קביעת שלבי

 ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור. 8. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 הוועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון

 המלכה 1, ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,

 כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13297

 שם התכנית: בניית 6 מבני מגורים חדשים,

 תוספת 24 יח״ד, צור באחיר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 13297, שינוי לתכנית 2302/ א, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב צור

 בחיר. שכונת צור באחיר. קואורדינטה 222/250 ^ קואורדינטה

 627/600 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת זכויות

 בניה בשכונת מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

 מיוחד ושטח נוף פתוח לאזור מגורים בי, לדרך, לשטח ציבורי

 פתוח ולשטח מבנים ומוסדות ציבור ולמסחר ומשרדים.

 2. קביעת הוראות בינוי ופיתוח לבניית 6 מבני מגורים חדשים.

 3. תוספת 24 יח״ד מעבר למותר בתכנית המאושרת, סך

 הכל 48 יח״ד. 4. תוספת 3,863 מ״ר למבני המגורים, סך הכל

 6,286 מ״ר, מתוכם 5,586 מ״ר עיקריים, 700 מ״ר שירות. 5. קביעת

 בינוי למבנה ציבורי בהתאם לנספח הבינוי וכמפורט להלן:

 קביעת בינוי לגני ילדים ושימושים קהילתיים בשטח מרבי

 של 800 מ״ר. 6. קביעת בינוי למבנה, משרדים ומסחר בהתאם

 לנספח הבינוי וכמפורט להלן: א. קביעת שטחי בניה מרביים

 של 367 מ״ר, מתוכם 342 מ״ר שטחים עיקריים ו־25 מ״ר שטחי

 שירות. ב. קביעת חזית מסחרית בקומת הקרקע. 7. קביעת

 תנאים להוצאת היתר בניה. 8. קביעת הוראות לשלבי ביצוע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13210

 שם התכנית: הקמת בניין מגורים חדש בן 4 קומות,

 יצירת 4 יח״ד חדשות גיבל אל מוכבר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי 13210, שינוי לתכנית 2691, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 גיבל מוכבר. שכ׳ גיבל אל מוכבר. קואורדינטה 223/000 ^

 קואורדינטה 629/275 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 מטרת התכנית: הקמת בניין מגורים חדש ותוספת חדר

 מדרגות לבניין קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור

 מגורים מיוחד לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות בניה

 כמפורט להלן: א. קביעת הוראות לבניית בניין חדש (בניין 1)

 בן 4 קומות מעל קומת מרתף ליצירת 4 יח״ד. ב. קביעת הוראות

 לתוספת חדר מדרגות לבניין הקיים (בניין 2). 2. קביעת אחוז

 בניה מרבי, מסי קומות מרבי, וקו הבניין המרבי באזור המיועד

 לבניה. 3. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל־749.43 מ״ר,

 (מתוכם 399.68 מ״ר שטחים עיקריים למגורים ו־349.75 מ״ר

 שטחי שירות). 4. קביעת מסי יחידות הדיור ל־5 יחידות דיור.

 5. קביעת הוראות בגין מבנה, גדר ומדרגות להריסה. 6. קביעת

 שלבי ביצוע למימוש התכנית. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון

 המלכה 1, ירושלים 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,

 כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב בית

נת בית וגן. שטח בין קואורדינטות אורך 217/465  וגן 18. שכו

- 217/513, לבין קואורדינטות רוחב 630/906 - 630/927. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30164, חלקה במלואה: 122, חלקי חלקה: 142. מגרשים:

 2-1 בהתאם לתכנית 4887.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד השטח מאזור מגורים 1

 מיוחד לאזור מגורים מיוחד. ב. קביעת בינוי לתוספות בניה:

 1. בבניין מסי 2 תוספות בניה בקומות ב ו־ג לשם הרחבת יח״ד

 קיימות, ותוספת קומה עליונה לשם הרחבת יח״ד בקומה

 שמתחתיה. כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים

 בשטח. ג. קביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבניה כאמור.

 ד. הגדלת מסי הקומות המרבי בבניין מסי 2 ל־4 קומות מעל

 קומת עמודים. ה. תוספת 138.41 מ״ר וקביעת שטחי בניה

 מרביים בחלקה ל־1,371.82 מ״ר, מתוכם 893.07 שטחים עיקריים

 ו־478.75 מ״ר שטחי שירות. ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 06/11/2009 ובילקוט הפרסומים 6025, התש״ע, עמי 690,

 בתאריך 26/11/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 6021/ ב

 שם התכנית: בניין בוואדי קדום, בן יח״ד אחת + חנות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 6021/ ב, שינוי לתכניות 2668, 62, כפיפות

 לתכנית 5166/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. ואדי קאדום.

 סילואן ואדי קאדום. קואורדינטה 630/410 ^ קואורדינטה

 223/485 ¥. גבולות התכנית הם גבולות חלקה מסי 1. הכל לפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש:

 30899, חלקה במלואה: 1.

 מטרת התכנית: בניין בן יח״ד אחת + יחידת מסחר הקיימת

 בשטח בחלקו.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מגורים 6 למגורים

 אי. 2. קביעת בינוי לבניין מגורים בהתאם לנספח הבינוי.

 3. קביעת מסי הקומות המרבי בבניין לשתי קומות. 4. קביעת

 קווי בניין חדשים לבניין כאמור. 5. הגדלת שטחי הבניה

 המרביים בשטח התכנית וקביעתם ל־230 מ״ר. 6. קביעת מסי

 יחידות הדיור המרבי ל־1 יח״ד והתרת חנות אחת. 7. קביעת

 הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח. 8. קביעת

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 4202/ג

 שם התכנית: תוספת 2 קומות מעל מבנה למסחר

 ומגורים מאושר, שוקניון, רחי אגריפס, מחנה יהודה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 4202/ ג, שינוי לתכניות 62, 4202/ ב, כפיפות

 לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 אגריפס 88. שכונת מחנה יהודה. קואורדינטה 220/000 ^

 קואורדינטה 632/500 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30073, חלקה במלואה: 154.

 מטרת התכנית: תוספת 2 קומות מגורים מעל מבנה למסחר

 ומגורים מאושר.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע ממסחרי

 מיוחד למסחר ומגורים. ב. קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח

 השטח לפי נספחי הבינוי. ג. קביעת השימושים המותרים.

 ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ה. קביעת סך כל השטחים

 המרביים ל־49,261.4 מ״ר, מתוכם: למסחר 10,823.9 מ״ר,

 למגורים 11,527.8 מ״ר ולחניון 26,909.7 מ״ר, כמפורט להלן:

 סך כל השטחים המרביים למסחר: 10,823.9 מ״ר, מתוכם

 8,082.9 מ״ר שטח עיקרי ו־2,741 מ״ר שטח שירות, סך כל השטחים

 המרביים למגורים: 11,527.8 מ״ר, מתוכם 7,352.3 מ״ר שטח עיקרי

 ו־4,175.5 מ״ר שטח שירות, סך כל השטחים המרביים לחניון:

 26,909.7 מ״ר, מתוכם 128.2 מ״ר שטח עיקרי ו־26,781.5 מ״ר

 שטחי שירות. ו. קביעת תוספת של 24 יח״ד חדשות ל־48

 יח״ד מאושרות בתכנית 4202/ב, סך הכל 72 יח״ד. ז. קביעת

 מסי קומות לתוספת הבינוי ל־2 קומות מעל 4 קומות מגורים

 מאושרות, 3 קומות מסחר מאושרות מעל 6 קומות חניה תת־

 קרקעיות מאושרות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 03/09/2010 ובילקוט הפרסומים 6140, התשע״א, עמי 218,

 בתאריך 07/10/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 4887/ ב

 שם התכנית: שינוי ייעוד שטח וקביעת בינוי

 לתוספות בניה להרחבת יח״ד קיימות ותוספת יח״ד,

 בית וגן 18

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 4887/ ב, שינוי לתכנית 4887.
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 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 ברוריה 9. שכונת גונן. קואורדינטה 220/075 ^ קואורדינטה

 629/750 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30005, חלקי חלקה: 70.

 מטרת התכנית: תוספות בניה לשם הרחבת יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת בינוי לתוספות בניה

 כמפורט להלן: א. הסבת שטחי מחסנים קיימים לשטח עיקרי

 בקומת המרתף לשם הרחבת יח״ד קיימת בקומה שמעל.

 ב. קביעת בינוי לסגירת מרפסות קיימות בקומות אי ו־בי.

 ג. קביעת בינוי לתוספות לשם הרחבה של יח״ד קיימות בקומת

 הגג. ד. קביעת שטחי בניה מרביים בהיקף של 1,739.76 מ״ר,

 מהם 1,606.12 מ״ר שטחים עיקריים ו־133.64 מ״ר שטחי שירות.

 ה. קביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבניה, כאמור. ו. קביעת

 תנאים למתן היתר בניה. ז. קביעת הוראות בדבר עצים לשימור

 ולהעתקה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 13/06/2008 ובילקוט הפרסומים 5824, התשס״ח, עמי 3629,

 בתאריך 26/06/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,

 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 10278

 שם התכנית: הקמת בניין חדש מעל בניין קיים

 בשכונת ואדי אלגוז

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 10278, שינוי לתכנית 2639, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב ואדי

 אל גיוז. קואורדינטה 222/560 ^ קואורדינטה 633/025 הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 מוסדר: גוש: 30518, חלקה במלואה: 60.

 מטרת התכנית: תוספות יח״ד לשם הגדלת יחידת דיור

 מעל בניין קיים (בבניין בי) והקמת בניין חדש (בניין אי) בן 4

 קומות מעל קומת חניה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

 לאזור מגורים בי. 2. קביעת בינוי לתוספות בניה מעל בניין

 קיים בי לשימוש מגורים לשם הגדלת יח״ד. בהתאם לנספח

 בינוי. 3. קביעת בינוי להקמת בניין חדש (בניין אי) לשימוש

 מגורים ומשרדים, בהתאם לנספח בינוי מסי 1. 4. קביעת קווי

 הוראות בגין חזית מסחרית. 9. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
 10. קביעת שלבי ביצוע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמי 3415,

 בתאריך 21/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1,
 ירושלים 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,
 טלי 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7619

 שם התכנית: קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום

 מתחם 9, שטח ממזרח לדרך רמאללה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7619, שינוי לתכנית במ/ 3456/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 שועפט. שכונת שועפט. שטח ממזרח לדרך רמאללה. שטח בין

 קואורדינטות אורך 222/050-221/900, שטח בין קואורדינטות

 רוחב 635/875-635/675. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 מטרת התכנית: א. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה

 בתחום מתחם מסי 9 לאיחוד וחלוקה מחדש שנקבע בתכנית

 מסי במ/ 3456/ א. ב. שינוי במערך ייעודי הקרקע האלה:

 1) שינוי ייעוד שטח מאזור מסחרי מיוחד לדרך חדשה ולשטח

 לבניין ציבורי. 2) משטח ציבורי פתוח לשטח לבניין ציבורי ולדרך

 חדשה. 3) משטח לבניין ציבורי לדרך חדשה ולאזור מסחרי

 מיוחד. ג. קביעת אחוזי הבניה המותרים, מסי הקומות המרבי,

 גובה הבניה המרבי המותר וקווי הבניין המרביים המותרים

 בכל אחד משטחי המגרשים החדשים המיועדים לבניה.

 ד. קביעת השימוש המותר בשטח לבניין ציבור. ה. קביעת הוראות בינוי

 ותנאים למתן היתרי בניה בשטח. ו. התוויית קטעי דרכים חדשות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 9/11/2007 ובילקוט הפרסומים 5728, התשס״ח, עמי 210,

 בתאריך 24/10/2007.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 9324

 שם התכנית: קביעת בינוי לתוספות בניה לשם

 הרחבת יח״ד קיימת, שכונת גונן, רחי ברוריה 9

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 9324, שינוי לתכנית 4459.
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 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 11648

 שם התכנית: הקמת שני בנייני מגורים חדשים,

 12 יח״ד, במדרונות הצפוניים, שכי גיבל מוכבר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 11648, שינוי לתכנית 2683/א, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכנית 2691.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב גיבל

 מוכבר. במדרונות הצפוניים של שכונת גיבל מוכבר (ערב

 סוואחרה), דרומית לבית ספר יסודי א-סלעה.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד קרקע ממגורים 6 ונוף פתוח

 למגורים בי לשם הקמת שני בנייני מגורים חדשים, בניין מסי 1

 לשם יצירת 8 יח״ד ובניין מסי 2 לשם יצירת 4 יח״ד .

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 6,

 משטח נוף פתוח לאזור מגורים בי. ב. קביעת הוראות בניה:

 1. קביעת מסי הקומות, 4 קומות מעל קומת מרתף. 2. קביעת

 קווי בניין חדשים. 3. הגדלת וקביעת שטחי הבניה המרביים

 ל־2,071.9 מ״ר. 4. קביעת מסי יח״ד. ג. קביעת השלבים וההתניות

 לביצוע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 23/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6091, התש״ע, עמי 3047,

 בתאריך 30/05/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 11659

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים 5 למגורים 2,

 2 יח״ד חדשות, בית חנינא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 11659, שינוי לתכנית במ/3458/א.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב בית

 חנינה החדשה. שכונת בית חנינה. קואורדינטות לפי רשת

 בניין לבניה כאמור. 5. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם

 ל־1,563.13 מ״ר, מהם כ־1,146.80 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־416.33 מ״ר שטחי שירות. 6. הגדלת מסי יח״ד בחלקה מ־4

 יח״ד ל־8 יח״ד. 7. קביעת השימושים בשטח למגורים ומשרדים

 בבניין אי ולמגורים בבניין בי. 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה. 9. קביעת הוראות בגין מבנה/גדרות/

 מדרגות להריסה. 10. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 25/12/2009 ובילקוט הפרסומים 6052, התש״ע, עמי 1587,

 בתאריך 21/01/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 11428

 שם התכנית: קביעת קטע נוסף של כביש מסי 4,

 כהמשך דרומה לקטעים שכבר נסללו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 11428, שינוי לתכניות תרש״צ 01/ 06/ 5, 3420, 3420/ א,

 3420/ ב, 2855, 62, 3316/ א, 3507/ ג, 3419, 3419/ א, במ/ 1998/

 ב, 2906.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים.

 שכונת מנחת. מתחם בין רחובות גולומב, אלמליח,

 הרכבת. קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה: אורך בין

 217/900 - 218/500, רוחב בין 628/400 - 629/400. הכל לפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30170, חלקי חלקה: 3. גוש: 30194, חלקי חלקות: 56,

 107, 108. גוש: 30199, חלקה במלואה: 57, חלקי חלקות: 1,

 50, 51, 54. גוש: 30429, חלקה במלואה: 19, חלקי חלקות: 15, 18,

 30, 32, 33. גוש: 30459, חלקי חלקות: 5, 8, 14, 17, 22. גוש: 30460,

 חלקות במלואן: 10, 13, חלקי חלקות: 15, 21 - 24. גוש: 30461,

 חלקי חלקות: 1, 3, 5, 13, 14, 33.

 מטרת התכנית: 1. מהות התכנית היא קביעת קטע

 נוסף של כביש מסי 4 כהמשך דרומה לקטעים שכבר נסללו.

 2. שינוי ייעוד ממסוף אוטובוסים לדרך, מדרך ו/או עיצוב נוף

 לחניון, מדרך ו/או עיצוב נוף ושפ״צ לדרך ולשפ״צ ולשניהם

 במשולב. 3. קביעת דרכים חדשות, שינוי תוואי דרכים קיימות,

 הרחבת דרכים וביטול דרכים קיימות. 4. קביעת בינוי תלת־

 ממדי לצורך הפרדת מפלסים. 5. קביעת הוראות בדבר עיצוב

 נופי ופיתוח השטח, בהתאם לנספח 2. 6. קביעת תנאים למתן

 היתר הבניה לסלילת הדרך. 7. קביעת הוראות בדבר גשר,

 גדרות להריסה ועצים לעקירה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 24/07/2009 ובילקוט הפרסומים 5979, התשס״ט, עמי 5014,

 בתאריך 22/07/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים
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 בניין, גדרות ומדרגות להריסה. י. קביעת הוראות לשימור עצים

 ועצים לעקירה. יא. קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 20/11/2009 ובילקוט הפרסומים 6036, התש״ע, עמי 1072,

 בתאריך 24/12/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13101

 שם התכנית: הקמת בניין מגורים חדש, 20 יח״ד

 חדשות רחי חיים ויטל, גבעת שאול

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 13101, שינוי לתכניות 62, 1003, מק/11182,

 כפיפות לתכניות 5022, 5166.

 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב חיים

 ויטל. שכונת גבעת שאול. קואורדינטה 218/300 ^ קואורדינטה

 633/050 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30151, חלקות במלואן: 5 - 9.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין

 מגורים חדש בהיקף של 20 יח״ד ברחי חיים ויטל שבשכונת

 גבעת שאול בירושלים.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי במערך ייעודי הקרקע

 כמפורט להלן: א. מאזור מגורים 2 למגורים ד-1 ולדרך.

 ב. קביעת הוראות בינוי ופיתוח, והוראות עיצוב ארכיטקטוני.

 ג. קביעת שטחי בניה מרביים: 2,179 מ״ר מעל פני הקרקע,

 640 מ״ר מתחת לפני הקרקע, מסי קומות מרבי: 6 קומות מעל

 פני הקרקע, וקומת חניה מתחת לפני הקרקע, מסי יח״ד מרבי:

 20, וקווי בניין מרביים, בהתאם לתשריט ולנספח הבינוי.

 ד. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה בשטח.

 ה. קביעת קווי בניין חדשים. ו. קביעת הוראות בגין מבנים

 להריסה. ז. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמת

 בעלים. ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 18/09/2009 ובילקוט הפרסומים 6008, התש״ע, עמי 197,

 בתאריך 22/10/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ישראל החדשה: אורך בין 222/100 לבין 222/175, רוחב בין

 638/525 לבין 638/575. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30604, חלקה במלואה: 279.

 מטרת התכנית: 1. א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד

 לאזור מגורים 2. ב. קביעת שינוי לבניין בן 4 קומות לשם יצירת

 4 יח״ד, בהתאם לנספח הבינוי וכקיים בשטח. ג. קביעת קווי

 בניין חדשים לבניה כאמור. ד. הגדלת שטחי בניה מרביים

 בשטח וקביעתם ל־795 מ״ר, מתוכם 767 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־28 מ״ר שטחי שירות. ה. קביעת גובה בניה מרבי ל־4 קומות.

 ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח. ז. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. 2. שינוי

 קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים. 3. תוספת של 2 יח״ד.

 4. הגדלת מסי הקומות, מ־2 קומות ל־4 קומות (הכל מעל למפלס

 ה־0.00). 5. קביעת שימושים בעבור מגורים. 6. קביעת שלבי

 ביצוע למימוש התכנית. 7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 28/08/2009 ובילקוט הפרסומים 5015, התשס״ט, עמי 5015,

 בתאריך 22/07/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12498/ א

 שם התכנית: הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש

 בן 5 קומות, רחי בית״ר 42, תלפיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 12498/ א, שינוי לתכניות 1721/א, 1721,

 ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכנית 5166/ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב בית״ר

 42. שכונת תלפיות. קואורדינטה 221/250 ^ קואורדינטה ד

 628/600. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30117, חלקה במלואה: 50.

 מטרת התכנית: הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש בן

 5 קומות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מאזור

 מגורים 1 למגורים גי3. ב. קביעת בינוי בעבור בניין מגורים

 חדש בן 5 קומות. ג. קביעת שטחי בניה מרביים בהיקף של

 4,887.08 מ״ר, מהם 2,480.83 מ״ר עיקריים ו־2,406.25 מ״ר

 שטחי שירות. ד. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.

 ה. הגדלת מסי יח״ד מ־22 ל־26. ו. קביעת מסי קומות ל־7 קומות,

 מתוכם 2 קומות מתחת למפלס ±0.00 ו־5 קומות במפלס ±0.00

 = 798.28 ומעליו. ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. ט. קביעת הוראות בגין
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 מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מסי מי/ 846/

/ 28, מי/ / 32, משי  א, שינוי לתכניות מי/ 200, מי/ 200/ ב, משי

 995, מי/ 959, מי/ 900, מי/ בת/ 350/ ו, מי/ בת/ 350/ ד, מי/ במ/

 511/ א, מי/ במ/ 590/ ב, מי/ 733, מי/ 323/ א, מי/ 603/ א, מי/ 512,

 מי/ 511, מי/ 590/ ד, מי/ 350/ י, פירוט לתכניות תמא/ 3, תמא/

 3/ 66, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תתל/ 16, תמא/ 34/ ב/ 3,

 תמא/ 18/ 4, תמא/ 22/ 2, תמא/ 22/ 1, תמא/ 8/ 1, תמא/ 37/ ב,

 תמא/ 23/ 16/ א/ 1, תמא/ 34, תמא/ 22, תמא/ 8, תמא/ 34/ ב/ 5,

 תמא/ 22/ 6, תתל/ 24.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישובים: נחם.

 אשתאול. מסילת ציון. דרך מסי 38, בין מחלף שער הגיא לנחם.

 בתחום מטה יהודה. קואורדינטה 201/400 ^ קואורדינטה

 633/000 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 5768, חלקות במלואן: 32, 46, 47, חלקי

 חלקות: 7, 8, 33, 43, 48, 52. גוש: 29627, חלקי חלקות: 6, 10.

 גוש: 29630, חלקה במלואה: 7, חלקי חלקות: 3, 5. גוש: 29631,

 חלקה במלואה: 3, חלקי חלקות: 2, 23. גוש: 29632, חלקות

 במלואן: 3, 6, 9, 10, חלקי חלקות: 1, 2, 7, 8. גוש: 29633, חלקות

 במלואן: 1, 2, 5, 7, חלקי חלקות: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12. גוש: 29634,

 חלקי חלקות: 1, 2, 4. גוש: 29635, חלקי חלקות: 1, 3, 5 - 7,

 9 - 17. גוש: 29643, חלקי חלקות: 6, 11, 13. גוש: 29645, חלקי

 חלקות: 2, 7. גוש: 29647, חלקות במלואן: 7, 9, 16, חלקי

 חלקות: 4, 5, 10, 11, 14, 15, 17. גוש: 29648, חלקי חלקות: 4 - 7.

 גוש: 29649, חלקה במלואה: 4, חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 29650,

 חלקות במלואן: 5, 6, חלקי חלקות: 1, 2, 4. גוש: 29660, חלקי

 חלקה: 1. גוש: 29756, חלקות במלואן: 13, 14, 16, 18, חלקי

 חלקות: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 17. גושים בחלקיות: 29754, 29761.

 מטרת התכנית: שידרוג והרחבת דרך מסי 38 בקטע בין שער

 הגיא לנחם, על ידי הרחבת הדרך, תוספת מפרידנים, ביצוע

 שינויים במפלס הדרך וטיפול נופי וסביבתי לאורך הדרך.

 עיקרי הוראות התכנית: א. ייעוד שטחים לדרך ולדרך ו/או

 לטיפול נופי. שינוי הייעודים הקיימים משטח חקלאי, שצ״פ,

 שטח למיתקנים הנדסיים ועירוניים, שטח לנחל/תעלה מסודרת,

 שטח לתחנת דלק /מרכז תחבורה, שטח למרכז תחבורה, שטח

 ספורט, שטח ליער קיים, לייעודים של דרך ולדרך ו/או טיפול

 נופי. ב. מתן הוראות לתכנון ולהקמתם של מחלפים ומפרידנים

 הסתעפויות, צמתים ומעגלי תנועה, מעברים תת־קרקעיים

 המתאימים בין היתר למעבר בעלי חיים ומעבר אקולוגי.

 ג. ייעוד השטח לדרך לשם סלילת דרכים, הקמתם של

 מיתקני דרך, מבני דרך, לרבות גשרים, גשרונים, מעברים על

 ותת־קרקעיים, תעלות, גדרות, קירות תומכים ושל כל עבודה

 הנדסית נוספת הנדרשת לשם הקמת הדרך ומיתקניה, הפעלתה

 ותחזוקתה. ד. הוראות להריסת מבנים שסומנו בתכנית המצויים

 בתחום שטח התכנית הנדרשת לצורך ביצוע הרחבת הדרך

 ושדרוגה על כל מיתקניה. ה. ייעוד שטחים בתחום התכנית

 לטיפול נופי ושיקום סביבתי ואקולוגי ולאמצעים למניעת

 מפגעי רעש. ו. מתן הוראות מפורטות לביצוע הדרך. ז. ביטול

 דרכים כנדרש על ידי התכנית. ח. מתן הוראות בדבר הניקוז

 בשטח התכנית והסדרת נחלים. ט. מתן הוראות לצימצום

 ומניעת מפגעים סביבתיים ואקוסטיים בעת התכנון המפורט

 לביצוע ובעת הקמת הדרך ומיתקניה. י. קביעת מגבלות בניה.

 כ. קביעת מנגנונים לגמישות והתניות בדבר שלביות הביצוע.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13227

 שם התכנית: בנייני מגורים חדשים ברחי נילי 5,

 שכי רסקו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי 13227, שינוי לתכנית 1165/א, ביטול

 לתכנית 62, כפיפות לתכנית 5166/ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 ניל״י 5. שכונת רסקו. קואורדינטה 630/350 ^ קואורדינטה

 219/775 ד. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30121, חלקות במלואן: 92, 93.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת 2 בנייני

 מגורים חדשים לבניית 25 יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים די. ב. קביעת בינוי להקמת

 שני בניינים חדשים בחלקות 92, 93. ג. קביעת שטחי הבניה: תא

 שטח 01: בניין בחלקה 93, סך הכל 3,187, מ״ר, מתוכם 1,300 מ״ר

 עיקרי, 253 מ״ר שטחי שירות מעל מפלס כניסה קובעת, 1,564 מ״ר

 שטחי שירות מתחת למפלס כניסה קובעת ו־70 מ״ר שטח עיקרי

 מתחת לכניסה קובעת לצורך חניות עודפות. תא שטח 02: בניין

 בחלקה 92, סך הכל 3,950 מ״ר, מתוכם 1,612 מ״ר עיקרי, 314 מ״ר

 שטחי שירות מעל מפלס כניסה קובעת, 1,569 מ״ר שטחי שירות

 מתחת למפלס כניסה קובעת ו־455 מ״ר שטח עיקרי מתחת

 למפלס כניסה קובעת לצורך חניות עודפות. ד. קביעת קווי בניין

 מרביים לכל אחד מן המגרשים המיועדים לבניה. ה. קביעת מסי

 הקומות המרבי ל־5 קומות עיליות בכל מבנה מעל 3 קומות

 תת־קרקעיות בעבור חניה ומחסנים. ו. קביעת מסי יחידות

 הדיור ל־25 יח״ד בשני המבנים. ז. קביעת השימושים למגורים.

 ח. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. ט. קביעת הוראות בגין

 עצים לשמירה. י. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 20/11/2009 ובילקוט הפרסומים 6025, התש״ע, עמי 695,

 בתאריך 26/11/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

/ 846/ א  מפורטת מסי מי

 שם התכנית: דרך מסי 38, קטע שער הגיא - נחם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 26/06/2009 ובילקוט הפרסומים 5973, התשס״ט, עמי 4683,

 בתאריך 06/07/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מטה יהודה, טלי 02-9900888, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 רות יוסף

 יושבת ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

3807 / א  מפורטת מסי ת

 שם התכנית: בית עוזרי - המגדל הירוק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי תא/ 3807, שינוי לתכניות תא/ ע/ 1, תא/ 1043, כפיפות

 לתכניות תא/ 1406, תא/ 1205, תא/ 1043/ א, תמא/ 34/ ב/ 4,

 תא/ 50, תא/ ח, תמא/ 4/ 2, תא/ £, תא/ ג.

 איחוד וחלוקה: איחוד בהסכמת כל הבעלים בכל תחום

 התכנית.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו. רחוב

 המסגר 36-34, רחי חומה ומגדל 31-29. גבולות התכנית:

 מצפון - רחוב המסגר 38 ורחוב חומה ומגדל 33, ממזרח - רחוב

 חומה ומגדל, מדרום - רחוב המסגר 32 ורחוב חומה ומגדל 27,

 ממערב - רחוב המסגר. גושים וחלקות: גוש: 7067, חלקי חלקה:

.1 

 מטרת התכנית: 1. תכנון מחדש של השטח הכלול בתכנית

 תוך מיצוי פוטנציאל הבניה החדשה ויתרונות המיקום בתחום

 המע״ר המיופוליני. 2. שיפור מערך הולכי הרגל בסביבת התכנית

 תוך יצירת מעבר חדש להולכי רגל בין רחוב המסגר לרחוב

 חומה ומגדל, בכפוף למעבר דומה במגרש מדרום (המסגר 32).

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת אחוזי הבניה מ-200%

 ל-400% שהם 9,230 מ״ר עיקרי. 2. קביעת גובה מרבי למבנה,

 של 90 מי מעל מפלס הכניסה ברחוב המסגר (כולל חדרי

 מכונות ומיתקנים טכניים, לא כולל טורבינת רוח), 20 קומות

 מעל הקרקע, וכן 6 קומות מרתף. 3. קביעת זיקת הנאה לציבור

 בשטחים המסומנים בתשריט. 4. קביעת שימושים מותרים:

 מסחר, תעסוקה ותיירות. 5. הנחיות בינוי ועיצוב.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב-יפו

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, טלי 02-9900888.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

984 /  מסי מי

 שם התכנית: יער שפלת יהודה, אזור המושבים: גפן,

 עגור, שדות מיכה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 984, שינוי לתכנית מי/200.  מסי מי

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גפן, שדות מיכה,
 עגור. נ.צ. צפון - קו רוחב 621/000, נ.צ. מזרח - קו אורך
 187/000. גושים וחלקות: גוש: 4275, חלקות במלואן: 1 -
 36. גוש: 4276, חלקות במלואן: 2 - 8, 10, 12 - 17, 24 - 49,
 51 - 69, חלקי חלקה: 50. גוש: 4278, חלקות במלואן: 1, 2, 14,
 17, חלקי חלקות: 3 - 13, 15, 16. גוש: 4279, חלקי חלקות: 20,
 21, 25, 27 - 29. גוש: 4284, חלקי חלקה: 15. גוש: 4285, חלקה
 במלואה: 11, חלקי חלקות: 6 - 10. גוש: 4286, חלקה במלואה:
 6. גוש: 4287, חלקי חלקות: 10 - 15. גוש: 4290, חלקי חלקות:
 12, 13, 18, 21. גוש: 4291, חלקה במלואה: 2, חלקי חלקות: 1, 3,
 4 - 9, 11 - 16. גוש: 4292, חלקי חלקות: 2, 3. גוש: 4293, חלקי
 חלקות: 3, 6, 8. גוש: 4294, חלקה במלואה: 18, חלקי חלקות:
 2, 3. גוש: 5079, חלקה במלואה: 4, חלקי חלקות: 2, 3.
 גוש: 34161, חלקות במלואן: 3, 13, 14, חלקי חלקות: 1, 2, 4.
 גוש: 34163, חלקה במלואה: 5, חלקי חלקות: 1 - 3. גוש: 34327,
 חלקה במלואה: 13, חלקי חלקות: 7, 9 - 12, 18, 19. גוש: 34328,
 חלקות במלואן: 1, 3, 4, חלקי חלקות: 2, 5. גוש: 34329, חלקה
 במלואה: 1, חלקי חלקה: 4. גוש: 34333, חלקות במלואן: 5, 7,
 14, חלקי חלקות: 1, 2, 6, 8, 12. גוש: 34342, חלקה במלואה: 9,
 חלקי חלקות: 10, 11, 28. גוש: 34343, חלקי חלקות: 3, 7 - 10, 13,
 20 - 22, 24, 25. גוש: 34344, חלקה במלואה: 4, חלקי חלקה: 3.

 גוש: 34346, חלקי חלקה: 2.

 מטרת התכנית: א. פירוט מתחמי היער לפי תמ״א 22.
 עידכון, התאמה/תיקונים לתמ״א 22 ביחס למצב תכנוני קיים
 ומאושר. ב. שינוי ייעוד שטח מאזור חקלאי לאזור יער לסוגיו
 השונים. ג. הוראות בדבר שימור וטיפוח יערות למען: שיפור
 נוף, העשרת המגוון הצמחי, תשתית לנופש, שיבוח תנאי

 המרעה, שימור הקרקע ושמירת השטח.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעה מדויקת של מתחמי

 היערות. ב. קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות.

 ג. התוויית מערכת דרכים.
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 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי בת ים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי בי/ 400/ 5

 שם התכנית: שינויי בזכויות באזור התעשייה בת ים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי בי/ 400/ 5, שינוי לתכניות בי/ 400,

 בי/ 400/ 1, בי/ 400/ 2, בי/ 400/ 3, בי/ 400/ 4, בי/ 55/ א,

 בי/ 2/ א, כפיפות לתכניות תמא/ 38, תממ/ 5/ 1, תמא/ 4/ 2.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים. אזור התעשייה

 בת ים. מרחב תכנון גובל: ראשון לציון. גושים וחלקות: גושים

 בשלמות: 7129. גוש: 7122, חלקות במלואן: 47, 49 - 76, 78,

 79, 82 - 84, חלקי חלקות: 77, 81, 85, 106. גוש: 7123, חלקות

 במלואן: 80 - 108, 111, 112, 114 - 127, 129 - 141, 143 - 148,

 151 - 162, 164, 165, 173 - 175, 178 - 183, 185, 203. גוש: 7130,

 חלקה במלואה: 227. גוש: 7154, חלקי חלקה: 344. גוש: 7155,

 חלקי חלקה: 327.

 מטרת התכנית: 1. שינוי טבלת לוח זכויות הבניה (שטחים

 עיקריים) - נספח אי בתכנית מאושרת בי/ 500/ 2 באופן

 שתוארך תקופת הזמן לניצול זכויות הבניה המרביות לאזור

 עסקים ובידור שנקבעה בטבלת זכויות הבניה טור בי, וזאת

 למשך שלוש שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו. 2. קביעת

 הוראות נוספות בדבר חניה ודרכים בתחום התכנית.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי טבלת זכויות הבניה

 (שטחים עיקריים) - נספח אי בתכנית מאושרת בי/2/500

 באופן שתוארך תקופת הזמן לניצול זכויות הבניה המרביות

 לאזור עסקים ובידור שנקבעה בטבלת זכויות הבניה טור בי

ש שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו. 2. קביעת  למשך שלו

 הוראות נוספות בדבר חניה ודרכים בתחום התכנית, כמפורט

ית  להלן: א. במגרשים המיועדים למבנה ציבור כהגדרת התכנ

ת מקומות ד מ צ  בי/400 יוקמו חניונים ציבוריים. ב. לא תותר ה

 חניה בכל מתחם התכנית. הוראה זו תיכנס לתוקפה לאחר

ש שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו. ג. מהנדס הוועדה  שלו

 המקומית רשאי לדרוש בעת מתן היתר בניה: 1. הבטחת

 מעברים להולכי רגל ודרכים במגרשים, לרבות אי בניה

 בתת-הקרקע שבתחום התכנית בלא פגיעה בזכויות הבניה

 במגרשים. 2. תכסית פנויה למרחב פרטי משותף או מרחב

 ציבורי בראייה כוללת עירונית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 09/09/2009 ובילקוט הפרסומים 5994, התשס״ט, עמי 5564,

 בתאריך 03/09/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב-יפו 67012,

 67012, טלי 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים

 אי, גי, הי, שעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שדי בן גוריון 68,

 תל-אביב-יפו, טלי 03-5217162.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

3846 / א  מפורטת מסי ת

 שם התכנית: בניין מגורים רחי מסלנט 20, תל אביב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מסי

 תא/ 3846, שינוי לתכנית תא/590, כפיפות לתכניות תמא/2/4,

 תא/ע/1, תא/ג/1.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו. רחוב

 מסלנט 20. שכונת שפירא. גבולות התכנית: ממערב - רחוב

 מסלנט, ממזרח - רחוב השילוח, מצפון - מבני ציבור, מדרום -

 אזור מגורים. גושים וחלקות: גוש: 6981, חלקה במלואה: 209.

 מטרת התכנית: א. קביעת הוראות וזכויות בניה למגרש

 כדי לאפשר בניה של 22 יח״ד: בבניין בן 6 קומות (כולל קומת

 קרקע) לכיוון רחוב מסלנט, ובן 8 קומות (כולל קומת קרקע)

 לכיוון רחוב השילוח. ב. קביעת הוראות בינוי וסידורי חניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור

 מגורים א1 לאזור מגורים ג2. ב. קביעת זכויות בניה והוראות

 בניה למגורים בהיקף של עד 22 יח״ד, שטח עיקרי, מעל הכניסה

 הקובעת ומתחתיה, 1,980 מ״ר. ג. קביעת צפיפות: שטח עיקרי

 ממוצע לדירה: 90 מ״ר, שטח עיקרי מינימלי ליח״ד: 70 מ״ר.

 ד. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ה. קביעת כניסות לבניין:

 הכניסה הראשית תהיה מרחוב מסלנט, השניה 2 קומות

 מתחתיה, מכיוון רחוב השילוח. ו. קביעת מסי הקומות בבניין:

 מסי הקומות בחזית הפונה לרחוב מסלנט יהיה 5 + קרקע,

 החזית הפונה לרחוב השילוח, בעלת 7 קומות על קומת קרקע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב-יפו 67012,

 טלי 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים אי, גי, הי,

 שעות: 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שדי בן גוריון 68, תל-אביב-

 יפו, טלי 03-5217162.
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב-יפו

 67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 03-6753515, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 גילה אורון

 יושבת ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי חד/ 1232

 שם התכנית: אזור מגורים ומסחר בגוש 10571, חדרה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 חד/ 1232, שינוי לתכניות חד/ מק/ 450/ ו, חד/ 450/ ה,

 חד/ 1276, חד/ 1, חד/ 450.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה. משני צדי

 רחי אהרונסון. ממערב למסילת הברזל בחדרה. גושים וחלקות:

 גוש: 10009, חלקי חלקה: 456. גוש: 10016, חלקי חלקות: 21, 22,

 301, 303, 365, 366, 368, 369. גוש: 10049, חלקות במלואן: 281,

 282. גוש: 10571, חלקות במלואן: 5 - 8, 13, 14, 83, 86, 87, 90, 92,

 חלקי חלקות: 31, 50, 52, 53, 81.

 מטרת התכנית: הקמת ופיתוח שטח מסחרי של 10,500 מ״ר

 ומתחם מגורים של 66 יח״ד בשטח שבין מסילת הרכבת ורחי

 גרינבוים בחדרה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור

 מגורים אי ומאזור בלא תכנון לאזור מגורים בי ו-בי1, לשטח

 מסחרי, לאתר לבניין ציבורי, לשטח ציבורי פתוח ולדרכים.

 ב. איחוד השטח וחלוקתו מחדש בלא הסכמת בעלים. ג. קביעת

 מערך דרכים חדשות. ד. קביעת בינוי מנחה. ה. קביעת הוראות

 בניה ופיתוח השטח כולל תשתיות. ו. קביעת הנחיות לחלוקת

 השטח למגרשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 16/01/2009 ובילקוט הפרסומים 5902, התשס״ט, עמי 1852,

 בתאריך 19/01/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה 38100, טלי 04-6303113, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי חד/ 1441

 שם התכנית: הוספת תכלית לגן ילדים ברחי השיטה 50,

 חדרה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 חד/ 1441, שינוי לתכנית חד/ 701.
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 טלי 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 בת ים, רחי סטרומה 1, בת ים, טלי 03-5556030, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

 מסי הר/ 1874/ ב/ 2/ 77

 שם התכנית: שימור אתר מבנה רפת מתחם בית קינן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

 מסי הר/ 1874/ ב/ 2/ 77.

 תחום התכנית: הרצליה. גבולות התכנית: רחי נתן אלתרמן

 מצפון, רחי זיבוטינסקי ממערב. גושים וחלקות: גוש: 6524, חלקה

 במלואה: 94, חלקי חלקות: 97, 98, 100, 118.

 השינויים המוצעים: א. שימור מבנה הרפת במתחם בית
 קינן הכולל ביטול הריסת המבנה ושילובו בפארק הרובעי.
 ב. השימושים במבנה ייקבעו בהתאמה לאופיו של השימור

 וצורכי השצ״פ.

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי רג/ 1393

 שם התכנית: רחוב הרכסים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 ברמה מפורטת מסי רג/ 1393, שינוי לתכניות רג/340/ג/3, רג/
 מק/340/ג/11, רג/340/ג/1/3, רג/מק/340/ג/1/11, רג/מק/340/
 ג/2/3, רג/340, רג/340/ג/1, רג/340/ג, רג/מק/340/ג/6, כפיפות

 לתכנית רג/מק/340/ג/17.

 איחוד וחלוקה: תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד

 וחלוקה בתכנית עתידנית הנגזרת מתכנית זו.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן. רחוב הרכסים
 31, 33, 35, 37. גבולות התכנית: רחי הרכסים, רמת גן, בקטע
 שבין רחי עוזיאל ודרך בן גוריון. גושים וחלקות: גוש: 6158,

 חלקות במלואן: 813 - 816.

 מטרת התכנית: התחדשות עירונית למתחם הרכסים, על
 ידי: א. מתן אפשרות לפינוי של 24 יח״ד הקיימות ב-4 מבנים,
 ובניה מחדש של 76 יח״ד ב-2 מבנים חדשים. ב. קביעת זכויות

 בניה והוראות בינוי. ג. קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת זכויות בניה לשטחים
 עיקריים, מסי יח״ד וגובה הבניינים המותר בהתאם למפורט
 להלן: א. סך כל השטחים העיקריים: 7,920 מ״ר כולל את
 השטחים המיועדים למחסנים הדירתיים. ב. מסי יח״ד לא יעלה
 על 76 יח״ד. ג. גובה הבניין מעל הכניסה הקובעת לא יעלה על
 33.80 מי ב-9 קומות מעל קומת קרקע (קומה תשיעית חלקית),
 מעל 3 קומות מרתף. 2. שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לאזור
 מגורים די. 3. קביעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתכנית

 עתידית הנגזרת מתכנית זו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 25/09/2009 ובילקוט הפרסומים 5998, התשס״ט, עמי 5773,

 בתאריך 14/09/2009.
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 מרחב תכנון מקומי זבולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי זב/ 6/ ט

 שם התכנית: אזור למשרדים ביגור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 זב/ 6/ ט, שינוי לתכניות זב/ מק/ 6/ ו, זב/ 6/ ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יגור. מרכז הקיבוץ.

 גושים וחלקות: גוש: 11357, חלקי חלקות: 4, 9.

 מטרת התכנית: שימוש במבנים קיימים למשרדים ומתן

 הנחיות לשימור.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח לתרבות

 נופש וספורט לחניה. ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים אי לחניה,

 למשרדים, לשפ״פ ושבילים. ג. שינוי ייעוד ממבני ציבור

 למשרדים ושפ״פ לשבילים. ד. שינוי ייעוד מדרך ציבורית

 קיימת לחניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 16/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6091, התש״ע, עמי 3060,

 בתאריך 30/05/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 זבולון, כפר המכבי 30030, טלי 04-8478105, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי חכ/ 36/ 1

 שם התכנית: שינוי ייעוד מתעשייה לאחסנה וקביעת

 הוראות וזכויות בניה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מסי חכ/ 36/ 1, שינוי

 לתכנית משח/ 36, כפיפות לתכנית חכ/ 150/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרם מהר״ל. צומת

 מושב כרם מהר״ל, בצמוד לצומת מושב עופר. גושים וחלקות:

 גוש: 11784, חלקות במלואן: 136, 137, 145, חלקי חלקות: 127,

.194 ,190 ,140 - 138 ,135 

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מתעשייה לאחסנה,

 דרך כניסה לאתר ושטח ציבורי פתוח. ב. קביעת הוראות בניה

 ומתן זכויות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות הבניה לאזור

 אחסנה ומתן זכויות בניה. ב. שטחים, גובה בניינים והנחיות

 לעיצוב אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה. רחוב

 השיטה 50. דרום מרכז העיר. שכי ברנדס. גושים וחלקות:

 גוש: 10041, חלקי חלקה: 152.

 מטרת התכנית: א. מתן אפשרות לקיום גן ילדים במגרש

 מגורים. ב. הוספת זכויות בניה לשטחי שירות.

 עיקרי הוראות התכנית א. הוספת תכלית לגן ילדים באזור

 מגורים א2. ב. המקום ישמש כגן ילדים או למגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 17/07/2009 ובילקוט הפרסומים 5979, התשס״ט, עמי 5025,

 בתאריך 22/07/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה 38100, טלי 04-6303113, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית אתא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי כ/ 497

 שם התכנית: מתחם מגורים מיוחד בשדי כצנלסון,

 קרית אתא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 קרית אתא מופקדת תכנית מפורטת מסי כ/ 497, שינוי לתכניות

 כ/ 150/ ח, כ/ 150, כפיפות לתכנית כ/ 150/ ש.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אתא. שדי

 כצנלסון 9. גושים וחלקות: גוש: 11016, חלקות במלואן: 25, 27,

 חלקי חלקה: 78.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה מגורים בשדי כצנלסון תוך

 איחוד חלקות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור

 מגורים גי2 (לפי כ/150/ח) לאזור מגורים די (לפי מבא״ת) הכולל

 33 יח״ד. ב. התכנית קובעת זכויות בניה, הוראות בינוי, עיצוב,

 פיתוח ותנאים להיתר בניה וקבלת טופס 4. ג. איחוד חלקות

 25 ו-27.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,

 טלי 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא, קרית אתא 28100,

 טלי 04-8478420.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי מכ/ 747

 שם התכנית: מתחם כלמוביל - נשר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

/ 580, כפיפות  מכ/ 747, שינוי לתכניות מכ/ 285/ חפ/ 2056, ג

 לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, מכ/ 295.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר. רחוב דרך

 בר יהודה. שכונת תל חנן. אתר מחצבה 4.5 ק״מ. גושים וחלקות:

 גוש: 11210, חלקי חלקות: 29, 50. גוש: 11218, חלקה במלואה: 1,

 חלקי חלקה: 42.

 מטרת התכנית: קביעת הוראות בניה מפורטות לאזור

 לתעשייה קלה בשטח התכנית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת זכויות והוראות לבניה

 בשטח התכנית. ב. קביעת שימושים למפעל תעשייה עתירת

 ידע, מוסכים, אולמות תצוגה, אחסנה, לוגיסטיקה, משרדים

 ומסחר. ג. קביעת הנחיות לפיתוח בשלבים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 29/12/2009 ובילקוט הפרסומים 6044, התש״ע, עמי 1267,

 בתאריך 07/01/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מורדות הכרמל, רחי כורי 2, חיפה 33093, טלי 04-8676296, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 יוסף משלב

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי טירה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי טר/ 2778

 שם התכנית: מבנה מגורים בצפון מזרח טירה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה טירה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי טר/ 2778,

 שינוי לתכנית טר/ במ/ 3006, כפיפות לתכנית תממ/ 3/ 21.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה. מרכז צפון

 טירה. גושים וחלקות: גוש: 7771, חלקי חלקה: 37.

 מטרת התכנית: שינוי בבינוי ובזכויות לבית מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת 465 מ״ר שטח עיקרי.

 ב. הוספת 4 יח״ד, סך הכל 7 יח״ד. ג. תוספת קומה, סך הכל 4

 קומות. ד. שינוי קווי בניין לפי תשריט. ה. קביעת הוראות בניה.

 ו. שינוי ייעוד ממגורים גי למגורים בי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, עין כרמל 30860, טלי

.04-8136213 

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי מכ/ 729

 שם התכנית: התחדשות עירונית - עיבוי מתחם בן צבי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 מכ/ 729, שינוי לתכניות מכ/ 122, מכ/ 254/ ג, תרשצ/ 3/ 20/ 2,

 תרשצ/ 6/ 20/ 2, מכ/ 254/ א, מכ/ 440, מכ/ 368/ ב, מכ/ 521/

 א, אישור לפי תמ״א תמא/ 34/ ב/ 4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל. שכונת

 בן צבי. גושים וחלקות: גוש: 10679, חלקות במלואן: 28, 29,

,108 ,106 ,105 ,103 ,102 ,88 ,87 ,81 - 73 ,55 ,54 ,37 - 35 ,31 

 113, 121, 126, חלקי חלקות: 33, 34, 63, 82, 83, 100, 104, 107,

 110 - 112, 120, 123, 125. גוש: 10707, חלקות במלואן: 15, 80,

 חלקי חלקות: 16, 17, 20, 95, 98, 102, 104. גוש: 12300, חלקות

 במלואן: 2 - 23, 25 - 27, חלקי חלקות: 24, 28 - 30.

 מטרת התכנית: ליצור תנאים אשר יעודדו התחדשות

 עירונית, הרחבת הדירות הקיימות ותוספת דירות חדשות על

 גגות המבנים הקיימים. התכנית מאפשרת גם פינוי מבנים

 קיימים ובניית בניינים חדשים במעטפת הזכויות הניתנות

 בתכנית, על ידי: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לאזור מגורים

 לעיבוי. ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לאזור מגורים מיוחד

 א. ג. שינוי ייעוד מאזור מגורים גי לאזור מגורים לעיבוי.

 ד. שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לדיור מוגן. ה. שינוי ייעוד

 מאזור לתכנון בעתיד לאתר למבנה ציבורי ולחניה. ו. שינוי

 ייעוד משצ״פ לשצ״פ עם חניה תת-קרקעית. ז. שינוי ייעוד

 משטח לבניין ציבור לשצ״פ. ח. הגדלת יחידות קיימות ותוספת

 יחידות דיור חדשות, בתחומי מגרשי המגורים הקיימים.

 ט. קביעת זכויות בניה והוראות בניה, הוראות פיתוח ושלבי

 ביצוע בשטחים הכלולים בתכנית. י. תוספת של 552 יח״ד

 ל-288 יח״ד קיימות, ובסך הכל 840 יח״ד בתחום התכנית.

 יא. קביעת הסדרי תנועה וחניה בתחום התכנית. יב. קביעת

 הוראות פיתוח לשטחים הציבוריים הפתוחים. יג. התכנית

 אינה מהווה תכנית איחוד וחלוקה לפי פרק גי, סימן זי לחוק

 התכנון והבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 11/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6091, התש״ע, עמי 3062,

 בתאריך 30/05/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מורדות הכרמל, רחי כורי 2, חיפה 33093, טלי 04-8676296, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
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 28/05/2009 ובילקוט הפרסומים 5965, התשס״ט, עמי 4411,
 בתאריך 17/06/2009, וכי בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טירה תכנית מיתאר מקומית מסי טר/ 2708,

 שינוי לתכנית טר/ במ/ 3003, כפיפות לתכנית תממ/ 3/ 21.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה. קואורדינטה
 196-500ד, קואורדינטה 683-050ד. שטחים ממזרחית לעיר
 טירה. שכונה: שטח מזרחי. גושים וחלקות: גוש: 7773, חלקי

 חלקה: 46.

 מטרת התכנית: הסדרת מבנה קיים למגורים בקווי הבניין,
 באחוזי הבניה ובמסי יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. המרת שטח המיועד למגורים
 גי, מאושר למגורים גי, לפי מבא״ת. ב. הקטנת קווי בניה בהתאם
 לקיים. ג. קביעת אחוזי בניה בהתאם לקיים. ד. קביעת הוראות

 בניה ל- 7 יח״ד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,
 טלי 08-9788409. העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה טירה, טירה 44915, טלי 09-7938914.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי כס/ ב/ 2/ מד

 שם התכנית: סגירת מרפסות - אילון חורון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי כס/ ב/ 2/ מד, שינוי לתכניות כס/ מק/ 1/ 1/ גג/ ג, כס/

 מק/ ב/ 2/ יב, כס/ 1/ 1/ ג, כס/ מק/ במ/ 2/ ב, כפיפות לתכניות

 כס/ 1/ 1, כס/ 1/ 1/ גז, כס/ במ/ 2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רחוב עמק

 אילון 4. רחוב עמק חורון 6ב, 4, 6א. רחי עמק חורון פינת רחי

 עמק אילון. שכונת הדרים. גושים וחלקות: גוש: 7618, חלקות

 במלואן: 316, 317.

 מטרת התכנית: קביעת זכויות בניה לשם סגירת מרפסות

 משניות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תותר סגירת מרפסת משנית

 בשטח של 10.5 מ״ר לששת הדירות בקומה בי (המסומנות

 בנספח הבינוי) במסגרת הקירות החיצוניים הקיימים. ב. סגירת

 המרפסת תותאם לחזיתות הקיימות כולל: פתחים, חומרים,

 וגוונים. ג. גג המרפסת המשנית יהיה גג רעפים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 14/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמי 3429,

 בתאריך 21/06/2010.
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 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי
 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה טירה, טירה 44915, טלי 09-7938914.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי טירה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי טר/ 2774

 שם התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה למתחם
 מגורים בטירה לאישור המצב הקיים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה טירה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי טר/ 2774,

 שינוי לתכנית טר/ במ/ 3006, כפיפות לתכנית תממ/ 3/ 21.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה. מרכז צפון

 טירה. גושים וחלקות: גוש: 7782, חלקי חלקה: 33.

 מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה למתחם מגורים
 בטירה ואישור המצב הקיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת אחוזי בניה למבנים
 קיימים לפי מצב קיים, סך הכל תוספת 111 מי. ב. הצרת קטע
 דרך מ-16 מי ל-15.2 מי, ושינוי ייעוד למגורים. ג. הצרת קטע
 שביל מ-6 מי ל-5.44 מי ושינוי ייעוד למגורים. ד. קביעת קווי
 בניין למבנים לפי התשריט. ה. שינוי קו בניין בדרך מ-4 מי ל-0.
 ו. שינוי קו בניין בשביל מ-3 מי ל-0. ז. איחוד וחלוקה בהסכמה
 על כל שטח התכנית לפי פרק גי, סימן זי לחוק. ח. שינוי ייעוד

 ממגורים גי למגורים בי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי
 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה טירה, טירה 44915, טלי 09-7938914.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי טירה

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מיתאר מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת

 תכנית מיתאר מקומית מסי טר/ 2708

 שם התכנית: הכשרת מבנה מגורים
 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מיתאר מקומית מסי טר/ 2708 שפורסמה בעיתונים בתאריך

 ילקוט הפרסומים 6193, ב״א בשבט התשע״א, 26.1.2011



 מטרת התכנית: תכנון כולל של שכונת רמז, תוספת יחידות

 דיור והסדרת תשתיות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטח

 למגורים ושטח למגורים אי לשטח מגורים אי, שטח מגורים

 ומסחר, מבני ציבור, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

 ב. חלוקת השטח למגרשי בניה למגורים, מבני ציבור, מסחר

 ושטחים ציבוריים פתוחים. ג. קביעת שינויים במערכת

 הדרכים. ד. קביעת עקרונות בינוי, קווי בניין וגובה בניה מרבי

 למבנים, קביעת מסי יח״ד המרבי. ה. קביעת מבנים להריסה.

 ו. קביעת עיצוב נופי בהתאם לנספח פיתוח. ז. הסדרת גבולות

 מגרשים למגורים. ח. שינוי ייעוד של חלקים מאזור מגורים

 אי למסחר, מסחר משולב במגורים, שטחים ציבוריים פתוחים,

 דרכים ושטחים למבני ציבור. ט. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה לוד, כיכר קומנדו 1, לוד 71104,

 טלי 08-9279967.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי נת/ 548/ 35

 שם התכנית: בית מזרחי, בניית מבנה מגורים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 1, נת/ 303, נת/  מסי נת/ 548/ 35, שינוי לתכניות נת/ 100/ ש
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. שדי בן אב״י 15.

 גושים וחלקות: גוש: 8259, חלקה במלואה: 129.

 מטרת התכנית: 1. הגדלת מסי יח״ד, מ-9 ל-15 יח״ד.

 2. תוספת שטח בניה עיקרי מ-978 מ״ר ל-1,880 מ״ר. 3. קביעת

 שטחי שירות של 840 מ״ר מעל הקרקע ותוספת שטחי שירות

 מ-719 מ״ר ל-1,438 מ״ר בתת הקרקע. 4. תוספת קומות מ-5

 על עמודים ל-8 קומות מעל קומת עמודים כפולה חלקית.

 5. הבלטת מרפסות בקו בניין קדמי. 6. קביעת המבנה הקיים

 להריסה.

 עיקרי הוראות התכנית: בניית מבנה מגורים בן 8 קומות

 מעל קומת עמודים כפולה חלקית ו-15 יח״ד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 04/07/2008 ובילקוט הפרסומים 5836, התשס״ח, עמי 4191,

 בתאריך 31/07/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 כפר סבא, רחי ויצמן 135, כפר סבא 44100, טלי 09-7649175, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי כס/ ב/ 2/ מו

 שם התכנית: רחי עמק החולה 6ב, דירה 6, כפר סבא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי כס/ ב/ 2/ מו, שינוי לתכניות כס/ במ/ 2, כס/ מק/ 1/ 1/

 גג/ ג, כפיפות לתכניות כס/ 1/ 1/ פיס, כס/ מק/ במ/ 2/ ב,

 כס/ 1/ 1/ גז.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רחוב עמק

 החולה 6ב. דירה 6. שכונת הדרים. גושים וחלקות: גוש: 7618,

 חלקה במלואה: 170.

 מטרת התכנית: החלת תכנית כס/ 1/ 1/ גג על תיקוניה על

 דירה מסי 6 בבניין בי בחלקה מסי 170 בגוש 7618 באזור מגורים

 ב-ג שבתכנית מיתאר כס/ במ/ 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א. החלקה 170 בגוש 7618 בתכנית

 כס/ במ/ 2 מסווגת כאזור מגורים ב-ג שלא בא זכרו בתכנית כס/

 1/1/גג. ב. התכנית מבהירה כי תכנית כס/ 1/1/גג על תיקוניה

 תחול על דירה מסי 6 בבניין בי בחלקה מסי 170 בגוש 7618.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 23/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 26,

 בתאריך 16/09/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 כפר סבא, רחי ויצמן 135, כפר סבא 44100, טלי 09-7649175, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי לד/ 220/ ו

 שם התכנית: לוד, שכונת רמז

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה לוד מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי לד/ 220/ 1,

 שינוי לתכניות לד/ במ/ 220, ח/ 118, כפיפות לתכניות לד/

 1000, לד/ 1001, לד/ 1004.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד. רחוב רמז. חלקה

 הצפוני של העיר לוד. בין הרחובות אבא הלל סילבר ממערב,

 ד״ר להמן ונורדאו מדרום, אחווה ובית״ר ממזרח. גושים וחלקות:

 גוש: 3950, חלקי חלקה: 121. גוש: 3951, חלקות במלואן: 1 - 10,

,179 - 158 ,156 - 125 ,122 ,119 - 111 ,103 - 50 ,47 - 45 ,14 

 חלקי חלקות: 43, 44, 121, 124, 124/2.
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 29, 88, 126, 138. גוש: 7195, חלקי חלקות: 32, 48, 49, 52, 61, 63.

 מספרי גושים: גוש: 6360, מגרשים 211-201, 212 א+ב, 217-213,

 218 א+ב, 220-219.

 מטרת התכנית: פרסום הודעה בדבר הכנת תכנית להגדלת

 תקן החניה בצפון העיר (פת/18/2003) במגרשי מגורים, בהתאם

 לסעיף 77 לחוק, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף

 78 לחוק.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תקן חניה ל-2 מקומות חניה

 לכל יח״ד במגרשי המגורים בתכנית פת/18/2003.

 בתנאים המוצעים: בהמשך להודעה לפי סעיף 77 להכנת

 תכנית פת/18/2003/א, הודעה קובעת תנאים לפי סעיף 78

 לחוק בתחום התכנית הנדונה. לפיהם: הוצאת היתרי בניה

 תותר כפוף לשמירה על תקן החניה המוצע(1:2), ואולם ככל

 שתידרש יותר מקומה אחת של מרתף תת-קרקעי תותר גם

 חניה עילית ובתנאי שמירה על 30% ו-20% חלחול. תקן החניה

 בכל מקרה לא יפחת מ-1.7 מקומות חניה לכל יח״ד.

 תוקפם של התנאים: תוקף ההודעה ותוקף התנאים יהיה

 עד הפקדת התכנית או דחייתה או עד שיבטלו או ישונו על ידי

 הוועדה המחוזית או לפרק זמן שלא יעלה על שנתיים, הכל לפי

 המוקדם מביניהם.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה

 72430, טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית

יה 1, פתח תקוה י  לתכנון ולבניה פתח תקוה, רחי העלייה השנ

 49100. כל מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר

 הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי לפי סעיף

 78 לחוק, להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה,

 רחי קפלן 2, ירושלים 91061, טלי 02-6701580.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

78 / 24ו  מסי פת/ ו

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממסילת רכבת לשטח

 בנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי פת/ 1241/ 78, שינוי לתכניות פת/ 1241/ א, פת/ 1222/ 2,

 פת/ 2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. קרית

 אריה - רצועת רכבת עץ הזית. גושים וחלקות: גוש: 6640, חלקי

 חלקה: 103.

 מטרת התכנית: תכנית זו באה לשנות תכנית מיתאר

 מקומית פתח תקוה כדלקמן: א. שינוי ייעוד ממסילת רכבת

 לייעוד שטח בנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך. ב. קביעת

 מבנים להריסה. ג. קביעת הוראות וזכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 03/06/2005 ובילקוט הפרסומים 5414, התשס״ה, עמי 3349,

 בתאריך 07/07/2005.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 פתח תקוה, רחי העלייה השנייה 1, פתח תקוה 49100, וכל

 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נתניה, רחי הצורן 6, נתניה 42439, טלי 09-8603170, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ ג ו  מסי נת/ 750/ 6

 שם התכנית: מגורים נתניה מזרח

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי נת/ 750/ 16/ ג, שינוי לתכניות נת/ מק/ 750/ 16/ א,

 נת/ 750, נת/ 400/ 7, נת/ מק/ 750/ 16, כפיפות לתכניות נת/

 750/ 8, נת/ 750/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. רחוב הרב

 שלום איפרגן, רחוב דרך דגניה, רחוב אייר. ממזרח לשדי דגניה

 ומצפון ודרום לרחי איפרגן בשכונת קריית יצחק רבין, נתניה

 מזרח. גושים וחלקות: גוש: 9905, חלקות במלואן: 4, 6, 21,

 76, 79, 84, 85. מגרשים: 31, 62, 64, 1003, 1006-1004 בהתאם

 לתכנית נת/מק/16/750.

 מטרת התכנית: תוספת קומה למטרת לובי כפול, ותוספת

 שטחים עיקריים לצורך הגדלת יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת 2,434 מ״ר שטחים

 עיקריים בלא תוספת יח״ד לצורך הגדלת שטחי דירות.

 ב. תוספת קומה לבניינים שבהם יבוצע לובי כניסה עם גובה

 כפול.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 07/08/2009 ובילקוט הפרסומים 6052, התש״ע, עמי 1602,

 בתאריך 21/01/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נתניה, רחי הצורן 6, נתניה 42439, טלי 09-8603170, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים

 שם התכנית: תקן חניה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 77 ו-78 לחוק

 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הכנת תכנית מיתאר

 מקומית, וכי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתרי בניה ו/או היתרים

 לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום

 תכנית מסי פת/18/2003/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. שכונת

 הדר המושבות החדשה. הרחובות: משה סנה, ראשון לציון,

 רחבעם זאבי, אליהו בן חור, אריה בר און. בצפון - הרחובות

 אליהו בן חור ורחבעם זאבי. בדרום - רחוב גיסין. במערב - רחוב

 ראשון לציון. במזרח - רחוב משה סנה. גושים וחלקות: גוש:

 6357, חלקי חלקה: 14. גוש: 6360, חלקות במלואן: 2, 3, 11, 19-16,

 101, 102, 112, 113, 130, 132, 134, 136, 148, 150, חלקי חלקות: 4,
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין. רחוב

 קתרוס 29. גושים וחלקות: גוש: 5486, חלקה במלואה: 22. גושים

 ישנים: גוש נוכחי: 5486 - גוש ישן: 5496. מגרש: 102 בהתאם

 לתכנית אפ/ במ/ 2009/ 1.

 מטרת התכנית: הגדלת זכויות בניה בשטחים העיקריים

 ובשטחי שירות ביחידת הדיור המזרחית.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת זכויות בניה שהם: תוספת

 שטח עיקרי בקומת הקרקע בשטח של: 26.45 מ״ר, תוספת שטח

 עיקרי בקומה אי בשטח של: 18.23 מ״ר, תוספת שטח עליית גג

 בשטח של: 12.00 מ״ר, תוספת שטח שירות (מחסן) בקומת קרקע

 בשטח של: 14.00 מ״ר

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה

 72430, טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין, רחי שילה 21,

 ראש העין 48036, טלי 03-9007289.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

/ ו/ 6 / ו / ו  מסי רצ

 שם התכנית: תב״ע להרחבת חדרי יציאה לגג, 40 מ״ר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית

/ א, רצ/ 1/ 1/ ו, / 6, שינוי לתכניות רצ/ 1/ 1/ ו  מסי רצ/ 1/ 1/ ו

/ ב, פירוט לתכניות תמא/ 37/ ה, תמא/ 23, תמא/  רצ/ 1/ 1/ ו

/ 4, תמא/ 23/ א/ 4, תמא/ 3.  10/ ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. כל

 תחום מרחב התכנון המקומי.

 מטרת התכנית: עדכון הוראות בדבר בניית חדרים על הגג

 מ־23 מ״ר ל־40 מ״ר

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת שטח חדר היציאה לגג

 מ־ 23 מ״ר ל־40 מ״ר. 2. קביעת הוראות הבניה. 3. קביעת תנאים

 למתן היתר בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 23ו ו 24  מסי פת/ ו

 שם התכנית: קרית אריה, רחי החרוצים 5-3

 (מפלסים)

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי פת/ 1241/ 123, שינוי לתכניות פת/ בת/ 2000/ 11/ א,

 פת/ 2000, פת/ מק/ 2000/ 11/ ד, פת/ מק/ 2000/ ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. רחוב

 החרוצים 3, 4, 5. קרית אריה החרוצים 5-3 (מפלסים). גושים

 וחלקות: גוש: 6364, חלקות במלואן: 1039, 1040, חלקי חלקה: 52.

 מגרשים: 1039, 1040 בהתאם לתכנית פת/ מק/ 2000/ 11/ ד.

 מטרת התכנית: 1. לבצע איחוד בהסכמת בעלים לפי סעיף

 125 פרק גי, סימן זי לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1956.

 2. לשנות את ייעוד הקרקע מתעשייה לתעסוקה. 3. קביעת

 זכויות בניה בבניין: עד גובה 12 קומות + קומה טכנית מעל

 קומת כניסה, כולל 3 קומות מרתפי חניה תת־קרקעיים, סך

 הכל 10,844 מ״ר שטחים עיקריים, 5,000 מ״ר שטחי שירות

 על־קרקעיים, 16,566 מ״ר שטחי שירות תת־קרקעיים. 4. שינוי

 וקביעת קווי בניין לפי המסומן בתשריט.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. לקבוע שימושים לתעסוקה.

 2. בקומת המרתף העליון יותר שימוש של אחסנה צמוד לשטח

 המסחרי שמעליו שירשם כיחידה אחת וגודלו לא יעלה על

 50% של אותו שטח מסחרי הצמוד. 3. בקומות המשרדים יותרו

 מחסנים בשטח שלא יעלה על 160 מ״ר לקומה ויהיו חלק מכלל

 שטחי השירות. 4. בקומת הקרקע יותרו שימושים למסחר, בתי

 אוכל ומזון, מסעדות, שירותים פיננסיים, דואר וכדי. 5. קווי

 בניין: כמסומן בתשריט ובנספח הבינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 11/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 26,

 בתאריך 16/09/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 פתח תקוה, רחי העלייה השנייה 1, פתח תקוה 49100, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

48 /  מסי רנ

 שם התכנית: רחי קתרוס 29, ראש העין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ראש העין מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/ 48, שינוי

 לתכנית אפ/ במ/ 2009/ 1.

 2224 ילקוט הפרסומים 6193, ב״א בשבט התשע״א, 26.1.2011



 כפיפות לתכניות רצ/ 1/ 2/ 2/ 10, רצ/ 1/ 2/ 2/ 18, תמא/ 4/ 2,

 רצ/ 1/ 2/ 2, רצ/ 1/ 1/ יא, רצ/ 1/ 1/ יג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. רחוב

 משה לוי 16. מסי מגרש: 1. גושים וחלקות: גוש: 6825, חלקי

 חלקה: 5. מגרשים: בהתאם לתכנית.

 מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד מתעשייה למסחר ותעשייה

 קלה ומלאכה. 2. הוספת שתי קומות + קומה מפולשת לחניה +

 חניה על הגג והמשך הרמפה עד הגג העליון. 3. הגדלת שטחים

 עיקריים על ותת־קרקעיים מ־120% + 6% הקלה ל־214%.

 4. הגדלת שטחי שירות מעל קומת הקרקע מ־60% ל־126%.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה: א. הנחיות

 בינוי. ב. תוספת קומות. ג. הגדלת שטח הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 09/07/2009 ובילקוט הפרסומים 5986, התשס״ט, עמי 5273,

 בתאריך 11/08/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון 75264,

 טלי 03-9547577, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 223/ 6/ ד/ ו

 שם התכנית: רחי ההגנה, רחובות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי רח/ 223/ 6/ ד/ 1,

 שינוי לתכנית רח/ 223/ 6/ ד, כפיפות לתכניות תמא/ 4/ 2, רח/

/ 2, רח/ 2000/ ב/ 1, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3.  2000/ ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רחוב ההגנה 46.

 גושים וחלקות: גוש: 3700, חלקה במלואה: 581.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה מגורים ל־12 יח״ד ב־6

 קומות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מסחרי, דרך

 משולבת פרטית ושפ״פ לאזור מגורים גי ושפ״פ. 2. הקמת מבנה

 מגורים בן 12 יח״ד ב־6 קומות מגורים וקומת חדרים על הגג,

 מעל קומת קרקע וקומת ביניים למחסנים. 3. הגדלת שטחי בניה

 עיקריים מ־300 מ״ר ל־1,200 מ״ר. 4. קביעת זיקת הנאה למעבר

 הולכי רגל וכלי רכב לחלקה 592. 5. שינוי קווי בניין צדי מערבי

 ל־5 מי במקום 6 מי. 6. קביעת זכויות והוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442.

 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון

 לציון 75264, טלי 03-9547577.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

/ 22/ ו0ו / ו  מסי רצ

 שם התכנית: סיפוח שבילים להולכי רגל למגרשים

 צמודים אליהם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי רצ/ 1/ 22/

 101, שינוי לתכניות רצ/ 1/ 22, רצ/ 1/ 1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. רחוב

 ירמיהו 1, 3, 5. פינת רחוב עזרא. שיכון המזרח. גושים וחלקות:

 גוש: 4247, חלקות במלואן: 225 - 227, חלקי חלקה: 391.

 מטרת התכנית: סיפוח שבילים להולכי רגל למגרשים

 צמודים אליו, והסדרת מעבר ברוחב 3 מי לכלי רכב בשטח

 ציבורי פתוח (לחלקות 225, 226 בגוש 4247).

 עיקרי הוראות התכנית: 1. ביטול שבילים להולכי רגל

 וסיפוחם לחלקות המגורים בלא שינוי בזכויות ובהוראות

 הבניה. 2. מתן זיקת הנאה למעבר ברכב בשטח ציבורי פתוח

 ברוחב 3 מי לחלקות 225, 226 בגוש 4247.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון

 לציון 75264, טלי 03-9547577.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 2/ 2/ 25/ ו  מסי רצ/ ו

 שם התכנית: מתחם בית קנדי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רצ/ 1/ 2/ 2/ 25/ 1, שינוי לתכנית רצ/ מק/ 1/ 2/ 2/ 25,

 ילקוט הפרסומים 6193, ב״א בשבט התשע״א, 26.1.2011 2225



 מטרת התכנית: בניית מבנה ברחוב הרצל ושלמה גולדין

 הכולל קומת קרקע מסחרית גבוהה עם גגון לאורך רחוב הרצל,

 רחוב רוטרי, ורחוב גולדין, קומה מפולשת במפלס 6.12 מי

 ו־48 יח״ד ב־15 קומות, שלוש קומות מרתף חניה תת־קרקעית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת קומות למגורים מ־5

 קומות ל־16 קומות (כולל מפולשת), תוספת יחידות דיור, מ־18

 יח״ד ל־48 יח״ד, שינוי קווי בניין, קביעת גובה בניין, מסי קומות

 ומסי יח״ד במגרש. ב. קביעת זכויות בניה והוראות למגורים

 ולמסחר. שלוש קומות מרתף חניה בתחום המגרש ובחלק

 מההפקעה לכיוון רחוב רוטרי. ג. תמהיל הדירות יכלול גם

 דירות בנות 4 ו־5 חדרים, בהיקף שלא יקטן מ־30% מסך יחידות

 הדיור. ד. שינוי קווי הבניין מעל ומתחת לפני הקרקע לכיוון

 רחוב הרצל יהווה סטייה ניכרת. ה. תכסית קומת מסחר לא

 תעלה על 80% משטח המגרש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 17/12/2009 ובילקוט הפרסומים 6052, התש״ע, עמי 1610,

 בתאריך 21/01/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

8 /  מסי לה/ 88ו

 שם התכנית: שינוי משצ״פ לדרך משולבת, ממגרש

 לבניין ציבורי, לדרך ממגרש למגורים ומסחר לדרך

 משולבת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רמלה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי לה/ 188/ 8, שינוי

 לתכנית לה/ 188.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה. שדי ויצמן.

 רחוב דני מס. צומת הרחובות ויצמן-דני מס. גושים וחלקות:

 גוש: 4347, חלקי חלקות: 12, 26, 56, 58, 66. גוש: 4355, חלקי

 חלקה: 9.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך

 משולבת. ב. שינוי ייעוד ממגרש לבניין ציבורי לדרך. ג. שינוי

 ייעוד ממגרש למגורים ומסחר לדרך משולבת.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רמלה, שדי ויצמן 1, רמלה 72100.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 800/ א/ 37/ ו

 שם התכנית: רחוב טלר 7

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מסי רח/ 800/

 א/ 37/ 1, שינוי לתכניות רח/ 800/ א, רח/ 2000/ י, כפיפות לתכניות

 תמא/ 4/ 2, רח/ 2000/ ג, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3, רח/ 2000/ ב/ 1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות רחוב טלר 7.

 גושים וחלקות: גוש: 3703, חלקה במלואה: 808. מגרש: 808 בהתאם

 לתכנית רח/ 800/ א.

 מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד התכנית מאזור מגורים בי

 לאזור מגורים די. 2. הגדלת מסי יחידות הדיור מ־4 ל־8 יח״ד.

 3. הגדלת השטחים העיקריים המותרים מ־522 מ״ר ל־880 מ״ר,

 110 מ״ר עיקרי ליח״ד. 4. שינוי בגובה הבניין בתחום התכנית

 כך שיהיה ניתן לבנות בניין ובו קומת עמודים מפולשת +

 5 קומות + קומה שישית חלקית. 5. שינוי בקו קדמי מ־5 מי

 ל־0 מי לכיוון השטח הפרטי הפתוח. 6. הגדלת שטח המרפסות

 המקורות מ־12 מ״ר ליח״ד ל־15 מ״ר ליח״ד. 7. קביעת זכויות

 והוראות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שטח עיקרי ממוצע לדירה יהא

 110 מ״ר. 2. חומרי הגימור יהיו קשיחים באישור מהנדס העיר.

 קווי הבניין יהיו בהתאם למצוין בתשריט.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 03/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3817,

 בתאריך 08/07/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 0ו20/ 24/ א

 שם התכנית: מבנה הכולל קומת קרקע מסחרית

 גבוהה עם גגון, קומה מפולשת, 2 קומות מרתף,

 חניה תת-קרקעית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 2010/ 24/ א, שינוי לתכנית רח/ 2010, כפיפות לתכניות

 תמא/ 23/ א/ 4, תמא/ 4/ 2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רחוב הרצל.

 רחוב גולדין. מרכז העיר. בין רחוב הרצל במערב לרחוב שלמה

 גולדין במזרח, בין רחוב רוטרי בצפון לרחוב עזרא בדרום. גושים

 וחלקות: גוש: 3704, חלקות במלואן: 242 - 244, 618, 621.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית ברל. גושים

 וחלקות: גוש: 7597, חלקה במלואה: 13, חלקי חלקות: 12,

.25 ,24 

 מטרת התכנית: 1. הקצאת שטח לטובת הקמת בית ספר

 יסודי אזורי, על ידי שינוי ייעוד שטח חקלאי. 2. קביעת זכויות

 בניה לשטח שייעודו מבני ציבור במסגרת בית ברל. 3. הסדרת

 הדרכים המובילות אל בית הספר ואל מתחם מבני הציבור

 בבית ברל. 4. קביעת שימושים וייעודים והנחיות להוצאת

 היתרי בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד של חלק מחלקה 13

 משטח חקלאי לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך ולשטח

 ציבורי פתוח. 2. הרחבת זכויות הדרך בכביש הגישה לבית ברל

 כדי לאפשר המשך תנועה סדירה לבית ברל ומעבר לחלקה 13.

 3. הרחבת זכות הדרך שבין חלקות 12 ו־13.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון, נוה ירק 45100,

 טלי 03-9000500.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 3ו / 26ו ד  מסי ש

 שם התכנית: רמת הכובש - דרכים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ ד / 126/ 5, ש ד / 67, ש מ ש / 126/ 13, שינוי לתכניות מ ד  מסי ש

 מק/ 126/ 11.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת הכובש. אזור

 מבני המשק בקיבוץ רמת הכובש, צומת הכניסה לקיבוץ מכביש

 554 ודרך הגישה לבית העלמין מערבית לכביש. גושים וחלקות:

 גוש: 7581, חלקה במלואה: 6, חלקי חלקות: 15, 16. גוש: 7582,

 חלקות במלואן: 3 - 8, 10, חלקי חלקות: 2, 9.

 מטרת התכנית: העתקת צומת הכניסה הקיים לקיבוץ

 רמת הכובש על דרך 554 צפונה, תוך הסדרת מערכת הדרכים

 הנובעת משינוי זה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי גבולות מגרשים בתחום

 התכנית בלא שינוי בשטח הכולל של ייעודי הקרקע המיועדים

 בתכניות המאושרות לתעשייה ולאזור ספורט ואירועים.

 ב. הרחבה והתוויית דרכים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 01/06/2007 ובילקוט הפרסומים 5689, התשס״ז, עמי 3427,

 בתאריך 05/07/2007.

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

/ ו3 ו 3 / ז  מסי ג

 שם התכנית: גני הדר, חלקה ו3ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה גזר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי גז/ 13/ 31,

 שינוי לתכנית גז/ 13/ 18.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני הדר. מצפון -

 כביש 4233. ממערב - שטח חקלאי. ממזרח - שטח חקלאי.

 מדרום - שטח חקלאי. גושים וחלקות: גוש: 3708, חלקות

 במלואן: 34, 39, 88, 90 - 93, 95 - 110, 112, 113, 116, 117,

 119 - 123. גוש: 3709, חלקות במלואן: 100 - 106, 108,

,153 - 149 ,146 - 129 ,126 - 123 ,121 - 119 ,113 - 111 

 155 - 157, 160, 162, 163, 165 - 174, 180. גוש: 3709, חלקי

 חלקה: 179.

 מטרת התכנית: החזרת ייעוד מגורים בעבור חקלאים

 לחלקה 131 המוגדרת בתכנית גז/ 13/ 18 כשטח ציבורי פתוח,

 על ידי שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למשק עזר בחלקה 131,

 בגוש 3709.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדרת זכויות הבניה בחלקת

 בניה למשק עזר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר, בית חשמונאי 99789,

 טלי 08-9274040.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

7 / / 059ו ד  מסי ש

 שם התכנית: מתחם ציבורי בית ברל, בית ספר יסודי

 ומוסדות ציבור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

,7 /1059 / ד  דרום השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ש

.1059 / ד  שינוי לתכנית ש
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 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בית יצחק-שער חפר.

 רחוב הגנים. גושים וחלקות: גוש: 8213, חלקי חלקות: 2, 16.

 גוש: 8214, חלקות במלואן: 123, 124. מגרשים: 64, 64א, 187

 בהתאם לתבנית עח/ 15/ 17.

 מטרת התבנית: 1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים,

 לפי פרק גי, סימן זי לחוק התכנון והבניה. 2. שינוי קווי בניין.

 3. קביעת תוספת שטחי בניה. 4. שינוי גודל מגרש מינימלי.

 5. קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התבנית. 6. קביעת

 זבות מעבר.

 עיקרי הוראות התבנית: 1. איחוד וחלוקה בהסבמת

 הבעלים, לפי פרק גי, סימן זי לחוק התבנון והבניה. 2. שינויים

 נקודתיים למגרש משק עזר 64 בקווי בניין והתאמתם למצב

ני למגורים מ־3 מ׳ ל־1.7 מי. ב. קו  הקיים: א. קו בניין צדי-צפו

 בניין צדי לפרגולה מ־3 מ׳ ל־0.35 מי. ג. קו בניין צדי לבריכת

 שחייה מ־5 מ׳ ל־2.25 מ׳ מגבול מגרש, ומ־5 מ׳ ל־4.76 מ׳, ומ־5 מ׳

 ל־3.14 מי למבנה מגורים. 3. הגדלת שטחים למגרש 64: שטח

 עיקרי מ־220 מ״ר ל־315 מ״ר ושטח שירות מ־65 מ״ר ל־123

 מ״ר. 4. שינוי גודל מגרש מינימלי לפי עח/17/15 למגרש 64

 ל־1,521 מ״ר לפי תבנית זו, ולמגרש 187 ל־1,398 מ״ר לפי תבנית

 זו. 5. קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התבנית. 6. קביעת

 זבות מעבר ברוחב 4 מ׳ באזור החקלאי של חלק ממגרש 65א׳

 (תא שטח מס׳ 3) לטובת משק עזר 64 (תא שטח מס׳ 1).

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 13/2/2009 ובילקוט הפרסומים 5925, התשס״ט, עמ׳ 2671,

 בתאריך 05/03/2009.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז המרבז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳

 08-9788409, ובן במשרדי הוועדה המקומית לתבנון ולבניה

 עמק חפר, מדרשת רופין 40250, טל׳ 09-8981556, ובל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מסי בר/ 300

 שם התכנית: התאמה והרחבת בית העלמין הקיים

 לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר דחיית תבנית מיתאר מקומית

 מס׳ בר/300 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים

 בתאריך 28/05/2009 ובילקוט הפרסומים 5965, התשס״ט, עמ׳

 4413, בתאריך 17/06/2009, שינוי לתבנית בר/ 14.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: גבעת ברנר. גושים

 וחלקות: גוש: 2633, חלקה במלואה: 21, חלקי חלקות: 16 - 20,

 22, 27. גוש: 3799, חלקי חלקות: 30, 42, 43.

 מטרת התבנית: 1. התאמה והרחבת בית העלמין הקיים

 לקבורת נפטרי האזור (ובבללם מתן פתרון קבורה למושבים

 בניה ובית אלעזרי) ונפטרים חסרי דת. 2. סלילת דרך גישה

 חדשה לבית העלמין ולאזור המאושר למלאבה ותעשייה זעירה,

 על ידי שינוי ייעוד קרקע חקלאית ואזור מלאבה ותעשייה

 זעירה לאזור לבית עלמין, לדרבים (בולל דרך ו/או טיפול נופי)

 ולשטח ציבורי פתוח.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 דרום השרון, נוה ירק 45100, טלי 03-9000500, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי עח/ 43/ 8ו

 שם התכנית: מכמורת מגרש מגורים, חלקה 236

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עמק חפר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי

.16 / מ ש  עח/ 43/ 18, שינוי לתכניות עח/ 43/ 10, עח/ 200, מ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מכמורת. רחוב

 המפתח 33. גושים וחלקות: גוש: 8414, חלקה במלואה: 236.

 מגרש: 215 בהתאם לתכנית עח/ 43/ 10.

 מטרת התכנית: א. תוספת שטח עיקרי. ב. הוראות בינוי

 ועיצוב לשטחי השירות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת שטח עיקרי מ־220 מ״ר

 ל־245 מ״ר לפי מצב קיים. ב. תוספת שטח שירות מ־65 מ״ר

 ל־66 מ״ר לפי מצב קיים. ג. הגבהת גובה פתח פנימי לחניה

 מקורה מ־2.20 מי ל־2.90 מי לפי מצב קיים, וגובה חיצוני לחניה

 ולמחסן של 3.20 מי ד. הגבהת גובה גדר ושער לחצר לפי מצב

 קיים מ־1.5 מי ל־3 מי. ה. הוראות בינוי ועיצוב לשטחי שירות

 באורך של 14.90 מי, בקו בניין צדי אפס עם השכן.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, מדרשת רופין 40250,

 טלי 09-8981556.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 30/ ו ו  מסי עח/ 5

 שם התכנית: בית נהב-בית יצחק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי עח/ 15/ 30/ 1, שינוי לתכניות עח/ 200, עח/ 15/ 17.
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 בתוך שמורת טבע. ב. הגדרת זיקת מעבר לאתר המיועד

 למיתקנים הנדסיים בקרקע המוגדרת קרקע חקלאית. ג. מתן

 הנחיות בניה להקמת הבריכה החדשה. ד. מתן הנחיות לפיתוח

 נופי ושמירה על הנוף והצומח הטבעי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 06/12/2009 ובילקוט הפרסומים 6044, התש״ע, עמי 1274,

 בתאריך 07/01/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית-מחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17000, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

/ 7406ו נ  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה,

 יוקנעם עילית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי
,4340 / / 7744, כפיפות לתכניות ג / 17406, שינוי לתכנית ג  גנ

.297 /  ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים
 וחלקות: גוש: 12627, חלקה במלואה: 35.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה לצורך הגדלת
 אחוזי בניה, הוספת קומת מרתף והוספת שימוש למשרדים של

 בעלי מקצועות חופשיים באזור המגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה. ב. הוספת
 קומת מרתף. ג. הוספת שימוש למשרדים למקצועות חופשיים
 לאזור מגורים: השימושים המותרים באזור זה כוללים
 פעילות מקצועית של הדיירים בחלק מבניין המגורים שבו הם
 מתגוררים בפועל, ובשטח של עד 30 מ״ר, כל עוד היקף ואופי
 הפעילות אינם באים לידי ביטוי מחוץ לבית המגורים ואינם
 גורמים כל הפרעות לשכנים ולסביבה. תנועת הקהל תהיה
 מוגבלת לאנשים אחדים ביום, החניה הנוספת תהיה במגרש,

 ולא יהיה כל שילוט פרסומת. ד. הגדלת גובה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 26/06/2009 ובילקוט הפרסומים 5973, התשס״ט, עמי 4696,

 בתאריך 06/07/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יקנעם עילית, רחי צאלים 1, יקנעם עילית 20692,
 טלי 04-9596095, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

/ 7455ו נ  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה,

 יוקנעם עילית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

/  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

/ במ/ 290.  17455, שינוי לתכנית ג

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי

 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שורקות, גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 66/ ב  מסי הצ/ 5/ ו

 שם התכנית: שינוי קו בניין והגדלת אחוזי הבניה,

 שטחים עיקריים ושטחי שירות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 5/ 1/ 66/ ב, שינוי לתכניות הצ/ מק/ 5/ 1/ 66/ א,  מסי הצ

.66 /1 /5 / צ / 5/ 1/ 0, ה צ  ה

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל מונד. רחוב

 הנרקיס. גושים וחלקות: גוש: 7788, חלקי חלקות: 50, 55.

 מטרת התכנית: א. בתחום התכנית 7 יח״ד קיימות.

 ב. שינוי קו בניין צפון מערבי לרחי הנרקיס מ־5 ל־3. ג. הגדלת

 אחוזי הבניה: שטחים עיקרים: מגרשים 2003ב, 2002ב, 2001ב,

 2000ב, מ־127 מ״ר לכל יח״ד ל־180 מ״ר לכל יח״ד. מגרש 2002א

 מ־127 מ״ר ל־183 מ״ר. שטחי שירות: מגרשים 2003ב, 2002ב,

 2002א, 2001ב, 2000ב, מ־25 מ״ר ל־30 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 26/10/2007 ובילקוט הפרסומים 5744, התשס״ח, עמי 751,

 בתאריך 27/11/2007.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שרונים, רחי הצורן 4, נתניה 42504, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 שוקי אמרני

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי-מחוזי מחוז צפון

/ 7300ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: אתר למיתקנים הנדסיים, בריכות בית גיאן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 17300, אישור

 לפי תמ״א, תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מקומית-מחוזית

 מחוז הצפון. בית גיאן. גושים וחלקות: גוש: 19502, חלקי חלקות:

.68 ,14 ,7 

 מטרת התכנית: הקמת בריכת מים חדשה, הסדרה

 סטטוטורית של בריכת מים קיימת והגדרת זיקת הנאה לאתרים

 המוצעים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מקרקע

 המוגדרת כשמורת טבע לקרקע המיועדת למיתקנים הנדסיים

 ילקוט הפרסומים 6193, ב״א בשבט התשע״א, 26.1.2011 2229



 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים

 וחלקות: גוש: 12774, חלקות במלואן: 130 - 132.

 מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי בהוראות,

 מגבלות וזכויות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. ניוד זכויות בניה ויח״ד ממגרש

 למגרש. ב. הגדלת מסי קומות מותר. ג. שינוי בהוראות בניה

 בהתאם. ד. איחוד וחלוקה בהסכמה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 12/03/2010 ובילקוט הפרסומים 6076, התש״ע, עמי 2561,

 בתאריך 12/04/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה יקנעם עילית, רחי צאלים 1, יקנעם עילית 20692,

 טלי 04-9596095, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

/ 03ו8ו נ  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: הסבת זכויות בניה ממגורים למסחר

, כרמיאל ס - ו 0  במגרש 0

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.10022 / / 18103, שינוי לתכנית ג  גנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל. גושים

 וחלקות: גוש: 19875, חלקה במלואה: 9, חלקי חלקות: 20,

.43 ,37 ,34 ,33 ,31 ,29 ,28 

 מטרת התכנית: הסבת זכויות בניה ממגורים למסחר.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הסבת זכויות בניה בשטח

 250 מ״ר ממגורים למסחר, כך שסך הכל השטח העיקרי למסחר

 יעמוד על סך 1,000 מ״ר ובלא הגדלת סך כל שטח הבניה הכולל

 המותר. ב. קביעת שימושים מותרים למסחר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 14/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמי 3436,

 בתאריך 21/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה כרמיאל, כרמיאל, טלי 04-9085671, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים

 וחלקות: גוש: 12568, חלקה במלואה: 108, חלקי חלקה: 191.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה לצורך

 הוספת קומת מרתף למטרות שירות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה. ב. הוספת

 קומת מרתף לצורך שטחי שירות. ג. שינוי קו בניין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 19/06/2009 ובילקוט הפרסומים 5973, התשס״ט, עמי 4696,

 בתאריך 06/07/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה יקנעם עילית, רחי צאלים 1, יקנעם עילית 20692,

 טלי 04-9596095, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

/ 8347ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: שינוי ייעוד משצ״פ לחניון ושינוי

 בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.9190 /  גנ/ 18347, שינוי לתכניות גנ/ 16219, ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים

 וחלקות: גוש: 11073, חלקי חלקות: 1, 17, 70, 71. גוש: 11801,

 חלקי חלקה: 8. גוש: 12566, חלקי חלקה: 96. גוש: 12774, חלקות

 במלואן: 148, 161, חלקי חלקות: 160, 162.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד משצ״פ לחניון, ושינוי

 בהוראות בניה במבנים ומוסדות ציבור לצורך הקמת מרכזים

 רפואיים, מרפאות פרטיות ושירותי דלפק לצורכי ציבור.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת שטח מבני ציבור.

 ב. הגדלת זכויות בניה ומסי קומות והוספת שימושים. ג. שינוי

 ייעוד משצ״פ לחניון ציבורי. ד. קביעת הוראות בניה ופיתוח

 בהתאם.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 28/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 3192,

 בתאריך 01/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה יקנעם עילית, רחי צאלים 1, יקנעם עילית 20692,

 טלי 04-9596095, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

/ 8709ו  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ברחי זיבוטינסקי 48,

 נהריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ילקוט הפרסומים 6193, ב״א בשבט התשע״א, 26.1.2011

 מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

/ 8997ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: איחוד וחלוקה ושינוי הוראות וזכויות

 בניה, שכונה מזרחית, יוקנעם עילית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

/ 18997, שינוי לתכנית גנ/ 16219.  ג
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:

 גוש: 16577, חלקי חלקה: 7.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה. ב. שינוי

 בקווי בניין לפי תשריט ולפי הקיים בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 16/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 3180,

 בתאריך 01/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נצרת, נצרת, טלי 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים נצרת ומבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 7686ו

 שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים משולב

 במסחר, עילוט

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 17686, שינוי

.10701 / / 8163, ג  לתכניות ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. עילוט. גושים

 וחלקות: גוש: 16576, חלקי חלקה: 1. גוש: 17483, חלקי חלקות:

.25 ,11 ,5 

 מטרת התכנית: הסדרת כניסה מזרחית לעילוט.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי

 למגורים ומסחר, שצ״פ, ודרך. ב. שינוי ייעוד מדרך למגורים בי.

 ג. שינוי ייעוד מדרך לאזור חקלאי. ד. קביעת הוראות וזכויות

 בניה לאזור מגורים בי. ה. שינוי תוואי דרכים מאושרים וקביעת

 הסדרי תחבורה חדשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 01/01/2010 ובילקוט הפרסומים 6061, התש״ע, עמי 1853,

 בתאריך 08/02/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נצרת, נצרת, טלי 04-6459200, ובמשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת

 עילית 17000, טלי 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 6960ו

 שם התכנית: פארק טכנולוגי, קרית שמונה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.5815 / / 3651, ג / 5199, ג / 16960, שינוי לתכניות ג  ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה. גושים

 וחלקות: גוש: 13170, חלקות במלואן: 18 - 25, 35, 37 - 51,

,101 ,89 - 87 ,85 ,82 - 80 ,78 ,77 ,70 ,68 - 65 ,59 ,58 ,56 - 53 

 103, 104, 106, 109 - 117, 120, חלקי חלקות: 14 - 17, 26, 28,

/ 18709, שינוי לתכנית  נהריה מופקדת תכנית מפורטת מסי ג

.10715 /  ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים
 וחלקות: גוש: 18165, חלקה במלואה: 54, חלקי חלקה: 67.

 מטרת התכנית: הקמת בניין מגורים בן 6 קומות הכולל 12
 יח״ד מרווחות.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת אחוזי הבניה לשטחי
 שירות ולשטחים עיקריים, הגדלת צפיפות, תוספת קומה,

 הגדלת גובה, והקטנת קווי בניין צדיים וקו בניין אחורי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה,

 טלי 04-9879827.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

/ 8099ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.5914 /  גנ/ 18099, שינוי לתכנית ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:

 גוש: 16561, חלקי חלקה: 7.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי בזכויות בניה לפי טבלת

 זכויות. ב. שינוי בקווי בניין מותרים לפי קו אדום מקווקו

 בתשריט.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 07/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 3180,

 בתאריך 01/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נצרת, נצרת, טלי 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

/ 30ו8ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: שינוי זכויות בניה במגרש 68, נצרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.3417 /  גנ/ 18130, שינוי לתכנית ג
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 מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

/ 6ו63ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת

 תדלוק ושירותי דרך, מגיד אל כרום

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

,15986 / / 7696, כפיפות לתכניות ג / 16316, שינוי לתכנית ג  ג

 תתייל 2/ 12.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגיד אל כרום. גושים

 וחלקות: גוש: 19049, חלקות במלואן: 11, 42, חלקי חלקות: 4 - 6,

.82 ,81 ,16 ,12 ,10 - 8 

 מטרת התכנית: הקמת תחנת תדלוק ושירותי דרך מדרגה בי.

 עיקרי הוראות התכנית: א שינוי ייעוד מקרקע חקלאית

 לתחנת תדלוק ושירותי דרך. ב. קביעת זכויות והגבלות בניה.

 ג. קביעת הוראות הבינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 26/03/2010 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 3183,

 בתאריך 01/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה בקעת בית הכרם, כרמיאל, טלי 04-9580693, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

/ 2334ו  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: תחנת תדלוק ומסחר, שפרעם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

/ 12334, שינוי  גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מסי ג

.7025 / / 11009, ג  לתכניות ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם. גושים

 וחלקות: גוש: 10285, חלקה במלואה: 29, חלקי חלקות: 10, 33,

 37, 42, 44, 45, 53. גוש: 10286, חלקה במלואה: 110, חלקי חלקות:

.40 ,39 ,37 

 מטרת התכנית: הקמת תחנת תדלוק ומסחר בסמוך לדרך 79

 בשפרעם.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי

 מיוחד ואזור חקלאי לתחנת תדלוק ומסחר. ב. קביעת הוראות

 בניה לאזורים כלולים בקו הכחול של התכנית. ג. קביעת

 שימושים לאזורים השונים במסגרת הקו הכחול. ד. שינוי קו

 בניין מציר כביש ארצי מסי 79, מ־100 מי ל־50 מי. ה. הקלה

 ברצועה לתכנון רכבת במקום 240 מי ל־135 מי. ו. קביעת

 הוראות למתן היתרים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

,118 ,108 ,102 ,90 ,76 - 74 ,69 ,64 ,61 ,60 ,57 ,52 ,36 ,34 ,32 ,29 

 122. גוש: 13171, חלקות במלואן: 1, 2, 5 - 9, 19 - 38, 41 - 43,

,102 ,101 ,99 - 93 ,91 - 83 ,81 - 72 ,70 - 68 ,65 ,61 - 47 

 104 - 112, חלקי חלקות: 3, 4, 10, 11, 13 - 18, 39, 40, 62 - 64,

 67, 71, 92, 100, 103, 115. גוש: 13185, חלקי חלקה: 2. גוש: 13186,

 חלקה במלואה: 2. גוש: 13186, חלקי חלקות: 1, 3, 12, 13.

 מטרת התכנית: א. הקמת אזור תיירות על שטח של כ־27

 דונם. ב. הקמת אזור פארק טכנולוגי הכולל מגרשים לתעשייה

 ומגרשים לתעשייה עתירת ידע, על שטח של כ־117 דונם.

 ג. פיתוח פארק ציבורי על גבי אתר הפסולת הקיים. ד. הקמה

 ופיתוח נופי של קטע מנחל עיון יבוצע בתיאום ואישור רשות

 ניקוז כנרת ובהתאם להנחיות תמ״א 34/ב/3.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של אזור תעשייה

 ותיירות לאזור תעשייה, תעשייה עתירת ידע, שצ״פ ודרכים.

 ב. קביעת הוראות בניה ושימושים לאזורים שונים. ג. הנחיות

 בינוי באזור תיירות ואזור לתעשייה עתירת ידע. ד. הנחיות

 לעיצוב אדריכלי. ה. קביעת הוראות לפיתוח השטח. ו. קביעת

 השלבים וההתניות לביצוע. ז. קביעת הנחיות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 19/09/2008 ובילקוט הפרסומים 5857, התשס״ט, עמי 86,

 בתאריך 12/10/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קרית שמונה, רחי הרצל 37, קרית שמונה,

 טלי 04-6942454, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

79ו ו / ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: רחוב דוד שמעוני 26, קרית שמונה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.11993 / / 4030, כפיפות לתכנית ג  גנ/ 17911, שינוי לתכנית ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה. גושים

 וחלקות: גוש: 13161, חלקה במלואה: 64.

 מטרת התכנית: מתן זכויות בניה בהתאם לטבלת זכויות

 והוראות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה, כגון: אחוזי

 בניה, קווי בניין, מסי קומות, גובה צפיפות, תכסית קרקע,

 קביעת שימושים באזור מגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 19/03/2010 ובילקוט הפרסומים 6080, התש״ע, עמי 2754,

 בתאריך 28/04/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קרית שמונה, רחי הרצל 37, קרית שמונה,

 טלי 04-6942454, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 2232 ילקוט הפרסומים 6193, כ״א בשבט התשע״א, 26.1.2011



/ 18543, שינוי  גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מסי ג

.10427 /  לתכנית ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין. גושים

 וחלקות: גוש: 12212, חלקי חלקות: 35, 76.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים בי, שצ״פ

 והצעת דרכים.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים בי,

 שצ״פ והצעת דרכים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם,

 טלי 04-9502017.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

/ 8807ו  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, אעבלין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

.18807 /  גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מסי ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין.

 מטרת התכנית: הסדרת קווי בניין ושינוי בגודל מגרש

 מינימלי והגדלת אחוזי בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת אחוזי בניה מ־144%

 ל־159%, שינוי גודל מגרש מינימלי מ־400 מ״ר ל־323 מ״ר,

 והקטנת קווי בניין בהתאם לתשריט והגדלת תכסית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם,

 טלי 04-9502017.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם,

 טלי 04-9502017.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

/ 5ו84ו נ  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קווי בניין,

 כפר מנדא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מסי גנ/ 18415, שינוי

.10038 / / 7676, ג  לתכניות ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא. גושים

 וחלקות: גוש: 17563, חלקי חלקה: 3. גוש: 17573, חלקי חלקות:

.69 - 67 

 מטרת התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה. ב. הקטנת קווי

 בניין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הקטנת אחוזי בניה מ־144%

 ל־175%. ב. הקטנת קווי בניין (לפי תשריט מצב מוצע).

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם,

 טלי 04-9502017.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

/ 8543ו  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, שצ״פ

 והצעת דרכים, אעבלין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
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 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 7035ו

 שם התכנית: קידוח מנצורה 2, סמוך לדרך אזורית

 959, מרום גולן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.17035 /  ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרום גולן. גושים

 וחלקות: גוש: 202000, חלקי חלקות: 7, 13, 30.

 מטרת התכנית: א. הקצאת שטח בעבור מיתקנים הנדסיים,

 קידוחי מים של מקורות וקביעת זיקת הנאה למעבר ברכב

 בקרקע חקלאית כדי לאפשר גישה למיתקנים. ב. קביעת מגבלות

 בניה בתחומי רדיוסי המגן של הקידוחים. ג. בקשת הקלה בקו

 בניין מציר דרך אזורית 959, מ־80 מי ל־20 מי להתחברות זיקת

 הנאה למעבר ברכב ול־30 מי למיתקנים ההנדסיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת שטחים לייעודים

 השונים. ב. הקצאת שטח למיתקנים הנדסיים. ג. קביעת

 זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית, כדי לאפשר גישה

 למיתקנים. ד. קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום

 התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 27/11/2009 ובילקוט הפרסומים 6036, התש״ע, עמי 1090,

 בתאריך 24/12/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה גולן, קצרין 12900, טלי 04-6969712, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

8968 /  מסי ג

 שם התכנית: תחנת תדלוק בכניסה לכפר שיבלי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

/ 8968, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים  מסי ג

 בתאריך 04/12/1998 ובילקוט הפרסומים 4719, התשנ״ט,

 עמי 1557, בתאריך 06/01/1999.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שבלי אום אל־גנם.

 גושים וחלקות: גוש: 17215, חלקי חלקה: 115.

 מטרת התכנית: לאפשר הקמת תחנת תדלוק מדרגה בי לפי

 תמא/18: א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח לתחנת תדלוק

 ולמזנון. ב. קביעת דרכי גישה ויציאה לתחנת תדלוק. ג. קביעת

 השימושים המותרים ותנאים לבניה ופיתוח של השטח.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

/ 4866ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בניין,

 כפר מנדא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.7676 / / 14866, שינוי לתכנית ג  ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא. גושים

 וחלקות: גוש: 17570, חלקי חלקה: 7. גוש: 17571, חלקי חלקות:

.78 ,54 ,52 

 מטרת התכנית: א. שינוי אחוזי בניה מ־144% ל־176%.

 ב. כיסוי קרקע מ־36% ל־62%. ג. קו בניין קדמי מ־3 ל־0 מי.

 ד. קו בניין אחורי מ־3 ל־1.5 מי. ה. קו בניין צדי מזרחי

 מ־3 ל־2.25 מי. ו. קו בניין צדי מערבי מ־3 ל־1.25 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 27/03/2009 ובילקוט הפרסומים 5397, התשס״ה, עמי 2685,

 בתאריך 18/05/2005.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, טלי 04-9502017, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גולן

/ ו555ו  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: מחנה פיק - חניון קמפינג

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

/ 15551, שינוי לתכניות  גולן מופקדת תכנית מפורטת מסי ג

 תמ״א/ 31, תמ״מ / 2, אישור לפי תמ״א תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחנה פיק. נ. צ. מזרח

 265.975. נ.צ. צפון 742.050. גושים וחלקות: גוש: 200000, חלקי

 חלקות: 23, 41. גוש: 200001, חלקי חלקה: 2.

 מטרת התכנית: א. שיקום והפיכת בסיס צבאי נטוש לחניון

 קמפינג. ב. בקשה להקלה מקו בניין של דרך אזורית מסי 982

 מ־80 מי מהציר ל־50 מי מהציר.

 עיקרי הוראות התכנית: א. ייעוד קרקע לתיירות, שטח

 ציבורי פתוח ודרך. ב. קביעת הוראות בניה. ג. קביעת

 השימושים המותרים בכל תא שטח. ד. קביעת הנחיות לפיתוח

 תשתיות הנדסיות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,

 נצרת עילית 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 12900,

 טלי 04-6969712.
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 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מקרקע

 חקלאית לשטח המיועד למיתקנים הנדסיים. ב. התוויית דרך

 גישה לאתר הבריכות והגדרת זכות מעבר לרכב וגישה למיתקן.

 ג. קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע. ד. קביעת

 הוראות למתן היתר בניה. ה. קביעת הנחיות לפיתוח סביבתי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 01/01/2010 ובילקוט הפרסומים 6061, התש״ע, עמי 1859,

 בתאריך 08/02/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

/ ו786ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: הרחבת חוות לולים, משגב עם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

/ 12383, אישור לפי תמ״א / 4662, ג / 17861, שינוי לתכניות ג  ג

 תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משגב עם. גושים

 וחלקות: גוש: 14010, חלקי חלקה: 17.

 מטרת התכנית: הרחבת חוות לולים הקיימת בתכנית

 ג/12383.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת התכליות בייעוד למבני

 משק מוטה חקלאות בתכנית, כך שיאפשר הקמת חוות לולים.

 ב. שינוי ייעוד קרקע שייעודה חקלאי מיוחד לייעוד חקלאי

 שמאפשר הקמת חוות לולים. ג. קביעת הוראות למתן היתרי

 בניה בעבור פיתוח השטח כולל תשתיות, הקמת חוות לולים

 ופיתוח סביבתי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 09/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 3186,

 בתאריך 01/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

/ 7883ו נ  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי קווי בניין ושינוי אחוזי בניה,

 כפר זיתים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 17883, שינוי

.4477 /  לתכנית ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר זיתים. גושים

 וחלקות: גוש: 17333, חלקה במלואה: 97, חלקי חלקה: 138.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור, טלי 04-6772333, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

/ 8824ו  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: הוספת שימוש מסחרי בחלקה 7, ירכא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

/ 18824, שינוי  הגליל המרכזי מופקדת תכנית מפורטת מסי ג

.10804 / / 14837, ג  לתכניות ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא. גושים וחלקות:

 גוש: 18795, חלקי חלקה: 43. גוש: 18888, חלקי חלקות: 7, 8.

 מטרת התכנית: הוספת שימוש למבנה חינוך ושירותים

 נלווים בחלקה 7.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור תיירות

 ונופש לשטח מסחרי, מבנים ומוסדות ציבור. ב. הוספת

 קומה נוספת. ג. הגדלת אחוזי בניה. ד. קביעת הוראות בניה.

 ה. קביעת שלבים והנחיות לביצוע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי, עכו,

 טלי 04-9912621.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

/ 6778ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: בריכת עקד, אתר תאנים, גליל עליון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

/ 11488, כפיפות לתכניות / 12963, ג / 16778, התליה לתכניות ג  ג

/ 13872, תמייא 16, תמייא 15, תמא 9/ 2.  תמייא 35, ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גושים וחלקות:

 גוש: 14424, חלקי חלקות: 10, 11.

 מטרת התכנית: ליגאליזציה לבריכה קיימת בנפח של 2,000

 מ״ק, והקמת בריכת מים חדשה בנפח 5,000 מ״ק לצורך תגבור

 מערך ההשקיה לצורכי חקלאות.
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 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

/ ו474ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח

 משולב שצ״פ ושב״צ והתוויית דרך, דיר חנא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.14741 /  ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא. גושים

 וחלקות: גוש: 19412, חלקי חלקה: 39. גוש: 19428, חלקי חלקות:

 1 - 3, 165, 166. גוש: 19430, חלקי חלקות: 15, 41, 79, 104, 116,

.178 ,170 ,121 ,118 

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למרכז

 אזרחי, שטח ציבורי פתוח ודרכים.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח

 למרכז אזרחי, שטח ציבורי פתוח ודרכים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 06/04/2007 ובילקוט הפרסומים 5607, התשס״ז, עמי 952,

 בתאריך 24/12/2006.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה לב הגליל, סחינין, טלי 04-6746740, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/8600ו

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ומסי קומות, עראבה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.7240 / / 12907, ג / 18600, שינוי לתכניות ג  גנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה. גושים

 וחלקות: גוש: 19384, חלקי חלקה: 34.

 מטרת התכנית: הגדלת אחוזי בניה מותרים והגדלת מסי

 הקומות במגרש.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת אחוזי בניה מותרים,

 132% במקום 108% כפי שמאושר בתכנית ג/7240. הגדלת

 מסי הקומות במגרש, 4 קומות במקום 3 קומות כפי שמאושר

 בתכנית ג/7240.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 18/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3838,

 בתאריך 08/07/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה לב הגליל, סחינין, טלי 04-6746740, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מטרת התכנית: התוויית מסגרת תכנונית להגדלת אחוזי

 בניה ושינוי קווי בניין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת שטחי בניה מותרים

 מ־200 מ״ר ל־320 מ״ר + מחסן חוץ בשטח של 40 מ״ר. ב. שינוי

 קווי בניין לפי מצב קיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 30/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 3186,

 בתאריך 01/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל התחתון, טלי 04-6628210, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/ 6252ו

 שם התכנית: הרחבת קיבוץ געתון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 4947, חא/ מק/ 2006/ 3, / 1988, ג  מסי ג/ 16252, שינוי לתכניות ג

.11043 /  ג/ 13402, חא/ מק/ 2006/ 7, ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: געתון. גושים וחלקות:

 גוש: 18329, חלקות במלואן: 5 - 12, 15 - 18, חלקי חלקות:

 13, 14. גוש: 18420, חלקי חלקות: 30, 31. גוש: 18421, חלקי

 חלקות: 16, 29, 34. גוש: 18422, חלקי חלקות: 23, 25, 30, 31,

 34. גוש: 18424, חלקה במלואה: 47, חלקי חלקות: 29, 31,

.43 ,36 35, 

 מטרת התכנית: א. עריכת תכנית לקיבוץ געתון ותכנון

 הרחבה הכוללת 125 יח״ד המאושרות. ב. תכנון מערכת דרכים

 חדשה וקביעת מערכת שטחים פתוחים התואמת לתכנית

 מאושרת ג/13402. ג. קביעת שטח נוסף למוסדות הקיבוץ,

 הגדרת שטחי תעשייה ומבני משק.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. התכנית משנה רק את המפורט

 בתכנית זו וכל שאר הוראות בתכניות ג/ 13402, ח״א/מק/ 2006/3

 וחא/מק/7/2006 ימשיכו לחול. 2. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור

 הרחבה למגורים ושימושים נלווים, דרכים, מבני ציבור, חניות,

 שצ״פ, וכוי. 3. ארגון והגדרה מחדש של ייעודים בשטח המחנה,

 שינוי בפריסת השטחים למבני משק ותעשייה, הגדרת שטחים

 פתוחים פרטיים וציבוריים, שינוי מערך ופריסת דרכים בשטח

 המחנה ובשטחי הייעודים שנוספו. 4. קביעת זכויות ומגבלות בניה

 והנחיות לבינוי ופיתוח כדי לאפשר הוצאות היתרי בניה לפי סעיף

 145ז לחוק.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 28/08/2009 ובילקוט הפרסומים 6000, התש״ע, עמי 33, בתאריך

.24/09/2009 

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מטה אשר, ד״נ גליל מערבי, טלי 04-9879621, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
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 מחוז הצפון קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בניה ו/או

 היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע

.18755 /  בתחום תכנית מסי ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה. גושים וחלקות:

 גוש: 17523, חלקי חלקות: 8, 17 - 19, 20 - 22. גוש: 17529, חלקי

 חלקות: 43, 56, 58. גוש: 17530, חלקי חלקות: 44, 45, 50, 67.

 בתנאים המוצעים: הוועדה המקומית תהיה רשאית לסרב
 לאשר תשריט חלוקה ו/או לתת היתר בניה בשטחים הכלולים
 בתחום התכנית ואשר יהיו מנוגדים או בסטייה לתכנון המוצע

 בתכנית שבהכנה.

 תוקפם של התנאים: תוקף התנאים הוא למשך 3 שנים
 או עד להפקדת התכנית לפי המועד המוקדם יותר. תשריט

.17855 /  לאיתור תחום התכנית נמצא בתיק מסי ג

 כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טלי 04-6468585.

 כל מעוניין, בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי לפי סעיף 78 לחוק
 להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רחי קפלן 2,

 ירושלים 91061, טלי 02-6701580.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

/ 8755ו  הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: מתן תנאים להוצאת היתרים ואישור

 תשריטי חלוקה, ריינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הכנת תכנית מפורטת מסי

.18755 /  ג

 תחום התכנית: ריינה. גושים וחלקות: גוש: 17523, חלקי
 חלקות: 8, 17 - 22. גוש: 17529, חלקי חלקות: 43, 56, 58.

 גוש: 17530, חלקי חלקות: 44, 45, 50, 67.

 שטח התכנית: 9.4 דונם.

 השינויים המוצעים: הוועדה המקומית תהיה רשאית לסרב
 לאשר תשריט חלוקה ו/או לתת היתר בניה בשטחים הכלולים
 בתחום התכנית ואשר יהיו מנוגדים או בסטייה לתכנון המוצע

 בתכנית שבהכנה.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

/ 8069ו נ  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: הסדרת ייעודי קרקע לפי הקיים בשטח,

 עין מאהל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.7609 / / 18069, שינוי לתכנית ג  גנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין מאהיל. גושים

 וחלקות: גוש: 16937, חלקי חלקה: 22.

 מטרת התכנית: הסדרת ייעודי קרקע לפי הקיים בשטח.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מדרך למגורים,

 ממגורים לשטח ספורט, ומשטח ספורט למגורים. ב. שינוי קווי

 בניין למבנים קיימים.

2237 

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים

 שם התכנית: הודעה בדבר הכנת תכנית ומתן תנאים

 להוצאת היתרים, יפיע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בניה ו/או
 היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע

.18722 /  בתחום תכנית מסי ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע. גושים וחלקות:
 גוש: 16873, חלקות במלואן: 6 - 9, 12, 14 - 21, 42, 43, 54, חלקי

 חלקות: 11, 13, 22, 31, 32, 38, 44, 45, 51, 52.

 שטח התכנית: 47.096 דונם.

 בתנאים המוצעים: הוועדה המקומית תהיה רשאית לסרב
 לאשר תשריט חלוקה ו/או לתת היתר בניה בשטחים הכלולים
 בתחום התכנית ואשר יהיו מנוגדים או בסטייה לתכנון המוצע

 בתכנית שבהכנה.

 תוקפם של התנאים: תוקף התנאים הוא למשך 3 שנים
 או עד להפקדת התכנית לפי המועד המוקדם יותר. תשריט

.17822 /  לאיתור תחום התכנית נמצא בתיק מסי ג

 כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טלי 04-6468585.

 כל מעוניין, בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי לפי סעיף 78 לחוק
 להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רחי קפלן 2,

 ירושלים 91061, טלי 02-6701580.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

/ 8722ו  הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: הודעה בדבר הכנת תכנית ומתן תנאים

 להוצאת היתרים, יפיע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בדבר הכנת תכנית מפורטת מסי ג/18722.

 תחום התכנית: יפיע. גושים וחלקות: גוש: 16873, חלקות

 במלואן: 6 - 9, 12, 14 - 21, 42, 43, 54, חלקי חלקות: 11, 13, 22,

.52 ,51 ,45 ,44 ,38 ,32 ,31 

 שטח התכנית: 47.096.

 השינויים המוצעים: הוועדה המקומית תהיה רשאית לסרב

 לאשר תשריט חלוקה ו/או לתת היתר בניה בשטחים הכלולים

 בתחום התכנית ואשר יהיו מנוגדים או בסטייה לתכנון המוצע

 בתכנית שבהכנה.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים

 שם התכנית: מתן תנאים להוצאת היתרים ואישור

 תשריטי חלוקה, ריינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 ילקוט הפרסומים 6193, כ״א בשבט התשע״א, 26.1.2011



 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טלי 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

/ 8330ו  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי ייעוד בנחלה 44, נטועה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

/ 18330, שינוי  מעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת מסי ג

.5409 / / 9953, ג  לתכניות ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נטועה. גושים

 וחלקות: גוש: 19727, חלקי חלקות: 4, 6.

 מטרת התכנית: ייעוד קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות

 המאפשר הקמת 4 צימרים ושימושי תומכי תיירות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי

 למגורים ביישוב כפרי. ב. שינוי ייעוד קרקע משטח מגורים

 לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות. ג. קביעת התכליות

 המותרות לכל ייעוד קרקע. ד. קביעת הוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה

 הגליל, מעונה, טלי 04-9979659.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

/ 7899ו נ  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי תוואי ורוחב דרך 8, כסרא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.8060 /  גנ/17899, שינוי לתכנית ג

 גושים וחלקות: גוש: 19225, חלקי חלקות: 12, 22, 31,

.77 ,43 ,41 ,40 ,39 ,38 

 מטרת התכנית: שינוי בתוואי ורוחב דרך קיימת, קטע דרך 8.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מדרך

.8060 /  למגורים בלא שינוי בזכויות והוראות בניה מתכנית ג

 ב. שינוי ייעוד קרקע ממגורים לדרך.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 19/02/2010 ובילקוט הפרסומים 6073, התש״ע, עמי 2417,

 בתאריך 24/03/2010.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 16/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 3191,

 בתאריך 01/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טלי 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

/ 23ו8ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.5507 / / 8172, ג  גנ/ 18123, שינוי לתכניות ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה. גושים וחלקות:

 גוש: 17511, חלקי חלקות: 20, 48.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה. ב. שינוי

 בקווי בניין לפי תשריט. ג. הגדלת מסי יח״ד במגרש. ד. הגדלת

 תכסית קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 04/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמי 3448,

 בתאריך 21/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טלי 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

/ 8393ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: התוויית דרך גישה לחלקה, כפר כנא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.8588 /  גנ/ 18393, שינוי לתכנית ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא. גושים

 וחלקות: גוש: 17387, חלקה במלואה: 54, חלקי חלקה: 50.

 גוש: 17398, חלקי חלקות: 14, 51.

 מטרת התכנית: התוויית גישה לחלקה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. התוויית דרך משולבת. ב. שינוי

 ייעוד ממגורים, ומשצ״פ לדרך משולבת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 21/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3829,

 בתאריך 08/07/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 2238 ילקוט הפרסומים 6193, כ״א בשבט התשע״א, 26.1.2011



 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

/ 8783ו  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי בזכויות והוראות הבניה,

 מעלות תרשיחא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

/ 18783, שינוי  מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת מסי ג

.5768 /  לתכנית ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות תרשיחא.

 גושים וחלקות: גוש: 19433, חלקי חלקות: 45, 46. גוש: 19446,

 חלקה במלואה: 64.

 מטרת התכנית: התאמות ותיקונים לתכנית מפורטת

/ במ/ 43 התקפה, על ידי הקיים בשטח.  ג

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת השימושים, זכויות

 והוראות לאזור מגורים אי. ב. הגדרת השימושים המותרים

 למגורים אי. ג. הקטנת גודל מגרש מינימלי. ד. הגדלת סך כל

 שטחי הבניה. ה. הקטנת קווי הבניין. ו. קביעת תכסית הקרקע.

 ז. הגדלת מסי הקומות. ח. הנחיות בינוי, קביעת הוראות

 לפיתוח השטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,

 נצרת עילית 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי,

 רחי האורנים 1, מעלות תרשיחא, טלי 04-9978030.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

/ 6875ו נ  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג

 שם התכנית: שינוי ייעוד לחקלאי מיוחד, חוות לולים,

 מושב כלנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.7103 / / 16875, שינוי לתכנית ג  גנ

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כלנית. גושים וחלקות:

 גוש: 15591, חלקי חלקות: 41, 42. גוש: 15604, חלקי חלקה: 3.

 מטרת התכנית: מתן לגיטימציה לחוות לולים קיימת.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח חקלאי

 לשטח מבני משק. ב. איחוד וחלוקה בהסכמה של כל הבעלים

 בתחום התכנית. ג. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 21/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3831,

 בתאריך 08/07/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה, טלי 04-9979659,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/ 8900

 שם התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי לחקלאי

 מיוחד לבניית לולים, מושב פקיעין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

/ 8900, שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בילקוט  מסי ג

 הפרסומים 4636, התשנ״ח, עמי 3150, בתאריך 09/04/1998.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פקיעין חדשה. גושים

 וחלקות: גוש: 19207, חלקי חלקות: 2 - 7, 17 - 19, 22, 27 - 31,

.76 ,75 ,73 - 69 ,65 - 62 ,38 

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי

 מיוחד, שטח ציבורי פתוח ודרך.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה הגליל, מעונה, טלי 04-9979659,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

/ 8302ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: שינוי ייעוד משצ״פ למגורים גי,

 מגידל שמס

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 18302.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגידל שמס.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור

 מגורים א-3.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח ציבורי

 פתוח ומגורים אי לאזור מגורים א-3. ב. קביעת זכויות והוראות

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 30/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 45,

 בתאריך 16/09/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מעלה החרמון, מסעדה 12439, טלי 04-6981677, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
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 הבניין בייעודים, ספורט ומבני ציבור. ו. שינוי, ביטול והרחבה

 של דרכים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 02/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 3196,

 בתאריך 01/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מרום הגליל, מירון 13910, טלי 04-6919806, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 יוסף ברון

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

2 /  מסי 2/ 03/ 86ו

 שם התכנית: שדרוג מלון אדומית ותוספת בניה

 לאכסון מלונאי מיוחד ומגורים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אילת מופקדת תכנית מפורטת מסי 2/ 03/ 186/ 2, שינוי לתכניות

.37 /101 /02 /2 ,101 /02 /2 ,4 /101 /02 /2 ,186 /03 /2 

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. מרכז

 תיירות. רחוב יותם פינת רחוב טופז. קואורדינטה 194.940 ^

 קואורדינטה 384.890 זו/ גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

 כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 40122 לא מוסדר, חלקי חלקות:

.12 ,11 ,5 ,2 ,1 

 מטרת התכנית: שדרוג ושיפוץ המבנה הקיים המשמש

 למלון אדומית במרכז תיירות לשימושים שבתכנית המוצעת

 ובתוספת אגף חדש למלונאות ו/או אכסון מלונאי מיוחד

 ומגורים באזור המגרש המערבי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד למגרש א100

 מאזור מלונאות ונופש למגורים, מסחר ומלונאות. ב. קביעת

 שטחי בניה מרביים. ג. קביעת קווי בניין, לרבות קווי בניין 0.

 ד. קביעת גובה ומסי קומות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אילת, רחי חטיבת הנגב 1, אילת,

 טלי 08-6367114.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מרום הגליל, מירון 13910, טלי 04-6919806, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

/ 42ו7ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: שינוי ייעוד מתחנת תדלוק לתעשייה,

 אזור תעשייה דלתון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.12428 /  גנ/ 17142, שינוי לתכנית ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דלתון. גושים וחלקות:
 גוש: 14035, חלקי חלקה: 15. גוש: 14037, חלקי חלקה: 72.

 גוש: 14270, חלקי חלקות: 6, 7.

 מטרת התכנית: א. הקלה בקו בניין מדרך אזורית 886,

 מ־80 מי מהציר ל־50 מי מהציר. ב. שינוי ייעוד מגרש מסי 37

 מתחנת תדלוק לתעשייה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות בניה ושימושים.

 ב. שינוי ייעוד קרקע מתחנת תדלוק לתעשייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 21/09/2009 ובילקוט הפרסומים 5986, התשס״ט, עמי 5284,

 בתאריך 11/08/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מרום הגליל, מירון 13910, טלי 04-6919806, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

/ 8036ו  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ

 שם התכנית: שינוי תוואי דרכים, ספסופה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

.8202 / / 16295, ג  גנ/ 18036, שינוי לתכניות ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ספסופה. גושים

 וחלקות: גוש: 14454, חלקי חלקות: 10, 11, 14. גוש: 14455, חלקה

 במלואה: 14, חלקי חלקות: 2 - 4, 8, 12, 13. גוש: 14456, חלקי

 חלקות: 2, 9 - 11.

 מטרת התכנית: א. שיפור הנגישות בין מבני הציבור לבין

 שכונת ההרחבה. ב. הגדלת שני מגרשי מגורים מאושרים,

 ושינוי בהוראות הבניה בשלושה מגרשי מגורים מאושרים.

 ג. קביעת שימושים באזור הספורט והנופש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מדרך לשטח

 פרטי פתוח ולמבנים ומוסדות ציבור, משטח למבני ציבור

 לדרך ולמגורים, ממגורים למבנים, מוסדות ומבני ציבור פרטי

 פתוח ודרך ומשטח ספורט לדרך. ב. העלאת אחוזי הבניה

 באזור המגורים. ג. קביעת שימושים באזור הספורט והנופש.

 ד. שינוי בגודל מגרש מינימלי באזור מגורים. ה. שינוי בקווי
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 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ו ו 6 / ו 0  מסי 2/ 02/ ו

 שם התכנית: מגרש 69ו, סימטת הר שלמה 6,

 שחמון 8, אילת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 2/ 02/ 101/ 116, שינוי לתכנית 2/מק/310, כפיפות לתכניות

 2/במ/211, 73/101/02/2.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. שחמון. רובע

 8. בין סימטת הר שלמה לבין רחוב עין מור. בית 6. קואורדינטה

 193.225^ קואורדינטה ¥384.425. גבולות התכנית: כמסומן

 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: בהסדר: גוש: 40096,

 חלקה במלואה: 30, חלקי חלקה: 53.

 מטרת התכנית: תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להכשרת

 חניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת. בתאריך 13.06.06 ניתן

 היתר לדירה מסי 1 על ידי הוועדה המקומית להגדלת שטח

 החצר. שטח החצר הוגדל באמצעות דק עץ וכך נוצר חלל

 המשמש כחניה לדירה זו, וכן משמש גישה לשוחות הביוב

 הקיימות. תכנית זו מסדירה את זכויות הבניה התת־קרקעיות

 וכן מגדירה את קווי הבניין התת־קרקעיים כדי לאפשר את

 קיומה של חניה זו, כמו כן מאפשרת תכנית זו הקמת מצללה

 בבית מסי 6/1 עד גבול המגרש.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי קו בניין תחתי: שינוי

 נקודתי בקווי בניין תחתיים, דרום-מערבי ודרום -מזרחי ל־0,

 וקו בניין למצללות 0. 2. תוספת זכויות בניה: תוספת זכויות

 בניה תת־קרקעיות בשטח של 35 מ״ר למטרת חניה בלבד.

 3. קביעת הוראות בדבר מצללה לדירה מסי 6/1: תותר בניית

 מצללה בשטח של עד 47 מ״ר עד קו בניין 0 כמסומן בנספח

 הבינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 29/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 51,

 בתאריך 16/09/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אילת, רחי חטיבת הנגב 1, אילת, טלי 08-6367114, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

66 /  מסי 2/ 03/ 35ו

 שם התכנית: מגרש ו25, שכונת יעלים, אילת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 2/ 03/ 135/ 66, שינוי לתכניות 26/135/03/2, 18/135/03/2.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 2/ 03/ 235/ 0ו

, שחמון 4  שם התכנית: מגרש 330, משעול הזית 2ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אילת מופקדת תכנית מפורטת מסי

 2/ 03/ 235/ 10, שינוי וכפיפות לתכנית 2/ במ/ 151, כפיפות

 לתכניות 2/ 02/ 101/ 73, 2/ 03/ 209.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. בין משעול

ת הימים. שחמון, רובע 4. קואורדינטה ש  הזית לשדי ש

 384.635 ^ קואורדינטה 193.510 ¥. גבולות התכנית: כמסומן

 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 40082 מוסדר,

 חלקה במלואה: 6.

 מטרת התכנית: מטרת תכנית זו הינה הכשרת בניה קיימת,

 על ידי תוספת של 116 מ״ר לשטח עיקרי, שינוי תכסית ושינוי

 בהוראות הבינוי בדבר גגות.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת זכויות בניה: מאושר:

 200 מ״ר שטח עיקרי, 30 מ״ר שטח שירות, 30 מ״ר שטח שירות

 לחניה. מוצע: 316 מ״ר שטח עיקרי, 30 מ״ר שטח שירות, 30 מ״ר

 שטח שירות לחניה. שינוי תכסית: מאושר: 150 מ״ר, מוצע:

 200 מ״ר. שינוי הוראות לגגות: מאושר: הגגות יהיו רעפים או

 גג רעפים עם שילוב גגות שטוחים ובתנאי שגגות הרעפים יהוו

 60% משטח הגג. מוצע: גגות שטוחים. תוספת בריכה: הקמת

 בריכת שחייה וחדר מכונות תת־קרקעי לבריכת שחייה תחום

 קו השבר הגאולוגי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אילת, רחי חטיבת הנגב 1, אילת,

 טלי 08-6367114.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 (סך הכל 260 מ״ר). במצב המוצע יהיו שטחי בניה למטרות

 עיקריות 236 מ״ר ולמטרות שירות (למעט חניה) 48 מ״ר (סך הכל

 284 מ״ר, למעט חניה). ה. שינוי בתכסית: במצב הקיים כיסוי

 קרקע מרבי 150 מ״ר, במצב המוצע יהיה 180 מ״ר. ו. תוספת

 בריכה: הקמת בריכת שחייה וחדר מכונות תת־קרקעי לבריכה.

 ז. קביעת קווי בניין תחתיים: לפי המסומן בתשריט. ח. הגדרת

 שטחים לחניה תחת סככה: תותר הקמת סככה לחניה בשטח

 כולל 30 מ״ר שיחושב כשטח שירות למטרה זו בלבד. בגובה

 פנימי מרבי 2.20 מי. ט. קביעת קווי בניין לסככת חניה: לפי

 המסומן בתשריט.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 15/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6131, התש״ע, עמי 4591,

 בתאריך 29/08/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אילת, רחי חטיבת הנגב 1, אילת, טלי 08-6367114, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת

/ 0ו  מסי 3/ 03/ 25ו

 שם התכנית: שינוי זכויות בניה במגרשים למגורים,

 רובע טייו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר דחיית תכנית מפורטת מסי

 3/ 03/ 125/ 10, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים

 בתאריך 04/10/2009 ובילקוט הפרסומים 6017, התש״ע, עמי

 454, בתאריך 04/11/2009, שינוי לתכניות 3/ 03/ 125/ 1,

 3/ 03/ 125/ 3, כפיפות לתכניות 3/ 02/ 101/ 98, 3/ 02/ 101/ 85,

 3/ 02/ 101/ 62, 3/ מק/ 2071.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד. התכנית

 נמצאת בתחום שבין שדי משה דיין ממערב ורחי ארבע האמהות

 ממזרח בשוליים הצפון מערביים של רובע ט״ו באשדוד.

 קואורדינטה 164/500^ קואורדינטה ¥631/750. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:

 גוש: 2488, חלקה במלואה: 52, חלקי חלקות: 51, 56, 63. מגרש:

 1601, בהתאם לתכניות 1/125/03/3, 3/125/03/3.

 מטרת התכנית: ביטול חזית מסחרית קיימת ב־2 מגרשים,

 קביעת 6 יחייד בכל מגרש תוך הגדרת זכויות בניה מתאימות,

 תיקון גבולות המגרשים לפי חלוקה שבוצעה בהסכמת הבעלים

 בתאוייח מסי 257, מיום 5/12/2007.

 עיקרי הוראות התכנית: ביטול חזית מסחרית קיימת בתאי

 שטח 1002 ו־1004, קביעת 6 יחייד בכל תא שטח באופן שיתאים

 עם הבינוי הקיים בסביבה, והגדרת זכויות בניה למגורים,

 תיקון גבולות המגרשים לפי חלוקה שבוצעה בהסכמת בעלים

 בתאוייח, מסי 257, מיום 5/12/07.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. שכונת יעלים

 מסי 251. קואורדינטה 195.100 ^ קואורדינטה 386.075 ¥. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:

 גוש: 40009, חלקה במלואה: 40, חלקי חלקה: 180.

 מטרת התכנית: תוספת זכויות ומגבלות בניה, ושינוי בקווי

 בניין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת זכויות בניה. ב. קביעת

 קווי בניין, לרבות קווי בניין 0. ג. קביעת מסי הקומות: 2 קומות,

 וגובה בניה מרבי: 7.50 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 13/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6073, התש״ע, עמי 2421,

 בתאריך 24/03/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אילת, רחי חטיבת הנגב 1, אילת, טלי 08-6367114, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 2/ 03/ 235/ 6

 שם התכנית: מגרש 238, שחמון, רובע 4,

 משעול התאנה 4, אילת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 2/ 03/ 235/ 6, שינוי לתכנית 2/במ/151.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. שחמון.

 רובע 4, משעול התאנה. קואורדינטה 193.925^ קואורדינטה

 ¥384.350. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 40082, חלקה במלואה: 101, חלקי

 חלקה: 115.

 מטרת התכנית: מטרת תכנית זו הינה מסגרת תכנונית

 המאפשרת הרחבת היחידות ותוספת קומה. כדי לאפשר את

 התוספות היה צורך בשינוי נקודתי בקווי בניין צדיים, שינוי

 קו בניין לבריכה וחדר מכונות, שינוי בזכויות בניה, גובה מבנה

 מרבי מותר, ושינוי תכסית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי מסי קומות מרבי:

 מסי קומות המותר לבניה לא יעלה על 2 קומות. במצב

 המוצע מסי קומות המרבי המותר לבניה יהיה 3

 קומות. ב. שינוי גובה בניה מרבי: במצב המאושר גובה

 בניה מרבי באזור גג שטוח הוא 7 מי ובאזור גג רעפים

 7.5 מי. במצב המוצע גובה בניה מרבי יהיה 8.65 מי.

 ג. שינוי נקודתי בקווי בניין צדיים: לפי המסומן בתשריט.

 ד. שינוי בזכויות בניה: במצב המאושר שטח בניה מרבי למטרות

 עיקריות הוא 200 מ״ר ולמטרות שירות 30 מ״ר ולחניה 30 מ״ר
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 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 5/ 03/ 202/ 8

 שם התכנית: מגורים במגרש מסי 5093 ברחוב אלדד

 שייב 26, שכונת האנדרטה (רמות), באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 03/ 202/ 8,

 שינוי וכפיפות לתכנית 202/03/5.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחי
 אלדד שייב מסי 26, שכונת האנדרטה (רמות). קואורדינטה
 183.150^ קואורדינטה ¥575.850. גבולות התכנית: כמסומן
 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 401006 מוסדר,

 חלקה במלואה: 1.

 מטרת התכנית: הגדלת שטחי שירות והסדרת קווי בניין
 למגורים במגרש מסי 5093, שכי האנדרטה (רמות), באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בניה למטרות
 שירות מ־60 מייר ל־82 מייר לקומת מרתף. ב. שינוי קווי בניין
 בעבור הבית וקביעת קווי בניין בעבור קורות בטון עם תמיכה,
 מחסן וסככת רכב. ג. בניית מחסן נפרד מבית המגורים בגודל
 של עד 8 מ״ר. ד. קביעת 2 חניות מקורות. ה. הגדלת תכסית
 שטח מרבית. ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ז. קביעת

 הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר

 שבע, טלי 08-6463807.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 5/ 03/ 209/ 25

^ ברחוב אהרון 6  שם התכנית: מגורים במגרש 8

 מסקין 48, שכונת נווה מנחם, באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 03/ 209/ 25, שינוי

 לתכנית 5/במ/2/72, כפיפות לתכנית 5/במ/72.

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אשדוד, רחי הגדוד העברי 10, אשדוד 77100, טלי 08-8545304,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

/ 49ו  מסי 5/ 03/ 08ו

 שם התכנית: מגורים גי 3 ברחוב ארלוזורוב,

 פינת רחי גולמב, שכי גי, באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 03/ 108/ 149.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות, שינוי לתכניות 5/ 03/ 108/ 33, תרש״צ

.4 /03 /3 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחוב

 ארלוזורוב, פינת רחוב גולמב. שכונה גי. קואורדינטה

 181.450^ קואורדינטה ¥574.050. גבולות התכנית: כמסומן

 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38026 מוסדר,

 חלקות במלואן: 16, 17, חלקי חלקות: 91, 92.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנה

 מגורים בן 45 יחייד ברחוב ארלוזורוב פינת רחוב גולמב, שכונה

 גי, בבאר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי לתכנית מפורטת מסי

 33/108/03/5 להקמת בנייני מגורים הכוללים דירות להשכרה

 בבניה רוויה, על ידי: א. שינוי ייעוד הקרקע ממגורים אי לאזור

 מגורים ג3. ב. קביעת הנחיות לבניית בניין מגורים בעבור

 מסי 45 יח״ד בגודל דירה ממוצע של עד 100 מ״ר ושירותים

 לרווחת הדיירים. ג. קביעת שימושים מותרים בכל אחד מייעודי

 הקרקע בתחום התכנית. ד. קביעת צפיפות נטו ל־26.7 יחידות

 דיור לדונם. ה. קביעת מסי הקומות - 8 קומות מעל הקרקע.

 ו. קביעת זכויות בניה בהיקף של 6,050 מ״ר, סך הכל שטחי

 הבניה, מהם 4,750 מ״ר שטחים עיקריים. ז. קביעת הנחיות

 בניה, בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי. ח. קביעת תנאים למתן

 היתר בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע

 84100, טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2,

 באר שבע, טלי 08-6463807.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.
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 וסככות לרכב, קביעת הוראות בניה והנחיות עיצוב. 2. קביעת

 מרווחים מזעריים בין בניינים באותו המגרש בתחום תחולת

 התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 19/02/2009 ובילקוט הפרסומים 5925, התשס״ט, עמי 2688,

 בתאריך 05/03/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 08-6463807, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

/ 48ו  מסי 5/ 03/ 08ו

 שם התכנית: הרחבת בית מגורים מגרש 95,

 רחי חומה ומגדל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 5/ 03/ 108/ 148, שינוי לתכניות 85/108/03/5, 7/108/03/5.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחוב

 חומה ומגדל 14. שטח המגרש נמצא בשכונה גי, ברחי חומה

 ומגדל 14/1, באר שבע. קואורדינטה 181.300^ קואורדינטה

 ¥573.660. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 38029, חלקה במלואה: 50.

 מגרש: 95 בהתאם לתכניות 7/108/03/5, 85/108/03/5.

 מטרת התכנית: הרחבת בית מגורים במגרש מסי 95 (תא

 שטח 95^ ברחי חומה ומגדל 14/1, בשכונה ג׳, באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: א. חלוקת מגרש 95 לשני תאי

 שטח: 95a (בית מסי 14/1) ו־14/295ל (בית מסי ). ב. שינויים

 בתא שטח 95מ 1. הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית מ־108

 מ״ר (15% משטח המגרש כולו) ל־249 מ״ר. 2. הוספת קומה

 מעל הקרקע (קומה אי) וקביעת גובה המבנה. 3. קביעת זכויות

 בניה למטרות שירות. 4. קביעת הנחיות לכניסה מוטורית וחניה

 בתחום המגרש. 5. שינויים בקווי בניין. 6. קביעת תנאים למתן

 היתרי בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 17/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3838,

 בתאריך 08/07/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 08-6463807, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שטח

 התכנית נמצא בשכונת נווה מנחם, רחי אהרון מסקין 48.

 קואורדינטה 177.680^ קואורדינטה ¥575.640. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:

 גוש: 38165 מוסדר, חלקות במלואן: 70, 71. גוש: 38376 מוסדר,

 חלקי חלקה: 7. גוש: 100621 מוסדר, חלקי חלקה: 8.

 מטרת התכנית: שינויים במגרש מגורים מסי A68 ברחי

 אהרון מסקין 48, שכונת נווה מנחם, באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בניה במגרש

י ת ח פ ש מ ־ ד ח ) 6  (תא שטח) מסי A המיועד לאזור מגורים אי 8

 עם קיר משותף), למטרה עיקרית מ־130 ל־ 155 מייר. ב. קביעת

 תנאים למתן היתרי בניה. ג. שינוי בקוו בניין צדי. ד. קביעת

 הוראות לעיצוב אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע,

 טלי 08-6463807.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

/ 55ו  מסי 5/ 02/ 02ו

 שם התכנית: הוספת הנחיות ומגבלות בניה, באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 5/ 02/ 102/ 155, שינוי לתכנית 102/02/5.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 מטרת התכנית: עדכון והתאמה של מבני מגורים קיימים

 לצרכים עכשוויים, תוך עמידה במגבלות והוראות עיצוביות,

 כדי לאפשר התחדשות אזורי המגורים הוותיקים בעיר, שיפור

 רווחת החיים ושיפור חזות המבנים, על ידי: 1. הוספת שטחי

 שירות בתחום תחולת התכנית למטרות האלה: מחסנים
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 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100279 מוסדר,

 חלקה במלואה: 1.

 מטרת התכנית: שינוי בזכויות הבניה ובהוראות בינוי

 במגרש מסי 353 בשכונת קרית מנחם בנתיבות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת זכויות בניה על הקיים

 בתכנית מאושרת בלא שינוי ייעוד. ב. עדכון הוראות בדבר

 עיצוב ובינוי אדריכלי ביחס לתכנית המאושרת. ג. שינוי קווי

 בניין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע

 84100, טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות, שדי ירושלים 4,

 נתיבות 80200, טלי 08-9938735.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

/ 5ו ו ו  מסי 8/ 03/ 5

 שם התכנית: תוספת 0ו מגרשים במושב עזריקם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת מסי 8/ 03/ 115/ 15, שינוי

 לתכניות 9/115/03/8, 115/03/8(ד/691), 10/115/03/8.

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

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב עזריקם.
 קואורדינטה 171.500^ קואורדינטה ¥628.400. התכנית חלה
 על כל האזור הבנוי במושב עזריקם. השינוי המוצע הוא בשני
 מוקדים: 1. חלקה 156 בגוש 2597, בצמוד לשכונת הרחבה
 קיימת. 2. חלקה 6 בגוש 2599. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט
 בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גושים וחלקות בתכנית
 שנעשה בהם שינוי: מסי גוש: 2597 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות
 בשלמותן: 133, 146, 147, חלקות בחלקן: 70, 156, 157. מסי
 גוש: 2599 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה בשלמותה: 15, חלקי
 חלקה: 6. גושים וחלקות בתכנית: מסי גוש: 2591 מוסדר, חלק
 מהגוש, חלקות בשלמותן: 18-2. מסי גוש: 2596 מוסדר, חלק
 מהגוש, חלקות בשלמותן: 16-2, חלקות בחלקן: 17, 24, 28.
 מסי גוש: 2597 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בשלמותן: 20-2,
 40-22, 53-43, 66-57, 69, 75-71, 157-79, חלקות בחלקן: 67, 68,
 70, 76. מסי גוש: 2598 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בשלמותן:
 24-2, 28. מסי גוש: 2599 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בשלמותן:

.15 ,8-2 

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

25 /  מסי 5/ 03/ 62ו

 שם התכנית: מגרש 290, רחי צבי רן 5ו, שכי רמות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 5/ 03/ 162/ 25, שינוי לתכניות 5/במ/1/34, 5/במ/34.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחוב צבי

 רן שלמה 15. שטח התכנית נמצא בשכונת רמות. רחי צבי רן 15,

 באר שבע. קואורדינטה 182.680^ קואורדינטה ¥575.830. גושים

 וחלקות: גוש כ.ב. 6 מוסדר חלקי חלקה: 1. גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. מגרש: 290 בהתאם לתכניות

 5/במ/34, 5/במ/1/34.

 מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה למגרש מגורים 290 ברחי

 צבי רן 15, שכי רמות, באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הוספת שטח לבניה תוך הגדלת

 זכויות בניה במגרש (תא שטח) מסי 290 המיועד לאזור מגורים

 אי למטרה עיקרית, מ־45% ל־66%. ב. קביעת תנאים להקמת

 סככה בחזית מערבית של המגרש. ג. שינוי קווי בניין וקביעת

 קוו בניין לסככה ולמחסן. ד. קביעת תנאים להקמת מחסן נפרד

 מהבית. ה. הגדלת סככת חניה. ו. קביעת תכסית קרקע מרבית.

 ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ח. קביעת הוראות לעיצוב

 אדריכלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 17/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3839,

 בתאריך 08/07/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 08-6463807, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

/ ו  מסי 22/ 03/ 20ו

 שם התכנית: מגרש 353, קרית מנחם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נתיבות מופקדת תכנית מפורטת מסי 22/ 03/ 120/ 1,

 שינוי וכפיפות לתכנית 22/במ/1/46.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות. מגרש 353

 בשכונת קרית מנחם, בין רחי השיטה ושדי ויצמן. קואורדינטה

 160.125^ קואורדינטה ¥592.650. גבולות התכנית: כמסומן
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 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת שטח חניה מ־25.5 מ״ר
 ל־42 מ״ר. 2. בניית חניה מקורה ובניית קירות מסביב. 3. קביעת
 קווי בניה לפרגולה אחורית. 4. הנחיות לעיצוב אדריכלי.

 5. הנחיות בינוי. 6. קביעת התנאים למתן היתר בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עומר, רחי רותם 1, עומר 84965,

 טלי 08-6291141.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל
 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

6 / ו ו 7 /03 / ו  מסי 4

 שם התכנית: שינוי בזכויות בניה למגרש 6ו8,

 רחוב אגמון 0ו, עומר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה עומר מופקדת תכנית מפורטת מסי 14/ 03/ 117/ 6,

 שינוי לתכנית 14/במ/148.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עומר. רחי אגמון 10.
 קואורדינטה 76.350^ קואורדינטה ¥186.345. גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38580

 מוסדר, חלקה במלואה: 34, חלקי חלקה: 168.

 מטרת התכנית: תוספת זכויות בניה בקומה שנייה למגרש

 816 באזור מגורים אי, ברחי אגמון 10, עומר.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת זכויות בניה לשטח
 עיקרי בקומה שנייה על ידי הגדלת חדרי מגורים בקומה זו,
 מ־78 מ״ר ל־110 מ״ר (32 מ״ר תוספת). 2. הנחיות בניה.
 3. הנחיות לעיצוב אדריכלי. 4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 5. שינוי בקו בניין - אין שינוי בקו בניין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עומר, רחי רותם 1, עומר 84965,

 טלי 08-6291141.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמתם של 10

 מגרשי מגורים א׳ במושב עזריקם, שטח ציבורי פתוח ודרך

 גישה. קביעת זכויות בניה כמפורט להלן.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. איחוד וחלוקת מגרשים

 בהסכמת בעלים. 2. הקמת 7 מגרשי מגורים על ידי שינוי ייעוד

 קרקע משצ״פ (מגרש 301) למגורים א׳ (תאי שטח 406-400)

 ולדרך משולבת (חלק מתא שטח 101). 3. העתקת מגרש מגורים

 קיים, על ידי שינוי ייעוד ממגורים א׳ (מגרש מסי 295) לדרך

 משולבת (חלק מתא שטח 101) ושצ״פ (תאי שטח, 202, 203),

 ומשצ״פ (מגרש 301) למגורים א׳ (תא שטח 295). 4. הקמת 3

 מגרשי מגורים על ידי שינוי בייעוד, מקרקע חקלאית (מגרש

 מסי 147) למגורים א׳ (תאי שטח 409-407) ושצ״פ (תאי שטח

 205, 206). שינוי מדרך קיימת (חלקה 15) ומקרקע חקלאית

 (חלק מחלקה 6) לדרך משולבת (תא שטח 103). 5. קביעת

 שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א׳ (תאי שטח מסי 295,

 409-400) ל־284 מ״ר ליח״ד, מתוכם 180 מ״ר המהווים שטח

 עיקרי. 6. קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.

 7. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע

 84100, טל׳ 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה, באר טוביה,

 טל׳ 08-8503404.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

5 / ו ו / 03/ ד ו  מסי 4

 שם התכנית: שינוי בזכויות בניה במגרש 328,

 רחוב חרצית ד, עומר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עומר מופקדת תכנית מפורטת מס׳ 14/ 03/ 117/ 5,

 שינוי לתכנית 14/במ/148.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עומר. רחוב חרצית 7.

 קואורדינטה 186.390Xקואורדינטה , 575.360Yגבולות התכנית. :

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38576

 מוסדר, חלקה במלואה: 86, חלקי חלקה: 217.

 מטרת התכנית: שינויי קווי בניין והגדלת שטח חניה ובניית

 חניה מקורה.
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 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בתחום מועצה

 אזורית אשכול. בשטחים החקלאיים, בין קיבוץ גבולות למושב

 עין הבשור. קואורדינטה מערב מזרח - 148.150^ קואורדינטה

 דרום צפון - 572.400 ¥. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

 כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100296 מוסדר, חלקי חלקה:

 26. גוש: 100311 מוסדר, חלקי חלקה: 3.

 מטרת התכנית: הקמת אתר קומפוסט על שטח חקלאי

 לצורכי היישוב והשטחים החקלאיים הסמוכים בלבד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מקרקע

 חקלאית לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים - אתר לטיפול

 ויצור קומפוסט. ב. קביעת הנחיות והוראות לתפעול האתר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

22 /  מסי 7/ 02/ 72ו

 שם התכנית: שכונה צפונית, תל שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7/ 02/ 172/ 22, שינוי לתכניות 1/172/02/7, 305/02/7.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל שבע. מצפון

 לשכונות 3, 4, 5, 7, ומדרום לנחל חברון. קואורדינטה

 186.800^ קואורדינטה ¥574.600. גושים וחלקות: גוש 39729

 מוסדר, חלקי חלקה 14. גוש 100057 לפי רישום ישן: גוש 29,

 ארעי, חלקי חלקה 2. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

 כחול רצוף.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח שכונת

 מגורים, מבני ציבור, שצייפ, על ידי שינוי ייעודי קרקע וקביעת

 הנחיות ומגבלות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. תכנון שכונת מגורים חדשה

 ביישוב הבדואי תל שבע, קביעת ייעודם ושימושם של

 השטחים והתוויית דרכי הגישה. 2. קביעת ייעודי קרקע לאזורי

 מגורים אי, לאזור מגורים בי, לשטח למוסדות ציבור, לשטח

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

22 / / 03/ 03ו ו  מסי 4

 שם התכנית: מגרש 88, רחוב האלה, פינת רחי חרוב,

 עומר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 14/ 03/ 103/ 22, שינוי לתכנית 103/03/14.

 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עומר. פינת הרחובות

 האלה וחרוב. קואורדינטה 185.900^ קואורדינטה ¥575.175.

 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים

 וחלקות: גוש: 38561, חלקה במלואה: 89, חלקי חלקות: 157, 159.

 מגרש: 1288 בהתאם לתכנית 14/ 03/ 103.

 מטרת התכנית: חלוקת מגרש מסי 88 לשני תאי שטח בעבור

 מגורים חד־משפחתיים עם קיר משותף.

 עיקרי הוראות התכנית: א. חלוקת מגרש לשני תאי שטח

 וקביעת קו בניין 0.0 מי ביניהם. ב. תוספת קומת מרתף וקביעת

 זכויות בניה בו. ג. שינוי גודל מגרש מינימלי, מ־450 מ״ר

 ל־340 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 17/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3845,

 בתאריך 08/07/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 עומר, רחי רותם 1, עומר 84965, טלי 08-6291141, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7/ 02/ 509

 שם התכנית: אתר לטיפול ויצור קומפוסט, עצמונה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי

 7/ 02/ 509, פירוט לתכנית תממ/ 4/ 14.

 איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל

 תחום התכנית.
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 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב עמיעוז. בתחום

 מועצה אזורית אשכול. בצומת דרכים 222 ו־232. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:

 גוש: 100277, חלקי חלקה: 38. גוש: 100309, חלקי חלקות: 12,

.24 ,22 ,21 15, 

 מטרת התכנית: 1. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה

 במגרש מסי 1. 2. קביעת תכליות ושימושים בקרקע חקלאית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 05/09/2008 ובילקוט הפרסומים 5850, התשס״ח, עמי 4799,

 בתאריך 17/09/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 6/ 02/ 234/ 32

 שם התכנית: שמורת טבע, חולות זיקים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 6/ 02/ 234/ 32, שינוי לתכנית 234/02/6.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זיקים. מצפון לקיבוץ

 זיקים. בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון ואשקלון. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:

 גוש בשלמות: 1441. גוש: 1434, חלקי חלקה: 16. גוש: 1437,

 חלקי חלקות: 1, 3 - 5, 7, 40. גוש: 1439, חלקות במלואן: 6-1,

 8, 19, 21, 22, חלקי חלקות: 18, 26. גוש: 1440, חלקות במלואן:

 7, 8, 10, 19, 20, 22 - 29, חלקי חלקות: 1, 3, 5, 6, 9, 11 - 13,

 ,16 17, 18, 21, 34, 37, 42. גוש: 1442, חלקות במלואן: 1 - 3, 7,

 9 - 21, 30 - 36, חלקי חלקות: 4 - 6, 8, 22, 23, 27 - 29. גוש:

 1443, חלקות במלואן: 3, 4, 7 - 10, חלקי חלקות: 1, 2, 5, 6, 11.

 גוש: 1444, חלקה במלואה: 30, חלקי חלקות: 26 - 29. גוש: 1445,

 חלקות במלואן: 19 - 29, חלקי חלקות: 5 - 7, 17, 18, 24, 30, 32,

 38. גוש: 2832, חלקי חלקה: 18.

 מטרת התכנית: 1. לשנות ייעוד מקרקע חקלאית לשמורת

 טבע. 2. לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים,

 שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ב-1992,

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965. 3. לשמור על החי,

 הצומח והדומם במצבם הטבעי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 01/03/2009 ובילקוט הפרסומים 5925, התשס״ט, עמי 2691,

 בתאריך 05/03/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 ציבורי פתוח, מיתקנים הנדסיים, שבילים ולדרכים. 3. קביעת
 מסי יחייד מרבי לאזורי מגורים ל־826 יחייד. 4. קביעת זכויות,
 הוראות, הנחיות ומגבלות בניה. 5. איחוד וחלוקת מגרשים
 בהסכמת בעלים. 6. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים
 בשטח התכנית. 7. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות

 ליישום התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמי 3457,

 בתאריך 21/06/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7/ 02/ 328/ ו2

 שם התכנית: חלקה 62, מושב מלילות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7/ 02/ 328/ 21, כפיפות לתכנית 328/02/7.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מלילות. בתחום
 מועצה אזורית שדות נגב. חלקה בי של מושב מלילות מסי
 62. קואורדינטה 160/925^ קואורדינטה 588/000 ¥. גבולות
 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות:
 גוש: 100280/2, חלקי חלקות: 1, 9 מוסדרים. גושים בחלקיות:
 100280. לא מוסדר. גוש: 100358, חלקי חלקות: 21, 27, 28, 47.

 מוסדר. גוש: 100660. חלקי חלקות: 61, 62 מוסדר.

 מטרת התכנית: הקניית זכויות בניה לפעילות חקלאית
 בשטח חקלאי והסדרת גישה מוטורית למגרש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת גבולות השטח. ב. מתן
 זכויות ומגבלות בניה. ג. קביעת שימושים מותרים. ד. קביעת

 תנאים להוצאת היתרי בניה. ה. קביעת הוראות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 57,

 בתאריך 16/09/2010.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7/ 02/ ו50

 שם התכנית: מושב עמיעוז, מתן זכויות בניה לקרקע

 חקלאית, שמעונים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7/ 02/ 501.
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 תאריך רישום: כ״ט בטבת התשע״א (5 בינואר 2011).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אספקת מים.

 (7) שם האגודה: תעשיות ביולוגיות יבוא ושיווק - אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005434-6.

 המען: ד״נ אשרת, בית העמק 25115.

 תאריך רישום: כ״ט בטבת התשע״א (5 בינואר 2011).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (8) שם האגודה: שקדי צדי - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005435-3.

 המען: ד״נ שקמים 79813.

 תאריך רישום: כ״ט בטבת התשע״א (5 בינואר 2011).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 כ״ט בטבת התשע״א (5 בינואר 2011)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות על שינוי סיווג אגודות

 להלן נתונים בעניין האגודות:

 (1) שם האגודה: קיבוץ בית גוברין.

 מסי האגודה: 57-000822-7.

 המען: בית גוברין, ד״נ לכיש דרום 79370.

 תאריך רישום: אי באלול התש״ט (26 באוגוסט 1949).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: קיבוץ מתחדש.

 (2) שם האגודה: כפר גדעון מושב דתי, אגודה שיתופית

 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-000959-7.

 המען: ד״נ עמק יזרעאל 19310.

 תאריך רישום: כ״ד בסיוון התש״י (9 ביוני 1950).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: מושב עובדים.

 כ״ח בטבת התשע״א (4 בינואר 2011)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודה שיתופית

 הואיל וביום 30.1.1996 ניתן צו לפירוק האגודה אוצר

 לאשראי של הפועל המזרחי בת״א אגודה הדדית בע״מ,

 מסי אגודה 57-000130-5, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים

 4381, התשנ״ו, עמי 1655, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שקמים, טלי 08-8500705, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 אבי הלר

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

ות דות השיתופי  הודעות לפי פקודת האגו

 הודעות על רישום אגודות שיתופיות

 להלן נתונים בעניין האגודות:

 (1) שם האגודה: קריסטל ויזין - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005164-9.

 המען: סמר, ד״נ חבל איילות 88815.

 תאריך רישום: די בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2008).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (2) שם האגודה: הדג הצפוני - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005429-6.

 המען: דן, ד״נ גליל עליון 12245.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשע״א (29 בדצמבר 2010).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (3) שם האגודה: א.ת.מ.י - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005430-4.

 המען: יסודות, ד״נ עמק שורק 76810.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשע״א (29 בדצמבר 2010).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (4) שם האגודה: חקלאות עין כרמל - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005431-2.

 המען: עין כרמל, ד״נ חוף הכרמל 30860.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשע״א (29 בדצמבר 2010).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (5) שם האגודה: אלגיבור - אגודה שיתופית לאספקת מי שתיה

 לחקלאות בכפר רומת אלהייב בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005432-0.

 המען: ת״ד 338, כפר ערב אלהייב 16800.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשע״א (29 בדצמבר 2010).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: קיבוץ ואגודה לאספקת מים.

 (6) שם האגודה: א.ג.מ - אגודה שיתופית חקלאית לאספקת מים

 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005433-8.

 המען: אזור התעשייה מזרחי, קצרין.
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 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2010 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

 9.2.2011, בשעה 9.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00

 ביום 8.2.2011.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ערן ברד, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 פר״ק 33493-11-10

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

 ובעניין פירוק חברת י.ל.פ. השקעות ויזמות בע״מ, ח״פ

.51-401318-4 

, ע״י ב״כ עו״ד צבי הלפגוט, ממשרד ! ^ ( *  והמבקש: Zeleaw ־

 עו״ד הלפגוט אדרי ושותי, שדי שאול המלך 35, תל אביב 61330.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.11.2010 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת

 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 10.2.2011, בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 3.2.2011 בשעה

.10.00 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 צבי הלפגוט, עו״ד

 בא כוח המבקש

ת האפוטרופוס הכללי א  הודעה מ

 הודעה על ניהול נכסים עזובים

 בהתאם לתקנה 12(ב) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי

 דין וביצוע), התשל״ח-1978, אני מודיע בזה, כי בהתאם

 לסמכותי לפי סעיף 7 לחוק האמור, החלטתי לנהל את הנכסים

 העזובים השייכים לבעלים המפורטים ברשימה שלהלן, בלא

 צו ניהול.

 תאריך ההחלטה: לי בכסלו התשע״א (7 בנובמבר 2010).

 מהות הנכס: כספים + מטלטלין.

 20.7.1997, ניתנת בזה הודעה, כי רישום האגודה נמחק מספר

 האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש

 כגוף מאוגד.

 ט״ו בתמוז התשנ״ז (20 ביולי 1997)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 החלטה על ביטול רישום האגודה - הפיכה לחברה

 בהתאם להוראות סעיף 345 לחוק החברות, התשנ״ט-

 1999, ולאחר שרשם החברות אישר ביום אי בטבת התשע״א,

 (8 בדצמבר 2010) את רישום האגודה משקי ליסינג להתיישבות

- אגודה שיתופית חקלאית בע״מ, תיק מסי 57-004249-9, כחברה

 בע״מ, אני מודיע בזה על ביטול רישום האגודה בפנקס האגודות

 השיתופיות.

 כ״ג בטבת התשע״א (30 בדצמבר 2010)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על עיכוב צו פירוק

 בהתאם להוראות סעיף 48א לפקודת האגודות השיתופיות,

 אני מורה על עיכוב צו הפירוק שניתן לאגודה אדם - אגודה

 שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע״מ (מסי אגודה

 57-002899-3), ואשר פורסם בילקוט הפרסומים 6158, התשע״א,

 עמי 985, ועל ביטול מינויו של עו״ד יצחק אבידני, מרחי בן הלל

 13, ירושלים 94581, למפרק האגודה.

 כ״ט בטבת התשע״א (5 בינואר 2011)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על ביטול צו פירוק

 ביום 2.12.2010 ניתן צו לפירוק האגודה: קידס-קיט אגודה
 שיתופית בע״מ שמספרה 57-004303-4.

 הצו פורסם בילקוט הפרסומים 6180, עמי 1834 מיום

.30.12.2010 

 צו זה הוצא בשוגג ולפיכך הוא מבוטל.

 חי בשבט התשע״א (13 בינואר 2011)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 פר״ק 15945-12-10

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

 ובעניין פירוק חברת אי.די.איי וידאו טכנולוגייס בע״מ, ח״פ

.51-262459-4 

 והמבקשת: חברת באיה טכנולוגיות בע״מ, ח״פ 51-356699-2,

 ע״י ב״כ עו״ד ערן ברד, מרחי ברקוביץי 4, מגדל המוזאון, ת״ד 33111,

 תל אביב 61330, טלי 03-6935300, פקסי 03-5423725.
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 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט
 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אבי מודיאנו, מפרק

 סנגיר משלוחים בע״מ

 (ח״פ 51-416384-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 1.3.2011, בשעה 10.00, במשרדי החברה,

 רחי סולד 21, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אבי פרץ, עו״ד, מפרק

 משרד ארץ ישראלי לבטוח ימי וכללי בע״מ

 (ח״פ 51-004792-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 1.3.2010, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין יוסי אברהם

 ושותי, רחי דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד כהן, עו״ד, מפרק

 סטארפלסט שיווק בע״מ

 (ח״פ 51-165913-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 1.3.2011, בשעה 15.00, במשרד עו״ד נסים את כהן-

 ניסן, שדי המגינים 41-39, קומה 4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זהר נסים, עו״ד, מפרק

 אינסט איי.אל. החזקות ויעוץ בע״מ

 (ח״פ 51-292674-2)

 (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 26.12.2010 התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גדי סרן, מרחי היצירה

 3, רמת גן, למפרק החברה.

 הבעלים:

 בעלים לא ידועים של חשבון 705616 בבנק מרכנתיל.

 בעלים לא ידועים של חשבון 501425 בבנק מרכנתיל.

 המנוחה אובסנה אחונדוב, ת״ז 310925219.

 המנוח לאוניד אוקשטיין, ת״ז 308727981.

 הנעדר אריק יעקובי, ת״ז 017233180.

 הנעדרת ואליה רחנייב.

 המנוחה בלה סוושציינסקי, ת״ז 307796516.

 מטלטלין שבעליו אינו ידוע.

 המנוח יעקב יעבלונסקי, ת״ז 001515857.

 הנעדר בורנשטיין ח־ן 12865/18 בל״ל.

 בעלים לא ידועים של חשבון 18039/21 בבנק לאומי.

 המנוחה פאולה סובול, ת״ז 007622103.

 המנוחה ארנסטינה שייביץ, ת״ז 017071150.

 המנוחה אדית דראי, ת״ז 013762372.

 הנעדר ברון טרוצקי דיזה וירנה.

 המנוח יהודה שמחה, ת״ז 002863306.

 כ״ט בטבת התשע״א (5 בינואר 2011)

 שלמה שחר

 האפוטורופוס הכללי

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 שטראוס מפעלי תרבות בע״מ

 (ח״פ 51-247798-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס 30 ימים מיום הודעה זו ברשומות, בשעה 10.00,
 במשרדי המפרק, רחי שדי שאול המלך 39, בית הדר דפנה, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלון בן-זיו, עו״ד, מפרק

 ירוקים חקלאות אורגנית ישראלית בע״מ

 (ח״פ 51-416857-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 28.2.2011, בשעה 17.00, במשרדי עו״ד מגזניק, רחי
 היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
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 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

,  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-11954

 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים

 המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום כ״ב בטבת התשע״א

 (29 בדצמבר 2010):

 בשקלים חדשים

 א. סך כל המחזור ביום כ״ב בטבת 45,094,337,069

 התשע״א (29.12.2010)

 ב. סך כל המחזור ביום ט״ו בטבת 45,126,484,753

 התשע״א (22.12.2010)

 ג. העלייה או הירידה ( — ) במשך 32,147,684-

 השבוע האחרון

 ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע 45,094,337,069

 חוץ מול המחזור ביום כ״ב בטבת

 התשע״א (29.12.2010)

 כ״ג בטבת התשע״א (30 בדצמבר 2010)

 מרדכי פיין

 ממונה על מחלקת המטבע

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גדי סרן, עו״ד, מפרק

 ח.צ. ורדי נכסים והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-234050-6)

 (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 1.12.2010 התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אליעד שחם, מרחי

 פלי״ם 2, חיפה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אליעד שחם, עו״ד, מפרק

 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

,  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-11954

 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים

 המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום כ״ט בטבת התשע״א

 (5 בינואר 2011):

 בשקלים חדשים

45,006,037,408 

45,094,337,069 

¬88,299,661 

45,006,037,408 

 מרדכי פיין

 א. סך כל המחזור ביום כ״ט בטבת

 התשע״א (5 בינואר 2011)

 ב. סך כל המחזור ביום כ״ב בטבת

 התשע״א (29.12.2010)

 ג. העלייה או הירידה ( — ) במשך

 השבוע האחרון

 ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע

 חוץ מול המחזור ביום כ״ט בטבת

 התשע״א (5.1.2011)

 אי בשבט התשע״א (6 בינואר 2011)

 ממונה על מחלקת המטבע

 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

ת בנק ישראל א  הודעות מ

 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

,  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-11954

 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים

 המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום ט״ו בטבת התשע״א

 (22 בדצמבר 2010):

 בשקלים חדשים

45,126,484,753 

45,056,044,412 

70,440,341 

45,126,484,753 

 סך כל המחזור ביום ט״ו בטבת

 התשע״א (22.12.2010)

 סך כל המחזור ביום חי בטבת

 התשע״א (15.12.2010)

 העלייה או הירידה ( — ) במשך

 השבוע האחרון

 ערך הנכסים המוחזקים במטבע ד.

 חוץ מול המחזור ביום ט״ו בטבת

 התשע״א (22.12.2010)

 ט״ז בטבת התשע״א (23 בדצמבר 2010)

 מרדכי פיין

 ממונה על מחלקת המטבע

 ס״ח התשי״ד, עמי 192

 א.

 ב.

 ג.
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