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הודעה על הכרה בתוספת קבועה

מינוי

לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[,
התש"ל1970-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  8לחוק שירות המדינה
)גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל ,11970-ועל סמך המלצת
ועדת שירות המדינה לפי סעיף  104לחוק האמור ,החליטה
הממשלה להכיר בתוספת "סנגור ציבורי מחוזי" )סמל ,(4926
כתוספת קבועה המשולמת לסנגורים ציבוריים מחוזיים
בסנגוריה הציבורית שבמשרד המשפטים ,בתחולה מיום
כ"ז בטבת התשס"ג ) 1בינואר .(2003
כ"ד בשבט התשס"ח ) 31בינואר (2008
)חמ (3—292
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התש"ל ,עמ' .65

לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בית משפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-שנשיא המדינה מינה בתוקף
סמכותו לפי סעיף  4לחוק–יסוד :השפיטה ,2את הרשומים מטה
לשופטים של בית משפט השלום ,החל ביום ח' בשבט התשס"ח
) 15בינואר :(2008
עורך הדין אילן דפדי ,ת"ז 058276254
עורך הדין אילן בן דור ,ת"ז .059649806
י' בשבט התשס"ח ) 17בינואר (2008
)חמ (3—60
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ"ד ,11984-אני מודיע בצער על גמר כהונתו של רפאל
שטראוס ז"ל ,שופט בית משפט השלום בירושלים ,עקב פטירתו
ביום כ"ג בסיוון התשס"ז ) 9ביוני .(2007
ח' בשבט התשס"ח ) 15בינואר (2008
)חמ (3—60
דניאל פרידמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

בתוקף סמכותי לפי סעיף  45לחוק הנוטריונים ,התשל"ו,11976-
אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט האלה לאמת חתימת
נוטריון:
רינה שלמה ,ת"ז 08367179
חנית שטיינברג ,ת"ז 023576523
אהוד אשוול ,ת"ז 041531674
חנן הראל ,ת"ז 62056346
נורין אלקסלסי ,ת"ז 068698703
סילביה איטח ,ת"ז 024538878
שושנה נתן ,ת"ז 59285064
שושנה נזריאן ,ת"ז 026002634
אסתר גוטמן ,ת"ז 52409737
סברין בוסקילה ,ת"ז 029719671
אושרת סעדיה ,ת"ז 029695079
עמנואל פרידמן ,ת"ז 56624380
אביבית מסבנד ,ת"ז 032220485
עידית מלול ,ת"ז 027873637
אביבה דוד ,ת"ז 55552186
מליה חן ,ת"ז 55099261
דניאל פרנקל ,ת"ז 025245978
אורלי אבן צור ,ת"ז 057400525
פולה שירי ,ת"ז 24571903
לריסה רייזין ,ת"ז 312886831
זכי דבאח ,ת"ז .52427366
ט"ז בשבט התשס"ח ) 23בינואר (2008
)חמ (3—165
דניאל פרידמן
שר המשפטים

__________
 1ס"ח  ,813עמ' .196

מינוי
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  45לחוק הנוטריונים ,התשל"ו,11976-
אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט האלה לאמת חתימת
נוטריון:
רחל סולמני ,ת"ז 055861686

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

דינה סבח ,ת"ז 026787242

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של טהר שחף ,סגן
נשיא בית משפט השלום בבאר שבע ,ביום כ"ח בטבת התשס"ח
) 6בינואר  ,(2008עקב פרישתה לגמלאות.
ח' בשבט התשס"ח ) 15בינואר (2008
)חמ (3—60
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מירי אלבג ,ת"ז 063404271

1976

מרים כרמלי ,ת"ז 061841037
מאיר רצון ,ת"ז 050117225
אהובה גרמה ,ת"ז 55318232
יעקב בכר ,ת"ז 24105025
נחום קלר ,ת"ז 030036834
__________
 1ס"ח  ,813עמ' .196

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

ארנסטינה פטרשבסקי ,ת"ז 013350509

מינוי יושב ראש ועדת ערר

שמעון דדון ,ת"ז 052078730

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים(
)נזק מלחמה ונזק עקיף( ,התשל"ג1973-

חיה גלבוע ,ת"ז 058845819

בתוקף סמכותי לפי תקנה )12ב() (1ו–)ד( לתקנות מס
רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(,
התשל"ג ,11973-אני ממנה את יורם גורי ,ת"ז  ,058316019ליושב
ראש ועדת ערר באזור חיפה.

ישראל חן ,ת"ז 056209265
חוה מצא ,ת"ז 09214099
איילה הררי–חג'ג' ,ת"ז 028833671
ראמז לובאני ,ת"ז 059459461
שרה רוטזייד ,ת"ז 507242293
שרה עמיר ,ת"ז 51325140
מנשה דייני ,ת"ז 05493570
אריה עידו ,ת"ז 58832023
אביב טסה ,ת"ז 51880367
אירית מזור ,ת"ז 052065737
אורלי אלמקייס ,ת"ז 057897613

כ"ח בשבט התשס"ח ) 4בפברואר (2008
)חמ (3—206
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1682התש"ן ,עמ'  566ועמ' .830

מינוי חבר לוועדת ערר
לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים(
)נזק מלחמה ונזק עקיף( ,התשל"ג1973-

פהמי אבו רומחין ,ת"ז 020415899

בתוקף סמכותי לפי תקנה )12ב() (3לתקנות מס רכוש
וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(,
התשל"ג ,11973-להלן  -התקנות( ,אני ממנה את משה דנוך,
ת"ז  ,054379516הנכלל ברשימה שקבע שר האוצר לפי התקנות,
לחבר בוועדת ערר שעל פי התקנה האמורה באזור הדרום.

מימי שבו ,ת"ז 54947767

כ"ח בשבט התשס"ח ) 4בפברואר (2008
)חמ (3—206

אביבה מושקוביץ ,ת"ז 54889787
אילן עוזר ,ת"ז 022733935
סימה ברכה ,ת"ז 62370457
ריבה לנדו ,ת"ז 003957750
אהוד טל ,ת"ז 063404255
רבקה סמואל ,ת"ז 056529100

דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1682התש"ן ,עמ'  566ועמ' .830

זכריה עקפה ,ת"ז 035375906
אייל מבורך ,ת"ז 024676991
איריס אקריש ,ת"ז 027962976
יוסי מגד ,ת"ז 057317158
יוסף זילברברג ,ת"ז 042476911
אלי מלכה ,ת"ז 022425409
ענת נאור-רם ,ת"ז .023029762
י"ח בחשוון התשס"ח ) 30באוקטובר (2007
)חמ (3—165
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים(
)נזק מלחמה ונזק עקיף( ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )12ב() (1ו–)ד( לתקנות מס
רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(,
התשל"ג ,11973-אני ממנה את אמיר שושני ,ת"ז ,057512055
ליושב ראש ועדת ערר באזור ירושלים.
כ"ח בשבט התשס"ח ) 4בפברואר (2008
)חמ (3—206
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1682התש"ן ,עמ'  566ועמ' .830
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הסמכת נציג מערכת הביטחון
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13א לחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,התשמ"ב) 11982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך את
ראש אגף תקשוב במטה הכללי של צבא ההגנה לישראל ,לנציג
מערכת הביטחון לעניין סעיפים 13א ו–13ב לחוק.
י"א בחשוון התשס"ח ) 23באוקטובר (2007
)חמ (3—1723
אהוד ברק
שר הביטחון
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ז ,עמ' .20

ביטול מינוי קצין תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשיט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק( ביטלתי
את מינוים של הרשומים מטה לקציני תגמולים לעניין החוק:
רוני אהרוני ,ת"ז 054905401
דניאלה ורום ,ת"ז .61733762
כ"ט בשבט התשס"ח ) 5בפברואר (2008
)חמ (3—42
אהוד ברק
שר הביטחון
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ,276התשנ"ט עמ' .118

1977

מינוי עובד אחראי
לפי חוק כלי היריה ,התש"ט1949-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי היריה ,התש"ט-
 ,11949אני ממנה את ארז צידון ,ת"ז  ,057268757לעובד אחראי
לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה שנועד לצורכי
ביטחון בקשר לתפקידו במנהלת המעברים במשרד הביטחון.
מינוי זה יהיה בתוקף כל עוד מכהן העובד האמור
בתפקידו הנוכחי.
כ"ט בשבט התשס"ח ) 5בפברואר (2008
)חמ (3—497
אהוד ברק
שר הביטחון
__________
 1ס"ח התש"ט ,עמ'  ;143התשי"ד ,עמ'  ;149התשל"ה ,עמ' .124

תיקון למבחנים לתמיכת משרד הבריאות במרכזים
לשירותי רפואה מיידיים
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
 ,11985ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם
בזה תיקון למבחנים לתמיכת משרד הבריאות )להלן  -המשרד(
במרכזים לשירותי רפואה מיידיים) 2להלן  -המבחנים
העיקריים( ,כמפורט להלן:
 .1בסעיף  4למבחנים העיקריים ,אחרי פסקה ) (6יבוא:
")6א( )א( על אף האמור בפסקה ) ,(6אם נוכח המנהל כי
המוסד הוציא למטרות הקמת מרכז השירות סכום
השווה ל– 90%לפחות מעלותה הסופית ,הלכה
למעשה ,של ההקמה הכוללת ,יוכל המוסד להמיר
את הערובה האמורה בפסקה ) (6בהתחייבות בכתב
של בעל הזכויות בקרקע שעליה מוקם המבנה של
מרכז השירות )להלן  -הנכס( ,שעל תנאיה יסכים
גם המוסד ואשר לפיה ,יועברו כלל זכויותיו של
המוסד בנכס ,לפי החלטת המנהל ,למשרד ,או מי
מטעמו ,בהתקיים אחד או יותר מאלה:
) (1המוסד הפסיק את הפעלת מרכז השירות
בנכס;
) (2השירות שמספק מרכז השירות פחת
מ– 75%באחד או יותר מהסעיפים המפורטים
במתכונת השירות למשך תקופה רציפה
אחת של  120ימים או תקופה מצטברת של
 180ימים מתוך שנתיים ,במהלך תקופת
עשר השנים;
) (3הוקם בית חולים כללי כאמור בפסקה ).(6
)ב( התחייבות בכתב כאמור בפסקת משנה )א(,
תירשם כהערת אזהרה לטובת המשרד".
 .2תחילתו של תיקון זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר
.(2008
כ"ז בשבט התשס"ח ) 3בפברואר (2008
)חמ (3—1888
יעקב בן יזרי
שר הבריאות
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .1246

1978

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה
במוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
 ,11985ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה
הישראלית לתרבות ולאמנות לפי סעיף  (4)3לחוק התרבות
והאמנות ,התשס"ג ,22002-מתפרסם בזה תיקון למבחנים של
משרד החינוך התרבות והספורט לחלוקת כספים לצורך תמיכה
במוסדות ציבור) 3להלן  -המבחנים העיקריים(:
) (1בסעיף  34למבחנים העיקריים )"הפצת תרבות ,פסטיבלים,
תחרויות"( 4בסופו ,במקום "תוקף  -תוקפו של סעיף זה עד יום
כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר  "(2007יבוא "תוקף  -תוקפו
של סעיף זה עד יום כ"ה באדר ב' התשס"ח ) 1באפריל ."(2008
) (2בסעיף  37למבחנים העיקריים )"מוסדות מחקר ומידע
בתרבות"( ,5בסופו ,במקום "תוקף  -תוקפו של סעיף זה עד
יום כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר  "(2007יבוא "תוקף -
תוקפו של סעיף זה עד יום ד' בטבת התשס"ט ) 31בדצמבר
."(2008
כ"ז בשבט התשס"ח ) 3בפברואר (2008
)חמ (3-1888
גאלב מג'אדלה
שר המדע התרבות והספורט
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2ס"ח התשס"ג ,עמ' .64
 3י"פ התשנ"ב ,עמ' .4687
 4י"פ התשנ"ב ,עמ'  4687ועמ'  ;4718התשנ"ט ,עמ' ;2869
התשס"א ,עמ'  ;31התשס"ו ,עמ'  ;2994י"פ התשס"ז ,עמ' ;2327
התשס"ח ,עמ' .129
 5י"פ התשנ"ב ,עמ'  4687ועמ'  ;4720התשנ"ט ,עמ' ;3700
התשס"ה ,עמ'  ;2058התשס"ו ,עמ'  ;2294י"פ התשס"ז ,עמ'
.2327

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן
יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה
מועדפת ביותר או המגבילות יבוא טובין מישראל
לפי צו יבוא חופשי ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (4)5לצו יבוא חופשי ,התשס"ו-
 ,12006אני מודיע כי בפסקה ))(4א( להודעה בדבר ארצות שאין
לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה
מועדפת ביותר ,או המגבילה יבוא טובין מישראל ,2אחרי "עומן"
יבוא "ערב הסעודית".
ל' בשבט התשס"ח ) 6בפברואר (2008
)חמ (3—552
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
__________
 1ק"ת  -שיעורי מק"ח ,התשס"ו ,עמ' .786
 2י"פ התשס"ו ,עמ'  1091ועמ'  ;4205התשס"ז ,עמ' .1147

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר
לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
לפי סעיפים 1י)ד( ו–1י)1ו( לחוק עובדים זרים ,התשנ"א-
) 11991להלן  -החוק( ,אני מודיע כי עקב עליית מדד המחירים
__________
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ס ,עמ'  ;114התשס"ג ,עמ' ;181
התשס"ה ,עמ' .360

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2007לעומת מדד המחירים
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2006התעדכנו סכומי האגרות
ודמי ההיתר שבסעיפים האמורים והם החל ביום כ"ג בטבת
התשס"ח ) 1בינואר  ,(2008כלהלן:
 .1אגרת בקשה שבסעיף 1י)א( לחוק  -במקום הסכום הנקוב
בו יבוא ";"530
 .2אגרה שנתית שבסעיף 1י)א (1לחוק  -לעניין אגרה שנתית
בעבור כל אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה
בישראל  -במקום הסכום הנקוב בסעיף האמור יבוא
" ,"4,240ולעניין העסקת עובד זר בענף החקלאות  -במקום
הסכום הנקוב בסעיף האמור יבוא ";"1,060
 .3דמי היתר שבסעיף 1י)1ב( לחוק  -במקום הסכום הנקוב בו
יבוא "."7,205
י"ז בשבט התשס"ח ) 24בינואר (2008
)חמ (3—3038
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו1996-
אני מודיע לפי סעיף ).10ג() (3לחוק העסקת עובדים על ידי
קבלני כוח אדם ,התשנ"ו) 11996-להלן  -החוק( ,כי עקב עליית
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2007לעומת
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2006התעדכן
סכום האגרה השנתית שבסעיף )10ג() (1לחוק והחל ביום כ"ג
בטבת התשס"ח ) 1בינואר  ,(2008במקום הסכום הנקוב בו יבוא
"."10,279
י"ז בשבט התשס"ח ) 24בינואר (2008
)חמ (3—3038
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201ס"ח התשס"ה ,עמ' .364

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח משולב[ ,התשמ"ב) 11982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי )עבירות קנס  -שמירת הניקיון( ,התש"ס ,22000-וכן
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף )228ב( לחוק למי שיש לו
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
הפלילי )ברירת משפט  -שמירת הניקיון( ,התש"ס:32000-
מעיריית עכו:
יוסף דואני ,ת"ז 056702707
מהמועצה האזורית מטה יהודה:
עזיז לוי ,ת"ז 040722399
מהמועצה המקומית התעשייתית רמת חובב:
אבנר חביביאן ,ת"ז 056373533
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

 2ק"ת התש"ס ,עמ' .394
 3ק"ת התש"ס ,עמ' .394
מעיריית אופקים:
יוסי שושן ,ת"ז 025214958
יעקב אטיאס ,ת"ז 022633812
מהמועצה האזורית מעלה עירון:
רדא מחאג'נה ,ת"ז .058595620
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם כמפקחים בעיריית עכו ,במועצה האזורית מטה
יהודה ,במועצה המקומית התעשייתית רמת חובב ,בעיריית
אופקים ובמועצה המקומית מעלה עירון ,לפי העניין.
י"ג בשבט התשס"ח ) 20בינואר (2008
)חמ (3—104
גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח משולב[ ,התשמ"ב) 11982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי )עבירות קנס  -שמירת הניקיון( ,התש"ס ,22000-וכן
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף )228ב( לחוק למי שיש לו
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
הפלילי )ברירת משפט  -שמירת הניקיון( ,התש"ס:32000-
מהמועצה האזורית זבולון:
עמית ניר ,ת"ז 050146554
גבריאל שנער ,ת"ז 001708809
ברק גבאי ,ת"ז 056237027
רחל סלע ,ת"ז 052081676
מהמועצה האזורית חוף הכרמל:
רוברט דורון שטיינברגר ,ת"ז 056499361
מעיריית מגדל העמק:
מאיר כפיר לוי ,ת"ז 031422009
ליאני עמרם ,ת"ז 057917304
מהמועצה האזורית מרום הגליל:
יהודה יקוטי ,ת"ז 065511107
יהושוע לוי ,ת"ז 038738035
מהמועצה האזורית גליל עליון:
גבריאל חותם ,ת"ז 023911670
מהמועצה האזורית מבואות החרמון:
אופיר בינדר ,ת"ז .040044224
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם כמפקחים במועצה האזורית זבולון ,במועצה
האזורית חוף הכרמל ,בעיריית מגדל העמק ,במועצה האזורית
מרום הגליל ,במועצה האזורית גליל עליון ובמועצה האזורית
מבואות החרמון ,לפי העניין.
י"ג בשבט התשס"ח ) 20בינואר (2008
)חמ (3—104
גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

1979

 2ק"ת התש"ס ,עמ' .394
 3ק"ת התש"ס ,עמ' .394

 2ק"ת התש"ס ,עמ' .394
 3ק"ת התש"ס ,עמ' .394

הסמכה

הסמכה

לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב1982-

לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב1982-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח משולב[ ,התשמ"ב) 11982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי )עבירות קנס  -שמירת הניקיון( ,התש"ס ,22000-וכן
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף )228ב( לחוק למי שיש לו
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
הפלילי )ברירת משפט  -שמירת הניקיון( ,התש"ס:32000-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח משולב[ ,התשמ"ב) 11982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי )עבירות קנס  -פינוי יריעות פלסטיק( ,התשס"ד-
 ,22003וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף )228ב( לחוק
למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי
צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט  -פינוי יריעות פלסטיק(,
התשס"ד.32003-

מהמועצה המקומית זכרון יעקב:
אורן פרץ ,ת"ז 024671505

מהמשרד להגנת הסביבה:

טליה המבורגר מבור ,ת"ז 068399542

יניב יפת ,ת"ז 025412818

יואל שגיא ,ת"ז 052368297

רמי פלג ,ת"ז 038241303

שמואל זאב ברונשטין ,ת"ז 009607755

ארז הררי ,ת"ז 033456203
פליקס פיינשטיין ,ת"ז .304360761

מעיריית חדרה:
אילנית לוי ,ת"ז 027837830

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם כמפקחים במשרד להגנת הסביבה.

ציון בזר ,ת"ז 028664035

י"ג בשבט התשס"ח ) 20בינואר (2008
)חמ (3—104

מעיריית קריית אונו:
מהמועצה האזורית מטה אשר:
יריב בוקובסקי ,ת"ז 029466638

גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה

מהמועצה המקומית באר יעקב:

__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 2ק"ת התשס"ד ,עמ' .84
 3ק"ת התשס"ד ,עמ' .84

פליקס אלימלך ,ת"ז 062077748

לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב1982-

מעיריית אריאל:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ב) 11982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל אחד
מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם
שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין הפלילי
)עבירות קנס  -תנאים תברואיים בתחנות דלק( ,התשס"א-
 ,22001וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף )228ב( לחוק
למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו
סדר הדין הפלילי )ברירות משפט  -תנאים תברואיים בתחנות
דלק( ,התשס"א.32001-

יוסף זיטון ,ת"ז 022862122
יצחק לייזר ,ת"ז 010501914
מעיריית יבנה:

הסמכה

מרק צפלביץ ,ת"ז 310382825
סטניסלב דוידוב ,ת"ז 309224855
מהמועצה המקומית חורה:
אבו ריאש פרחאן ,ת"ז 025916214
מהמשרד להגנת הסביבה:
יניב יפת ,ת"ז 025412818
רמי פלג ,ת"ז 038241303

מהמשרד להגנת הסביבה:

ארז הררי ,ת"ז 033456203
פליקס פיינשטיין ,ת"ז .304360761

יניב יפת ,ת"ז 025412818
רמי פלג ,ת"ז 038241303

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם כמפקחים במועצה המקומית זכרון יעקב ,בעיריית
חדרה ,בעיריית קריית אונו ,במועצה האזורית מטה אשר,
במועצה האזורית באר יעקב ,בעיריית יבנה ,בעיריית אריאל,
במועצה המקומית חורה ובמשרד להגנת הסביבה ,לפי העניין.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

י"ג בשבט התשס"ח ) 20בינואר (2008
)חמ (3—104

י"ג בשבט התשס"ח ) 20בינואר (2008
)חמ (3—104

__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

1980

גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה

ארז הררי ,ת"ז 033456203
פליקס פיינשטיין ,ת"ז .304360761

__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

 2ק"ת התשס"א ,עמ' .780
 3ק"ת התשס"א ,עמ' .780

הסמכה

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית

לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב1982-

לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח משולב[ ,התשמ"ב) 11982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי )עבירות קנס  -פיקדון על מכלי משקה( ,התשס"ב-
 ,22002וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף )228ב( לחוק,
למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי
צו סדר הדין הפלילי )ברירות משפט  -פיקדון על מכלי משקה(,
התשס"ב.32002-

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א-
 ,11961אני מתקן את אצילת הסמכויות כרשות תימרור מרכזית,2
כך שבפרט ) ,(6במקום "יעקב סוקולובסקי ,ת"ז  "304131899יבוא
"יעקב פרלשטיין ,ת"ז ."050170000

מהמשרד להגנת הסביבה:
יניב יפת ,ת"ז 025412818
רמי פלג ,ת"ז 038241303

אלכס לנגר
המפקח על התעבורה

__________
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התשס"ב ,עמ'  ;2046התשס"ה ,עמ'  ;2046התשס"ו,
עמ' .3559

הודעה על עדכון סכומים

ארז הררי ,ת"ז 033456203

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

פליקס פיינשטיין ,ת"ז .304360761
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
י"ג בשבט התשס"ח ) 20בינואר (2008
)חמ (3—104
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 2ק"ת התשס"ב ,עמ' .429
 3ק"ת התשס"ב ,עמ' .429

ט"ז בשבט התשס"ח ) 23בינואר (2008
)חמ (3—766

גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה

הודעה על מינוי ממלא מקום ליושב ראש המועצה
לשידורי כבלים ולשידורי לווין
לפי תקנות הבזק )כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים
וסדרי עבודתה של המועצה( ,התשמ"ז1987-

בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ג( לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,11976-אני מודיע כי מיום כ"ג בטבת
התשס"ח ) 1בינואר  (2008הסכום המעודכן ,לעניין סעיף )2ג(
לחוק האמור ,הוא  4,200שקלים חדשים.
כ"ז בשבט התשס"ח ) 3בפברואר (2008
)חמ (3—1605
יהודה נסרדישי
מנהל רשות המסים בישראל
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;280התשס"ד ,עמ'  ;145י"פ התשס"ה ,עמ'
 ,2164התשס"ו ,עמ' .2323

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס
המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף )4ב( לחוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
)להלן  -החוק( ,ותקנה  3לתקנות המפלגות )רישום ודיווח(,
התשנ"ג) 21993-להלן  -התקנות( ,אני מודיע כי ביום כ"ז
בשבט התשס"ח ) 3בפברואר  ,(2008הוגשה לי בקשה לרישום
בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:
1

אני מודיע כי ,בתוקף סמכותי לפי תקנה )6א( לתקנות
הבזק )כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי
עבודתה של המועצה( ,התשמ"ז ,11987-מיניתי את יגאל לוי,
ת"ז  ,058482530חבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין
כנציג הממשלה לפי המלצת שר התקשורת ,לממלא מקום
יושב ראש המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ,במקום
יורם מוקדי 2שפרש מתפקידו ,החל ביום ז' בטבת התשס"ח
) 16בדצמבר  (2007ועד ליום ט' באדר א' התשס"ח ) 15בפברואר
 ,(2008או עד מינוי יושב ראש חדש למועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין ,לפי המוקדם מביניהם.

) (3לשפר את המצב הביטחוני;

כ"ח בשבט התשס"ח ) 4בפברואר (2008

) (4לצמצם את תאונות הדרכים.

)חמ (3-1990
אריאל אטיאס
שר התקשורת
__________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;641התש"ס ,עמ' .694
 2י"פ התשס"ד ,עמ'  ,1766י"פ התשס"ז ,עמ'  ,1850י"פ התשס"ז,
עמ' .4247

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

שמה המלא של המפלגה :לזוז.
מטרות המפלגה הן:
) (1לשפר את המצב הכלכלי;
) (2לשפר את המצב החברתי;

מענה של המפלגה :רח' ברנדה  ,28פתח תקוה  ,49600טל'
.03-9311882
עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:
) (1דב פינקל ,מרח' שניצר  ,2תל אביב
) (2תומר עצני ניר ,מרח' מבצע קדש  ,6תל אביב
__________
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190

1981

2

 1ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174

ק"ת התשנ"ג ,עמ' .722

) (3דנה עצני ניר ,מרח' מבצע קדש  ,6תל אביב

הכרזה על אזור נגוע במחלת הפה והטלפיים

) (4רעות פינקל ,מרח' האמוראים  ,8תל אביב

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-

) (5עומרי טובי ,מקיבוץ מעברות 40230
) (6גלי קדמי ,מרח' הבושם  ,41/10מבשרת ציון
) (7ניר הכהן ,מרח' הבושם  ,41/10מבשרת ציון
) (8שי אברהם ,מרח' נחלת אשר  ,23נהריה
) (9מורן פינקל ,מח' אמיל זולא  ,26תל אביב
) (10רון ניב ,מרח' סלוניקי  ,10תל אביב
ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרד רשם
המפלגות ,במועד שיתואם מראש ,לאחר תשלום האגרה שנקבעה
לכך בתקנות המפלגות )אגרות( ,התשנ"ג.31993-
בהתאם לסעיף )6א( ו–)ב( לחוק ,רשאי כל אזרח ישראל בגיר
שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן ובמועד
שנקבעו שם ובתקנה )5א( לתקנות.
כ"ז בשבט התשס"ח ) 3בפברואר (2008
)חמ (3-2424
ירון קידר ,עו"ד
רשם המפלגות
__________
 2ק"ת התשנ"ג ,עמ' .730

לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל"ז1976-
אני מודיע כי בתוקף הסמכות של שר הבריאות לפי סעיף
 41לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל"ז ,11976-שהואצלה
לי ,הוריתי על התליית רישיון מס'  28941שניתן לנעמי
גולדנברג ,ת"ז  ,065089302למשך שישה חודשים.
תחילתה של ההתליה ביום כ"ה באדר א' התשס"ח ) 2במרס
.(2008
כ"ח בשבט התשס"ח ) 4בפברואר (2008
)חמ (3-166
ורדי זילר
שופט בדימוס
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמ' .594
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .2777

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף )5א( לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אוקטובר
 2007היה  6.86אחוזים.
כ' בשבט התשס"ח ) 27בינואר (2007
)חמ (3—2468

1982

בצפון :המפגש שבין כביש  90לגבול לבנון לאורך
הגבול ועד הקו הישר המחבר בין גבול לבנון עם כביש ;98
במערב :המפגש שבין כביש  90לגבול הלבנון לאורך כביש
 90עד צומת גומא; בדרום :מצומת גומא לאורך כביש 977
עד צומת להבות הבשן ומצומת להבות הבשן בקו ישר עד
צומת האמיר; במזרח :כביש  978מצומת האמיר ועד צומת
יער אודם ומצומת יער אודם לאורך כביש  98ובהמשך בקו
ישר עד גבול הלבנון.
כ"ב בשבט התשס"ח ) 29בינואר (2008
)חמ (3—126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-

הודעה על התליית רישיון

__________

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזור שגבולותיו
יפורטו להלן אזור נגוע הואיל ובעדר בקר לבשר המצוי באזור
הסמוך לקיבוץ דן מצויה מחלת הפה והטלפיים:

דוד גבע
מנהל היחידה למידע ולדיווח
הפיקוח על הבנקים
בנק ישראל

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על
היישוב בנימינה ,ועל כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10
ק"מ מבנימינה ובכלל זה היישובים שפורטו באותה הכרזה
כאזורים נגועים בשפעת העופות.
כ"ז בשבט התשס"ח ) 3בפברואר (2008
)חמ (3—126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .1368

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

שינוי הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על
אזורים נגועים במחלת הניוקסל באזורים שפורטו בה ,למעט
מושב אלקוש.
ז' באדר א' התשס"ח ) 13בפברואר (2008
)חמ (3—126
משה חיימוביץ
__________
מנהל השירותים הווטרינריים
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .1545

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו1976-
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית הרצליה בישיבתה מן המניין מיום
שלישי ,י"ז בכסלו התשס"ח ) 27בנובמבר  ,(2007את שלומי
אסולין למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.
מינויו של יעקב וידר למנהל ארנונה  -בטל.
י"ד בטבת התשס"ח ) 23בדצמבר (2007
)חמ (3—265
יעל גרמן
ראש עיריית הרצליה

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו1976-
נמסרת בזאת הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית רמת ישי בישיבתה מיום א' בשבט
התשס"ח ) 8בינואר  ,(2008את זהבה בן לולו למנהלת הארנונה
לעניין החוק האמור.
י"ד בשבט התשס"ח ) 21בינואר (2008
)חמ (3—265
ניר חבקין
ראש המועצה המקומית רמת ישי
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
ירושלים ,שכ' בית וגן ,גוש  30412חלקה  118בשלמות ,ח"ח
 ;117 ,88גוש  ,30343ח"ח  - 21הידועים כחלק ממגרש מס' ב"צ
 18עפ"י תכנית  ,1042המיועדים לשטח לבנייני ציבור ולשטח
לדרך ,המסומנים בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום כהה ,צבע
אדום ,כמסומן בתשריט תכנית  1042המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ח' בשבט התשס"ח ) 15בינואר (2008
)חמ (3-2

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית אילת בישיבתה מיום כ"ח בטבת התשס"ח
) 6בינואר  ,(2008את אמיר נוריאל לחבר בוועדת ערר לעניין
החוק האמור ,במקומו של החבר יואל הרשקוביץ 2שסיים את
תפקידו.
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3—265
מאיר יצחק הלוי
ראש עיריית אילת
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .2293

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיפים  5ו–7

אורי לופוליאנסקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת חכ/12/ח )להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5657התשס"ז ,עמ'  ,2550מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף הכרמל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי
ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'  ,1042שינוי מס' 66/73
לתכנית מיתאר מקומית מס' ) 62להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2566התשל"ט ,עמ' ,2192
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים )להלן
 הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישהלצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא
וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

__________

__________

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

1983

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
תוספת

הודעה לפי סעיפים  5ו–7

גוש  - 10552חלקות בשלמות ;21 :הייעוד :שטח למבני
ציבור.

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

העתק התכנית ותשריט ההפקעות שנערך על פיה ,מופקד
במשרדי הוועדה ליד קיבוץ עין כרמל ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר פת) 17/1151/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4142התשנ"ג ,עמ'  ,4197מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור
וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

ט"ו בשבט התשס"ח ) 22בינואר (2008
)חמ (3-2
כרמל סלע
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר פת) 7/1151/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1703התשל"א ,עמ'  ,1161מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה פתח תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור
וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פתח תקוה ,גוש  ,6368ח"ח  ,12בשטח של  529מ"ר; הייעוד:
דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ' בשבט התשס"ח ) 27בינואר (2008
)חמ (3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

תוספת

הודעה לפי סעיפים  5ו–7

פתח תקוה ,גוש  - 6268ח"ח  ,175בשטח של  23מ"ר ,לדרך;
ח"ח  ,176בשטח של  23מ"ר ,לדרך; ח"ח  ,202בשטח של  6מ"ר,
דרך.

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ' בשבט התשס"ח ) 27בינואר (2008
)חמ (3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1984

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר פת3/1002/ב ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1722התשל"א ,עמ'
 ,1751ובהתאם לתכנית פת/803/א ,1שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5054התשס"ב ,עמ' ) 1465להלן -
התכניות( ,מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח
תקוה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה
מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
__________

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין  ,20173וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ח בטבת התשס"ח ) 6בינואר (2008
)חמ (3-2
מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פתח תקוה ,גוש  ,6356ח"ח  ,35בשטח של  1550מ"ר;
הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ג בשבט התשס"ח ) 20בינואר (2008
)חמ (3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג) 4014/להלן  -התכנית(,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3420
התשמ"ז ,עמ'  ,538מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
לב הגליל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי
הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,19356ח"ח  ;7 ,5 ,4 ,1גוש  ,19380ח"ח .134 ,133 ,122
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת מס' ג) 7654/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5273התשס"ד ,עמ'  ,1926מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור
וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,19378ח"ח .29 ,28
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין  ,20173וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ט"ז בטבת התשס"ח ) 25בדצמבר (2007
)חמ (3-2
מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1985

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מס' ג) 7240/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4383התשנ"ו ,עמ'  ,1686מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור
וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם
סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים ,ראיות
התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
טמרה  -גוש  ,18583ח"ח  ;64 ,63 ,60 ,26הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ת"ד  ,377טמרה
 ,24930וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימי קבלת קהל ב' ,ג' ,ד'
משעה .12.30-8.30
ט"ז בשבט התשס"ח ) 23בינואר (2008
)חמ (3-2
סמיר והבה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל

תוספת

הודעה לפי סעיף 14

גוש  ,19353ח"ח .36
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת"ד  ,80סכנין  ,20173וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
ט"ז בטבת התשס"ח ) 25בדצמבר (2007
)חמ (3-2

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

מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' ג6956/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4321התשנ"ד ,עמ'  ,4138מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( ,21943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור
וכי הוועדה סבורה כי בשל הוראות סעיף  20לפקודה אינה חייבת
פיצויים או פיצויים מופחתים בגין אותה קרקע.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכוח זכות ובין
מנימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
מופחתים ,נדרש לשלוח לוועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1986

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה )להלן  -הוועדה( ,כי היא חוזרת
מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4641התשנ"ח ,עמ'  3462והתיקון לה בילקוט הפרסומים ,5315
התשס"ד ,עמ'  ,3446לעניין תכנית חפ/במ1768/א.
תוספת
גוש  ,10427ח"ח  ;65 ,10 ,3-1גוש  ,10444ח"ח  ;1202גוש
 ,11566חלקות  75 ,74 ,71 ,70וח"ח ,118-115 ,112-109 ,77 ,76 ,73 ,72
 ;202 ,187-185גוש  ,11569ח"ח .105 ,79 ,6-1
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חיפה ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט"ז בשבט התשס"ח ) 3בינואר (2008
)חמ (3-3
יונה יהב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף  14לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שורקות )להלן  -הוועדה( ,הודעה כי היא
חוזרת בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5670התשס"ז ,עמ'  2907לעניין תכנית בר.266/
תוספת
גוש  ,3657חלקה רשומה  ,139שטח החלקה 3.1715 :דונם;
מס' החלקה להפקעה ,606 :בשטח  3.1715דונם; הייעוד :שטח
לבנייני ציבור.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות ,קיבוץ גבעת ברנר ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות קבלת קהל בימים א' ,ג' ,ה' בין השעות .13.00-8.30
י"ז בטבת התשס"ח ) 26בדצמבר (2007
)חמ (3-3
עמי יפרח
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס' 2302א ,שינוי מס'  1/93לתכניות מיתאר מקומיות מס' 2994
ו–) 2062להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4804התש"ס ,עמ'  ,26מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5324התשס"ד ,עמ'  ,3795תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
ירושלים ,שכ' צור באחר ,חלק ממגרש מס' צ 19-עפ"י
תב"ע 2302א בשטח של כ– 10,900מ"ר ,שטח הנמצא בין
קואורדינטות אורך  222.200-221.975) 172.200-171.975ברשת
ישראל החדשה( לבין קואורדינטות רוחב 126.375-126.175
) 626.375-626.175ברשת ישראל חדשה( ,בשטח המיועד לשטח
לבניין ציבורי וכמסומן בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום כהה
בתשריט תכנית 2302א המאושרת.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
י"ג בשבט התשס"ח ) 20בינואר (2008
)חמ (3-4

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אורי לופוליאנסקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר זלפה מס'
ענ) 121/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5663התשס"ז ,עמ'  ,2744מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
) 21943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5705התשס"ז ,עמ'  ,3982תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית מעלה עירון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
תוספת
חלקה
חלק
הייעוד
גוש מחלקה בשלמות
דרך ,שטח ציבורי פתוח
1
20401
דרך
2
דרך
3
שטח ציבורי פתוח ,שטח למבני
4
ציבור
דרך
5
דרך
6
דרך משולבת
7
שטח למבני ציבור
8
דרך משולבת
9
דרך
10
דרך ,שביל להולכי רגל
11
דרך ,דרך משולבת
12
דרך משולבת
13
דרך ,שטח ציבורי פתוח
1
20402
דרך
2
דרך משולבת ,שטח ציבור פתוח
3
דרך משולבת
4
דרך משולבת
5
דרך משולבת
6
דרך משולבת
7
דרך משולבת
8
דרך משולבת
9
דרך
10
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בכפר עארה ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ו' בשבט התשס"ח ) 13בינואר (2008
)חמ (3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון

1987

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ענ) 522/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5643התשס"ז ,עמ'  ,2091מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן -
הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5717התשס"ז ,עמ'  ,4339תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית אום אל פחם מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית אפ/במ) 1/2009/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3931התשנ"ב ,עמ'  ,196מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראש העין )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5727התשס"ח,
עמ'  ,171תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראש העין
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

תוספת

חלקה
חלק
הייעוד
בשלמות
מחלקה
גוש
שטח למבני ציבור
8
20410
שטח למבני ציבור
41
שטח למבני ציבור
42
שטח למבני ציבור
43
שטח למבני ציבור
44
דרך
7
דרך
9
דרך
10
שטח ציבורי פתוח
11
דרך ,שטח ציבורי פתוח
40
דרך
45
דרך
46
דרך
47
דרך
48
דרך
58
דרך
59
דרך
45
20343
דרך
47
דרך
48
דרך
49
דרך
50
דרך
62
דרך
68
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בכפר עארה ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ' בשבט התשס"ח ) 27בינואר (2008
)חמ (3-4
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון

גוש  ,5495עמ' .30 ,28
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ראש העין ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט' בטבת התשס"ח ) 18בדצמבר (2007
)חמ (3-4
משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת זמ2/263/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4867התש"ס ,עמ'  ,3074מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה זמורה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4964התשס"א ,עמ'  ,1721תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית מזכרת בתיה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,3898ח"ח  ;95הייעוד :שב"צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז בשבט התשס"ח ) 3בפברואר (2008
)חמ (3-4
עמי יפרח
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה
__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1988

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,
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לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג) 9763/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4857התש"ס ,עמ'  ,2723מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עכו )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5727התשס"ח,
עמ'  ,171תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג12779/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5467התשס"ו ,עמ'  ,743מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
) 21943להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5680התשס"ז ,עמ' ) 3136תיקון טעות פורסם
בילקוט הפרסומים  ,5694התשס"ז ,עמ'  ,(3694תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית טורעאן מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

תוספת
גוש  ,18043ח"ח  ,26ברח' העפרוני פינת רח' נחליאלי,
בשטח של  6.158דונם.
העתק התשריט מופקד במחלקת רישוי הבניה שבעיריית
עכו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ד בטבת התשס"ח ) 23בדצמבר (2007
)חמ (3-4
שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עכו
__________
1
2

תוספת
גוש  ,16605חלקות  11 ,10 ,7-2במלואן ,ח"ח ;24 ,13 ,9 ,8
גוש  ,16607ח"ח  ;2 ,1גוש  ,16633חלקה  14במלואה ,ח"ח ,13
.24 ,22
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,מגדל השעון ,ת"ד
 ,515כפר תבור ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ"ב בשבט התשס"ח ) 29בינואר (2008
)חמ (3-4

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

צבי חקלאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ) 2037להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2251התשל"ו ,עמ'  ,2461מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עכו )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5731התשס"ח,
עמ'  ,344תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,18056חלקות שלמות  ,42 ,40 ,39 ,28-26ח"ח 41 ,22 ,20
בשטח של כ– 7.5דונם .השטח גובל ברח' בורלא ממערב.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג) 4014/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3420התשמ"ז ,עמ'  ,538מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור() 21943 ,להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5613התשס"ז ,עמ'  ,1132תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית עראבה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,19345ח"ח .153-151 ,97 ,96

העתק התשריט מופקד במחלקת רישוי הבניה שבעיריית
עכו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לב
הגליל ,סכנין ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות קבלת קהל.

כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר (2007
)חמ (3-4

כ"ט בטבת התשס"ח ) 7בינואר (2008
)חמ (3-4

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עכו

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מנחם עירון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

1989

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי
ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5763התשס"ח ,עמ'
 ,1401לעניין תכנית מס' פת) 1232/12/פתח תקוה( ,בתוספת,
במקום "גוש  "6535צריך להיות "גוש ."6353

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' /5834א
שם התכנית :שינוי במערך ייעודי הקרקע המאושרים
וקביעת ייעודי קרקע חדשים ,גבעת המטוס
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' /5834א,
שינוי לתכניות .62 ,3488 ,2317
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .גבעת
המטוס ,שטח ממערב לדרך חברון ,ממזרח ומדרום לבית
צפפא; שטח בין קואורדינטות רוחב ,627/800-626/850
שטח בין קואורדינטות אורך  ;220/200-219/380הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .טבליה חלקות ,65-27
 ,92-84דרכים ללא מספרי חלקות; גושים וחלקות :גוש ,30282
חלקות במלואן ,43-25 ,20 ,19 ,15 ,9 ,8 ,6 :חלקי חלקות.24 ,17 :
גוש  ,30283חלקות במלואן ,43 ,27 ,22 ,15 ,4 :חלקי חלקות:
 .42 ,40גוש  ,30287חלקות במלואן ,106-3 ,1 :חלקי חלקה.2 :
גוש  ,30288חלקי חלקות.3 ,2 :
מטרת התכנית :א .שינוי במערך ייעודי הקרקע המאושרים
בשטח וקביעת מערך ייעודי קרקע חדשים כמפורט להלן:
 .1שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח לשטח לאזור
מגורים  2מיוחד ,לשטח פרטי פתוח ולדרכים .2 .שינוי ייעוד
שטח משטח למוסד לשטח לאזור מגורים  2מיוחד ,לשטח לאזור
מגורים  3מיוחד ,לשטח למיתקן הנדסי ,לשטח ציבורי פתוח,
לשטח לבנייני ציבור ולשטח לדרכים .3 .שינוי ייעוד שטח
משטח לאזור מגורים  5לשטח לאזור מגורים  3מיוחד ,לשביל
ציבורי להולכי רגל ,לשטח לבנייני ציבור ,לשטח למוסד ,לשטח
למיתקן הנדסי ולדרכים .4 .שינוי ייעוד שטח משטח לאזור
מסחרי לשטח לבנייני ציבור .5 .שינוי ייעוד שטח משטח ליישוב
עירוני לפי ת.מ.מ  1לאזור מגורים  2מיוחד ,לבנייני ציבור,
לשטח ציבורי פתוח ,לשביל ציבורי להולכי רגל ,לשטח למיתקן
הנדסי ,לשטח למוסד ולדרכים .6 .שינוי ייעוד מדרך קיימת
מאושרת לאזור מגורים  2מיוחד ,לאזור מגורים  3מיוחד ,לשטח
ציבורי פתוח ,לשטח לבנייני ציבור ולשביל ציבורי להולכי רגל.
ב .קביעת ייעודי קרקע חדשים לאזור מגורים  2מיוחד ,לאזור
מגורים  3מיוחד ,לשטחים לבנייני ציבור ,לשטחים ציבוריים
פתוחים ,לשטח פרטי פתוח ,לשטח למוסד ,לשטח למיתקן
הנדסי ,לדרכים ולמעברים ציבוריים להולכי רגל .ג .קביעת
בינוי מנחה להקמת בנייני המגורים ובנייני הציבור בשטח
התכנית בהתאם לנספחי הבינוי .ד .קביעת הוראות בינוי

1990

לרבות מספר הקומות המרבי ,גובה הבניה המרבי ,קווי הבניין
המרביים ,מס' יחידות הדיור המרבי ושטחי הבניה המרביים
בשטחי המגרשים המיועדים לבניה .ה .קביעת השימושים
המותרים בשטחים המיועדים לבנייני ציבור .ו .קביעת חזיתות
מסחריות .ז .קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח התכנית.
ח .קביעת הוראות פיתוח לרבות בשטחים המיועדים לבניה,
בשטחים ציבוריים פתוחים ,בשטח פרטי פתוח ובשטחי
הדרכים .ט .קביעת מערך הדרכים והחניות בשטח התכנית
לרבות התוויית דרכים חדשות ,התוויית מעברים ציבוריים
להולכי רגל ,ביטול דרכים מאושרות ,קביעת שטחים לשדות
ראיה ,תקני חניה ותפרוסת מקומות החניה בשטח התכנית.
י .קביעת השטחים למיתקנים הנדסיים והוראות בינוי להקמתן.
יא .קביעת הוראות בגין מבנים 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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( 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
מס' 9080
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5
לאזור מגורים  ,3תוספת  2יח"ד ,בית צפפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,9080
שינוי לתכנית .2317
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת בית
צפפה ,מתחם בין הרחובות אלנהדה ובית הספר; קואורדינטות
לפי רשת ישראל החדשה; אורך בין  ,219/600-219/550רוחב
בין  ;627/875-627/825הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש  ,30283חלקה במלואה.53 :
מטרת התכנית .1 :תוספת  2יח"ד חדשות תוך הפיכת
קומת חניה ל– 2יח"ד .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורים  5לאזור
מגורים  .3 .3קביעת בינוי בעבור תוספת בניה .4 .קביעת שטחי
בניה מרביים בהיקף של  794מ"ר מהם  753מ"ר שטחים עיקריים,
וכן  41מ"ר שטחי שירות .5 .קביעת קווי בניין חדשים .6 .קביעת
תנאים למתן היתר בניה .7 .הגדלת מספר הקומות מ– 2קומות
ל– 3קומות .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

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( 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  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( 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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 9723
שם התכנית :תוספת קומה לבניין מגורים ,יצירת
יח"ד חדשה ,בית צפפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' .9723
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכ'
בית צפפה .גבול מערבי של גלעין הכפר וממזרח בית
עלמין; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין
 ,219/035-218/985רוחב בין  ;628/181-628/144הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש  ,30280חלקה במלואה.8 :
מטרת התכנית .1 :תוספת קומה לבניין מגורים קיים לשם
יצירת יח"ד חדשה .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד  -גלעין
כפר לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת הוראות בגין שימוש מעבר
ציבורי להולכי רגל ולרכב .4 .קביעת הוראות בגין חלוקה חדשה
בהסכמת בעלים בעבור חלקה מס'  8בגוש  30280לשם יצירת 3
מגרשים חדשים ,מהם  2מגרשים חדשים לצורכי ציבור ומגרש
חדש למגורים מיוחד ,הכל בהתאם למצב החדש בתשריט
תכנית זו .5 .שינוי ייעוד שטח פרטי לגינון לשטח ציבורי פתוח.
 .6קביעת הוראות בינוי לתוספת בניה לבניין הקיים בשטח
התכנית ובתחום המגרש החדש מס'  .7 .1הגדלת שטחי הבניה
המרביים במגרש החדש מס'  1וקביעתם ל– 531.000מ"ר מהם
 452.00מ"ר כשטחים עיקריים ו– 79.00מ"ר כשטחי שירות.
 .8קביעת מס' הקומות המרבי לבניין במגרש החדש מס' 1
וקביעתם ל– 3קומות מגורים מעל קומת המרתף .9 .קביעת מס'
יחידות הדיור המרבי לבניין במגרש החדש מס'  1וקביעתם
ל– 3יח"ד .10 .קביעת קווי בניין מרביים לבניין הקיים במגרש
החדש מס'  1כאמור .11 .קביעת הוראות בינוי ופיתוח בתחום
המגרש החדש מס'  1וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 .12קביעת הוראות בגין חניה פרטית בתחום המגרש החדש
מס'  .13 .1קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .14 .קביעת
תנאים למתן היתר בניה .15 .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  100לחוק ,רשאי

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 10160
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח ממלאכה למגורים
ומסחר ,הריסה ובניית מבנה חדש ,רח' ירמיהו  ,50רוממה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,10160
שינוי לתכנית .916
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
ירמיהו  .50שכונת רוממה בין רח' ירמיהו לרח' ארגמן;
קואורדינטות אורך בין  ,219/625-219/600קואורדינטות רוחב
בין  ;633/330- 633/300הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש  ,30236חלקה במלואה.34 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד השטח מאזור מלאכה זעירה
לאזור מגורים מיוחד לבניית  13יח"ד ומסחר .ב .יותרו שימושים
למגורים ומסחר .ג .קביעת הוראות בינוי חדשות הכוללות:
הריסת המבנה הישן ובניית מבנה מגורים חדש ,הכל לפי נספח
בינוי מס'  1המחייב בדבר מס' הקומות ,קווי הבניין ,שטחי
הבניה וגובה המבנה בלבד .ד .קביעת הוראות בניה הכוללות:
מספר יחידות ,שטחי בניה מרביים ,מספר קומות מרבי ,גובה
בניה מרבי ,קווי בניה מרביים ,קווי בניה תת–קרקעיים ,קווי
בניה עיליים וקווי בניין לארקדה .ה .קביעת שטחי בניה מרביים
בשטח של  5,730מ"ר מתוכם  2,457מ"ר שטחים עיקריים למגורים
ו– 196מ"ר שטחים עיקריים למסחר 140 ,מ"ר לארקדה
ו–  2,937מ"ר שטחי שירות .ו .קביעת שימושים מסחריים.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( 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-

1991

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 11309
שם התכנית :תוספת  2קומות מעל בניין 4 ,יח"ד,
שכונת עיסויה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,11309
שינוי לתכנית .2316
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב עיסוויה.
שכונת אלעיסיה; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין
 ,223/650-223/600רוחב בין  ;633/850-633/775הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית .1 :תוספת של  2קומות מעל בניין קיים בן
 2קומות וחפירת שטח בקומת מרתף .2 .שינוי ייעוד משטח
מגורים  4לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת הבינויים האלה
בשטח (1 :חפירת שטח בקומת המרתף לשם יצירת קומת חניה
ומחסנים (2 .תוספת  2קומות מעל בניין קיים לשם יצירת
 4יח"ד חדשות .הכל לפי נספח הבינוי המצורף ולקיים בשטח.
 .4הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל– 1,040.80מ"ר מתוכם
 756.40מ"ר שטחים עיקריים ו–  284.39מ"ר שטחי עזר .5 .הגדלת
מס' הקומות המרבי מ– 2קומות ל– 4קומות מעל קומת חניה
ומחסנים .6 .קביעת קווי בניין חדשים לתוספת בניה .7 .קביעת
שימושים בעבור מגורים .8 .קביעת שלבי ביצוע למימוש
התכנית .9 .קביעת הוראות בינוי ותנאים 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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( 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
מס' 11523
שם התכנית :תוספות בניה ,תוספת קומות ,הרחבות
דיור ,תוספת  2יח"ד ,שכ' גאולה ,רח' ברדיצב 9 ,7
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,11523
שינוי לתכנית .62

1992

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב לוי
יצחק מברדיצב  .9 ,7שכונת גאולה; קואורדינטות לפי רשת
ישראל החדשה :אורך בין  - 220/850לבין  ,220/900רוחב בין
 - 632/725לבין  ;632/750הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש  ,30064חלקות במלואן.63 ,62 :
מטרת התכנית .1 :תוספות בניה ותוספת קומות לבניינים
הקיימים בחלקות  63 ,62בעבור הרחבות דיור ,ותוספת  2יח"ד.
 .2שינוי ייעוד מאזור מגורים  4לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת
בינוי לתוספות בניה בשטח התכנית ,כמפורט להלן (1 :חלקה
 :62א .תוספת בניה להשלמת קומה ב' )במפלס  (+7.00לשם
הרחבת יח"ד קיימת באותה הקומה .ב .תוספת קומה ג' )במפלס
 (+10.00לשם תוספת יח"ד אחת .ג .תוספת מחסנים בקומת מרתף
)במפלס  (2 .(-2.50חלקה  :63א .תוספות בניה בחזית הדרומית
בקומות :קרקע ,א' ו–ב' לשם הרחבות דיור באותן הקומות.
ב .תוספת קומה ג' )במפלס  (+10.00לשם תוספת יח"ד אחת.
ג .הרחבת קומת מחסנים קיימת במפלס  .(-2.50ד .תוספת חדר
מדרגות בחזית הדרומית לגובה הבניין .4 .הגדלת מספר הקומות
המרבי בחלקה  62ו– 63מ– 2קומות מעל קומת מרתף ל– 4קומות
מעל קומת מרתף .5 .קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של
 249.5מ"ר מהם  199.5מ"ר שטחים עיקריים ו– 50.0מ"ר שטחי
שירות לחלקה  ,62ותוספת שטחי בניה בהיקף של  334.5מ"ר מהם
 238.5מ"ר שטחים עיקריים ו– 96.0מ"ר שטחי שירות לחלקה .63
 .6קביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבניה המוצעות בכל אחת
מן החלקות .7 .קביעת מספר יח"ד מרבי בחלקה  62ל– 5יח"ד,
ובחלקה  63ל– 4יח"ד .8 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה ולמתן טופס
איכלוס .10 .קביעת הוראות בגין גדרות ומבנים להריסה,
וסגירת מרפסות לפירוק .11 .קביעת הוראות בגין פיתוח שטח
וביצוע חניה פרטית.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( 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
מס' 11741
שם התכנית :תוספת בניה בחזיתות הבניין ,תוספת קומה
לשם הרחבת יח"ד ,שכ' כרם אברהם ,רח' עמוס 16-14
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,11741
שינוי לתכנית .62
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב עמוס
 .16 ,15 ,14שכונת כרם אברהם; קואורדינטות לפי רשת ישראל
החדשה :אורך בין  - 220/525לבין  ,220/600רוחב בין - 633/000
לבין  ;633/050הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש  ,30082חלקות במלואן.107 ,106 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב הרב
עוזיאל  .91שכונת בית וגן; קואורדינטה  - Yמערב מזרח -
 ,217/850קואודינטה  - Xדרום צפון  ;630/400 -הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :מוסדר:
גוש  ,30341חלקה במלואה.3 :

מטרת התכנית .1 :תוספת בניה בחזיתות הבניין ,תוספת
קומה ג' לשם הרחבת יח"ד קיימות ,תוספת קומה ד' לשם
תוספת יח"ד אחת ,תוספת מחסנים במפלס ) -2.50בחלקה
 .2 .(106שינוי ייעוד מאזור מגורים  3לאזור מגורים מיוחד.3 .
קביעת בינוי בעבור בניה בחזיתות הבניין ,תוספת קומה ג'
לשם הרחבת יח"ד קיימות ,תוספת קומה ד' לשם תוספת יח"ד
אחת ,תוספת מחסנים במפלס ) -2.50בחלקה  .( 106קביעת בינוי
לתוספת בניה בחזיתות הבניין ,השלמת קומה ב' ,ותוספת קומה
ג' לשם יצירת  3יח"ד חדשות ,בתוספת מחסנים )בחלקה .(107
 .4קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  498מ"ר ,מהם  427מ"ר
שטחים עיקריים ו– 71מ"ר שטחי שירות )בחלקה  ,(106קביעת
תוספת שטחי בניה בהיקף של  653מ"ר מהם  465מ"ר שטחים
עיקריים ו– 188מ"ר שטחי שירות )בחלקה  .5 .(107שינוי קווי
הבניין וקביעת קווי בניין חדשים .6 .הגדלת מספר הקומות
מ– 3קומות מעל קומת מרתף ל– 5קומות מעל קומת מרתף
)בחלקה  ,(106הגדלת מספר הקומות מ– 3קומות מעל קומת
מרתף ל– 4קומות מעל קומות מרתף )בחלקה  .7 .(107קביעת
שלבי ביצוע למימוש התכנית .8 .קביעת תנאים למתן היתר
בניה .9 .קביעת הוראות בגין מבנים ,גדרות ומדרגות להריסה.
 .10קביעת הוראות בגין עצים לעקירה .11 .קביעת הוראות בגין
עצים לשימור.

מטרת התכנית .1 :תוספת אגפים וקומה לשם הרחבת יח"ד
קיימות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד אזור מגורים 1
לאזור מגורים ב' .2 .קביעת בינוי לתוספת בניה בכל המפלסים
לשם הרחבת יח"ד קיימות ,הכל בהתאם לנספח הבינוי.
 .3קביעת תוספת שטחי בניה .4 .שינוי קווי הבניין וקביעת
קווי בניין חדשים .5 .קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת
יח"ד קיימות .6 .שינוי ייעוד אזור מגורים  1לאזור מגורים ב'.
 .7תוספת  761מ"ר וקביעת שטחי בניה מרביים ל– 1,435מ"ר
מתוכם  1,395מ"ר שטחים עיקריים .8 .קביעת בינוי לתוספת
קומה לשם הרחבת יח"ד .9 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .10קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר .11 .קביעת הוראות בגין
נטיעת עצים בוגרים .12 .קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811

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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811

מרחב תכנון מקומי ירושלים

בהתאם לסעיף )103א( 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-

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /2561ב
שם התכנית :קביעת בינוי לתוספות בניה בבניין קיים
לשם הרחבת יח"ד ,עיר גנים ב' ,הרקפת 3

מרחב תכנון מקומי ירושלים

בהתאם לסעיף )103א( 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-

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק 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
מס' /2561ב ,שינוי לתכנית .2561

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12060
שם התכנית :קביעת בינוי לתוספות בניה לשם
הרחבת יח"ד ,רח' עוזיאל  ,91בית וגן

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק 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
מס'  ,12060שינוי לתכנית .1042

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הרקפת  .3שכונת עיר גנים ב'; קואורדינטה  - Yמערב מזרח
  ,216/000קואורדינטה  - Xדרום צפון  ;629/075 -הכללפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש  ,30438חלקה במלואה.44 :

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

מטרת התכנית :קביעת בינוי לתוספות בניה בבניין קיים
לשם הרחבת דירות.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

1993

עיקרי הוראות התכנית .1 :תוספות בניה בקומות קרקע
ו–א בחזיתות מזרחית ומערבית .2 .התרת שימוש למגורים
בקומת מרתף חלקית קיימת ,ותוספת בניה בקומת מרתף
לשם הרחבת הדירות הקיימות בקומת הקרקע .3 .תוספת
קומה מעל קומה א' הקיימת לשם הרחבת הדירות הקיימות
בקומה א' .4 .קביעת שטחי הבניה המרביים כולל קיים ,ותוספת
בניה ל– 1,758.10מ"ר ,מזה שטחים עיקריים  1,741.90מ"ר ,ושטחי
שירות  16.20מ"ר .5 .שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .6הגדלת מספר הקומות המרבי מ– 2קומות מעל קומת מרתף
וגג רעפים ל– 3קומות מעל קומת מרתף .7 .קביעת שלבי ביצוע
למימוש התכנית .8 .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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( 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 מס' 12364
שם התכנית :תוספת שטחי בניה לשם הרחבת יח"ד,
ותוספת שטח למחסנים ,הרב פרנק  ,6שכונת בית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק 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
מס'  ,12364שינוי לתכנית .1042
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב הרב
פרנק  .6שכונת בית וגן; קואורדינטה  ,X - 220/845קואורדינטה
 ;Y - 633/872הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות:גוש  ,30342חלקה במלואה.19 :
מטרת התכנית .1 :תוספת שטחי בניה בקומה נוספת לשם
הרחבת הדיור שמתחתיה ,תוספת שטח למחסנים ,והגדלת
שטח מרפסת קיימת.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע מאזור
מגורים  1לאזור מגורים ב' .2 .קביעת קווי בניין חדשים.
 .3הגדלת מס' קומות מרבי מ– 3קומות ל– 4קומות מעל קומת
מקלט ומחסנים  .4הנחיות בינוי .5 .הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 .6הגדלת אחוזי בניה.

1994

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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( 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 מס' 12472
שם התכנית :מעלה המוגרבים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק 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
מס'  ,12472שינוי לתכניות  ,5354עמ.3253 ,62 ,9/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .העיר
העתיקה ,הרובע היהודי ,רחבת הכותל; קואורדינטה
 ,X631/500קואורדינטה  ;Y222/260הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :רישום ראשון:
גוש  ,30739חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית .1 :יצירת מסגרת תכנונית לתכנון למעלה
המוגרבים ,ובמטרה להסדיר את הגישה לשער המוגרבים
מכיוון שער האשפות ,תוך שמירה על אופי האתר והממצאים
הארכיאולוגיים שבו.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :משטח הר הבית ורחבת הכותל לשטח ציבורי
פתוח ,משטח ציבורי פתוח לשטח הר הבית ורחבת הכותל.
 .2ביטול הוראות תכנית  5354בדבר הקמת ביתן שמירה ג'.
 .3קביעת הוראות פיתוח לשטח ציבורי פתוח .4 .קביעת הוראות
פיתוח לשטח הר הבית ורחבת הכותל .5 .קביעת בינוי להקמת
גשר הולכי רגל לעליה לשער המוגרבים )להלן :גשר ,הגשר(,
וביתן בידוק בכניסה למעלה המוגרבים לבדיקת המבקשים
העולים לשער המוגרבים )להלן  :ביתן בידוק ,ביתן הבידוק( .הכל
לפי המפורט במסמכי התכנית .6 .קביעת קווי בניין לגשר ,לביתן
הבידוק ולחללי התפילה מתחת למעלה המוגרבים )להלן :חללי
התפילה( שיוכשרו לשימוש מתפללי רחבת הכותל .7 .קביעת
שטחי הבניה המרביים בתחום התכנית ל– 250מ"ר )כשטח
עיקרי( .8 .קביעת הוראות בינוי והוראות עיצוב אדריכלי.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בניה ולמתן תעודת גמר.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( 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 מס' 12505
שם התכנית :תוספת  2קומות 2 ,יח"ד והרחבת יח"ד
בבניין ,רח' מולכו  ,9שכ' רחביה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק 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
מס'  ,12505שינוי לתכנית .62
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב מולכו .9
שכ' רחביה; קואורדינטה  ,X- 630/965קואורדינטה ;Y- 220/500
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש  ,30026חלקה במלואה.91 :
מטרת התכנית :תוספת  2יח"ד ב– 2קומות מעל בניין קיים
 +הרחבה ליח"ד מאושרות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
לאזור מגורים ג' .2 .תוספת  2יח"ד ,וקביעת מספר יחידות הדיור
בשטח ל– 5יח"ד .3 .תוספת  2קומות וקביעת מספר קומות מרבי
ל– 5קומות מעל קומה אחת תת–קרקעית .4 .קביעת היקף שטחי
הבניה ל– 2,292.65מ"ר מתוכם  1,468.53מ"ר שטחים עיקריים.
 .5קביעת בינוי בעבור הרחבת הדיור ובעבור יח"ד החדשות.
 .6קביעת קווי בניין חדשים .7 .הגדלת הצפיפות .8 .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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

בהתאם לסעיף )103א( 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 אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /1336ג
שם התכנית :הרחבת בניה בכל הקומות ,ותוספת
קומה להרחבת בניין מסחרי ,יפה נוף ,הרצל 122
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' /1336ג ,שינוי לתכניות /1336א.62 ,
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שד' הרצל
 .122שכונת יפה נוף פינת רחוב תירצה; קואורדינטות לפי
רשת ישראל החדשה :אורך בין  - 217/600לבין  ,217/675רוחב
בין  - 631/625לבין  ;631/725הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :גוש  ,30161חלקי חלקות:
 ;13 ,12מגרשים/1 :א בהתאם לתכנית /1336א ,ב 1/בהתאם
לתכנית /1336א.
מטרת התכנית .1 :תוספת בניה לבניין במגרש /1א על ידי
תוספות בניה בכל קומות הבניין ,ותוספת קומה חדשה לשם
הרחבת בניין מסחרי קיים .2 .קביעת הבינויים האלה בבניין
שבמגרש /1א :א .תוספת בניה בכל קומות הבניין .ב .תוספת
קומה עליונה בבניין .ג .קביעת חלקי בניין קיימים להריסה.
 .3קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור .4 .הגדלת שטחי הבניה
בשטח מגרש מס' /1א וקביעתם לכ– 1,330מ"ר ,מתוכם
כ– 780מ"ר שטחים עיקריים וכ– 550מ"ר שטחי שירות.5 .
הגדלת מספר הקומות המותר משתי קומות מעל קומת מרתף
לשלוש קומות מעל קומת מרתף .6 .קביעת שימוש הבניין שבו
יבוצעו התוספות למסחר בלבד .7 .קביעת שלבי ביצוע למימוש
התכנית .8 .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5619התשס"ז ,עמ'  ,1256בתאריך
.24/01/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס'
/4951א
שם התכנית :קביעת בינוי לתוספת אגף וקומה לבניין ב'
לשם הרחבת יח"ד קיימת ,חומת הצלפים  ,20עין כרם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /4951א ,שינוי לתכנית .2610

1995

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב חומת
הצלפים  .20שכונת עין כרם; שטח בין קואורדינטות אורך
 ,215/700 - 215/625לבין קואורדינטות רוחב - 630/625
 ;630/700לפי רשת ישראל החדשה; הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית) :א( קביעת בינוי לתוספת אגף וקומה
לבניין ב' לשם הרחבת יח"ד קיימת בבניין ,הכל בהתאם
לנספח הבינוי) .ב( קביעת קווי בניין חדשים לתוספת הבניה
כאמור) .ג( הגדלת שטחי בניה לבניין ב' וקביעתם ל– 221.55מ"ר.
)ד( הגדלת מס' קומות בבניין ב' מקומה אחת לשתי קומות,
וקביעת גובה בניה מרבי) .ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח) .ו( קביעת הוראות בגין עץ
להעתקה) .ז( קביעת הוראות בגין גדר להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5713התשס"ז ,עמ' ,4249
בתאריך .04/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 9184
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים  1למגורים מיוחד,
תוספות בניה ,שכ' בית וגן ,רח' מיכלין 22
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,9184שינוי לתכנית .1042
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב מיכלין
 .22שכונת בית וגן; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה:
אורך בין  - 217/910לבין  ,217/950רוחב בין  630/025לבין
 ;630/100הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש  ,30341חלקה במלואה.99 :
מטרת התכנית .1 :הרחבת יחידות הדיור הקיימות.
 .2שינוי ייעוד אזור מגורים  1לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת
בינוי בעבור הרחבת הדיור .4 .קביעת תוספת שטחי בניה
בהיקף של  741מ"ר ,וקביעת שטחי בניה מרביים בחלקה
ל– 1,623מ"ר מהם  1,382מ"ר שטחים עיקריים ו– 241מ"ר
כשטחי שירות .5 .שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .6הגדלת מספר הקומות מ– 4קומות ל– 5קומות .7 .קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית  .8.קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .9קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5713התשס"ז ,עמ' ,4251
בתאריך .04/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

1996

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 9937
שם התכנית :שינוי ממגורים  1למגורים  2מיוחד,
 6יח"ד ,ואדי ג'וז
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,9937שינוי לתכנית .2639
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב ואדי
אל ג'וז .שכונת ואדי אל ג'וז; קואורדינטות לפי רשת ישראל
החדשה :אורך בין  - 222/400לבין  ,222/450רוחב בין - 632/525
לבין  ;632/575הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש  ,30057חלקה במלואה.215 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים  1לאזור
מגורים  2מיוחד .2 .קביעת בינוי בעבור בניין מגורים חדש.
 .3הקמת בניין מגורים בן  4קומות המכיל  6יח"ד מעל
לקומת מרתף תת–קרקעית למחסנים וחניה .4 .שינוי קווי
הבניין וקביעת קווי בניין חדשים .5 .קביעת שטחי בניה
בהיקף של  1,131.94מ"ר מתוכם  806.53מ"ר שטחים עיקריים
ו– 325.41מ"ר שטחי שירות .6 .הגדלת מס' הקומות מ–3
קומות ל– 4קומות נוסף למרתף ,הכל מעל קו ה– 0.00למעט
קומת המרתף .7 .קביעת מס' יחידות הדיור ל– 6דירות.
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .9 .קביעת תנאים
למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' ,3381
בתאריך .28/06/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 11179
שם התכנית :תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד
קיימות בבניין  ,123נוה יעקב ,רח' אסטורה 123
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,11179שינוי לתכנית .2827
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
אסטורה  .123שכונת נוה יעקב; קואורדינטות לפי רשת
ישראל החדשה :אורך בין  ,223/525-223/450רוחב בין
 ;638/625-638/500הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול; גושים וחלקות :גוש  ,30644חלקה במלואה.57 :

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

מטרת התכנית .1 :תוספות בניה בעמודות לשם הרחבת
יח"ד קיימות בבניין מס'  .2 .123שינוי ייעוד מאזור מגורים 2
לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת בינוי לתוספות בעמודות בחזית
מזרחית של בניין  123לשם הרחבת יח"ד קיימות בכל הקומות.
 .4קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף  483.15מ"ר שטחים עיקריים.
 .5שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים .6 .קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית .7 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/04/2007ובילקוט הפרסומים  ,5663התשס"ז ,עמ' ,2726
בתאריך .13/05/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 11294
שם התכנית :תוספות בניה לשם הרחבות יח"ד
ותוספת  1יח"ד ,גונן ,כובשי קטמון 21
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,11294שינוי לתכנית .2878
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
כובשי קטמון  .21שכונת קטמון הישנה ,פינת רח' רחל
אמנו; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין
 ,220/255-220/215רוחב בין  ;630/155-630/120הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות:
גוש  ,30009חלקה במלואה.110 :
מטרת התכנית .1 :תוספות בניה לבניין לשם הרחבת יח"ד
קיימת ,ותוספת יח"ד אחת .2 .שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 1מיוחד לאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת הבינויים האלה
בשטח :א .תוספת בניה בקומה ב' .ב .תוספת  2קומות עליונות
)קומות ג' ו–ד( .הכל לשם הרחבת יח"ד קיימת ותוספת יח"ד
אחת בהתאם לנספח הבינוי .4 .קביעת קווי בניין לבניה כאמור.
 .5תוספת  240.50מ"ר וקביעת שטחי בניה מרביים בחלקה
 853.70מ"ר מתוכם  782.00מ"ר שטחים עיקריים .6 .הגדלת
מספר יחידות הדיור מ– 3יח"ד ל– 4יח"ד .7 .הגדלת מספר קומות
מ– 3קומות ל– 5קומות מעל קומת מרתף )תוספת קומה רביעית
וקומה חמישית חלקית( .8 .קביעת שלבי ביצוע למימוש
התכנית .9 .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח .10 .קביעת הוראות בגין גדרות להריסה .11 .קביעת
הוראות בגין עצים לעקירה .12 .קביעת הוראות בגין הכנת
תצ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5666התשס"ז ,עמ' ,2825
בתאריך .21/05/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' תא3716/
שם התכנית :מגורים ובניין לשימור ,רח' גרשון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק 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 מס'
תא ,3716/ביטול לתכניות תא ,50/תא ,E/תא ,1602/תא/
/1602א ,תא/ע ,1/תא/ג ,כפיפות לתכנית תא/ע.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו.
רחוב שץ גגה גרשון  .33שכונת מונטיפיורי; גבולות התכנית:
בגוש  7109מצפון  -חלקה ) 354בית הלל  ,(20חלקה ) 329בית
הלל  ,(22ממזרח  -חלקה ) 362גרשון  ,(35מדרום  -רחוב גרשון
שץ גגה ,ממערב  -חלקה ) 184גרשון  ;(31גושים וחלקות:
גוש  ,7109חלקי חלקה.185 :
מטרת התכנית :קביעת חלק מהמבנה המקורי בגרשון 33
לשימור ,וקביעת הוראות בניה למגרש כדי שניתן יהיה לממש
שימור חלקי זה.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת חלק מהמבנה המקורי
לשימור והוראות לשימורו ואחזקתו .ב .שינוי ייעוד הקרקע
מאזור מעורב מיוחד לאזור מגורים ד .ג .קביעת זכויות בניה
למגרש בשטח עיקרי של עד  300%בניה ,הכוללים בין השאר
את השטחים הבנויים בחלק לשימור ושטחים למרפסות
המקורות .ד .קביעת הוראות בניה למבנה של עד  7קומות
וקומת גג חלקית מעל  2קומות מרתף .ה .קביעת צפיפות דיור
למגרש וגודל ממוצע ליחידת דיור .ו .ביטול בתחום תכנית זו
של התכניות האלה :תכנית מיתאר מס'  50אשר הודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים  122מיום ,1.11.1950
תכנית  Eאשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים מס'  765מיום  ,3.6.1960תכנית מיתאר מס'  1602אשר
הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 2530
מיום  ,22.4.1979תכנית מיתאר מס' 1602א אשר הודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים  3585מיום ,12.1.1988
תכנית ע 1-אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים מס'  5264מיום ) 18.3.2003להלן התכנית הראשית(,
ותכנית ג' אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים מס'  4208מיום  08.12.1991בתחום תכנית זו .החלת
תכנית ע' על תחום תכנית זו ,למעט השינויים שנקבעו בתכנית
זו.
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

1997

ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון ,68
תל–אביב-יפו ,טל' .03-5217162
בהתאם לסעיף )103א( 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 מפורטת
מס' תא/2533/א
שם התכנית :צהלה צפון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מפורטת מס' תא/2533/א,
שינוי לתגפ.333/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו; גבולות
התכנית :מצפון מזרח  -רח' יואב ,ממזרח  -רח' הפרסה ,ממערב
 הרחובות המצביאים ובת יפתח ,מדרום  -הרחובות הפרסהויונתן; גושים וחלקות :גוש  ,6332חלקות במלואן.117 ,20 :
גוש  ,6335חלקות במלואן,165-163 ,151-149 ,90-79 ,77-34 :
,270 ,269 ,267-261 ,255 ,236 ,228 ,189 ,183-180 ,172-170
 .299 ,275 ,274גוש  ,6335חלקי חלקות.252 ,241 ,184 ,22 :
גוש  ,6336חלקות במלואן ,320 ,275 ,274 :חלקי חלקה.379 :
מטרת התכנית :להביא לידי ניצול יעיל יותר של הקרקע
ולהסדרת שטחים ציבוריים על ידי  :א .קביעת דרכים חדשות.
ב .קביעת דרכים משולבות במקום :אזור מגורים ג' ,דרכים
קיימות ,שבילים להולכי רגל ,שטח ציבורי פתוח או שטח למבני
ציבור .ג .קביעת שטחים להשלמה .ד .שינוי ייעוד משטח ציבורי
פתוח ל :אזור מגורים ג' ,אזור מגורים א' ,שבילים להולכי רגל,
דרך משולבת ודרך חדשה .ה .שינוי ייעוד מדרך קיימת ,דרך
מוצעת ,שטח ציבורי פתוח ושביל להולכי רגל לאזור מגורים ג'.
ו .לאפשר פרסום הקלה לתוספת זכויות עד  6%באזור מגורים
ג' .ז .קביעת הוראות לביצוע הסדרי קרקע .ח .ביטול דרכים
ושבילים והשלמתם לחלקות המגורים הסמוכות לפי המסומן
בתשריט .ט .לשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת מס'
 333שפורסמה למתן תוקף ביום  24.6.54בילקוט פרסומים מס'
 ,357על שינוייה.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון ,68
תל–אביב-יפו ,טל' .03-5217162

1998

בהתאם לסעיף )103א( 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 מפורטת מס' תא3676/
שם התכנית :מגרש למבני ציבור בשכונת נווה שרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מפורטת מס' תא ,3676/שינוי
לתכנית תא ,2102/כפיפות לתכניות תא/ל ,3/תא/ע ,1/תא/ג.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו.
רחוב הצנחנים  .7לב שכונת נוה שרת בסמוך למרכז המסחרי,
לבית אבות ולגינה הציבורית המרכזית של השכונה; גבולות
התכנית :מדרום  -שטח ציבורי פתוח ,מצפון  -חניה ציבורית
ומרכז מסחרי ,ממזרח  -שטח ציבורי פתוח )גינה( ,ממערב  -רח'
הצנחנים; גושים וחלקות :גוש  ,6882חלקה במלואה ,57 :חלקי
חלקה.66 :
מטרת התכנית :לנצל באופן מרבי קרקע בייעוד מבנים או
מוסדות ציבור ,על ידי החלת תכנית מיתאר מקומית "ל- "3
תנאים להקמת בניינים ציבוריים.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת שימושים ,תכליות וזכויות
בניה לפי תכנית מיתאר מקומית "ל - "3תנאים להקמת בניינים
ציבוריים.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל–אביב-יפו  ,67012טל'
 .03-7632588קבלת קהל בוועדה המחוזית :בימים א' ,ג' ,ה',
בשעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון  ,68תל–אביב-
יפו ,טל' .03-5217162
בהתאם לסעיף )103א( 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 אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' תא2971/
שם התכנית :חניון כיכר רבין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

מס' תא ,2971/שינוי לתכניות תא ,164/תא ,200/תא/200/א,
תא.58/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו;
גבולות התכנית :מצפון  -מבנה עיריית תל אביב ,ממזרח -
הדופן המזרחית של רח' אבן גבירול ,מדרום  -הדופן הדרומית
של רח' מלכי ישראל ,ממערב  -הדופן המערבית של שד' חן;
גושים וחלקות :גוש  ,6111חלקות במלואן ,513 ,397 :חלקי
חלקות .185 ,128 :גוש  ,6217חלקות במלואן,638 ,635 ,623 ,622 :
חלקי חלקה .673 :גוש  ,6952חלקות במלואן ,151 ,150 ,133 :חלקי
חלקות.161 ,136 :
מטרת התכנית .1 :לתרום להתחדשות עירונית לרווחת
התושבים על ידי - :יצירת מצאי חניה לשם שיפור סביבת
הולכי הרגל על ידי צמצום עומסי התנועה והחניה באזור.
 ניצול מיטבי של המרחב התת–קרקעי בתחום התכנית לשםמתן פתרונות לחניה ,מקלוט ציבורי ותשתיות - .חידוש ופיתוח
השטחים הציבוריים ושיפור הקשר והנגישות בינם לבין
מערך השירותים העירוניים בתחום התכנית - .סיוע בקידום
מדיניות המעודדת פינוי חניות ממדרכות ,גינות ,שטחי הולכי
רגל וקדמת המגרשים שבסביבת התכנית .2 .כל זאת על ידי
קביעת היקפי בניה על ותת–קרקעיים ,הוראות והנחיות בינוי
ועיצוב כבסיס לעיצוב פני הכיכר שיאפשרו - :הקמת מבנה
תת–קרקעי עד  5מפלסים ,בשטח עיקרי מרבי של  60,000מ"ר,
הכולל חניון ציבורי )עד  1,000מקומות חניה ,וכן חניה לרכב
דו–גלגלי( ,מקלטים ,מיתקנים טכניים ,שטחי אחזקה ,אחסון
תחזוקה ובטיחות וחללים לשירותים עירוניים ,וחיבורו של
המרתף למרתף בית העירייה הקיים - .הרחבות דרכים וקביעת
דרך מיוחדת - .פיתוח הכיכר וסביבת הולכי הרגל וחידוש פני
השטחים הפתוחים בכפוף לעקרונות בינוי ועיצוב ומגבלות
בניה המפורטות בתכנית .כל זאת בהתאמה לאופי המיוחד של
הכיכר וסביבתה והפעילויות הציבוריות המאפיינות אותה.
 .3שינוי בהתאם לכך של התכניות האלה :תא 58/שפורסמה
למתן תוקף בילקוט פרסומים מס'  976מיום .4.1.1940
תא 164/שפורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים מס'  1528מיום
 .17.10.1946תא 200/שפורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים
מס'  108מיום  .6.9.50תא/200/א שפורסמה למתן תוקף בילקוט
פרסומים מס'  108מיום .6.9.50
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/01/2003ובילקוט הפרסומים  ,5154התשס"ג ,עמ' ,1361
בתאריך .03/02/2003
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון  ,68תל–אביב-יפו,
טל'  ,03-5217162וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' תממ203/
שם התכנית :הרחבת רח' בן יהודה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' תממ 203/שהודעה על דבר הפקדתה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3278התשמ"ו ,עמ'  ,912בתאריך
 ,05/12/1985שינוי לתכנית תממ.153/

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו .רחוב
בן יהודה; גושים וחלקות :גוש  ,6492חלקות במלואן,100 ,99 :
 ,117 ,116 ,112 ,111 ,108 ,107 ,104 ,103חלקי חלקה.118 :
מטרת התכנית :הרחבת רחוב בן יהודה מ– 10מ' ל– 14מ',
והרחבת שטח ציבורי פתוח בהמשך הרחוב.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו ,טל'  ,03-5356840וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/566/ב
שם התכנית :שינוי בהוראות תכנית בב566/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בב/566/ב,
שינוי לתכנית בב.566/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק .צפון מערב
בני ברק; גבולות התכנית :מצפון  -רח' ששת הימים ,מדרום
 רח' ז'בוטינסקי ,ממזרח  -רח' החשמונאים ,ממערב  -רח'דוד בן גוריון; גושים וחלקות :גוש  ,6105חלקות במלואן,144 :
 ,254-251 ,172 ,171 ,162-159 ,149-147חלקי חלקות,141 ,137 :
 .191 ,173גוש  ,6122חלקי חלקה .80 :גוש  ,6123חלקה במלואה:
 .1גוש  ,6196חלקות במלואן,105 ,104 ,102-92 ,26 ,21 ,12 ,3 :
,130-128 ,126 ,124 ,123 ,121-118 ,116-113 ,110 ,108 ,107
,170-168 ,166 ,164 ,163 ,159 ,157 ,156 ,150-140 ,133 ,132
 ,376 ,374 ,370-366 ,337-335 ,196 ,195 ,192-189חלקי חלקות:
.325 ,323 ,311 ,310 ,205
מטרת התכנית :הארכת המועדים שנקבעו בתכנית
הראשית בסעיפים .12ד 1.ו–24ב בהוראות התכנית ב– 5שנים
נוספות וזאת כדי לעודד את הבניה החדשה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי המועד הקבוע בסעיף
.12ד 1.בתכנית הראשית כדלהלן :במגרשים  ,1205 ,1101יפקעו
זכויות הבניה לפי תכנית בב 566/שבתוקף ,בתום  12שנים
מיום אישור תב"ע בב) 566/דהיינו ב– (24.5.2013ויחזור הייעוד
וזכויות הבניה כפי שהיו לפני אישור תכנית בב ,566/אלא
אם כן בתום מועד זה נעשו אחת מהפעולות האלה :א .נהרסו
לפחות מחצית מהבניינים הקיימים על המגרש .ב .הוצא היתר
בניה )לבניה ולא להריסה( לאחד המגרשים והחלה הבניה
בפועל.במגרשים אלה יישארו כל זכויות הבניה לפי תכניות
מאושרות קודמות שבתוקף וזאת כל עוד לא הוצא היתר בניה
לניצול זכויות הבניה לפי התכנית הראשית .2 .שינוי המועד
הקבוע בסעיף .24ב .בתכנית הראשית כדלהלן :בגין הריסת
מבנה ישן שבנייתו נסתיימה לפני  ,1.1.1995רשאית הוועדה
המקומית לאשר תוספת זכויות בניה מעבר לאלו המוקנות על
ידי התכנית הראשית :לכל  3מ"ק נפח בניין להריסה תינתן

1999

תוספת של עד  0.5מ"ר שטח עיקרי ,ובלבד שתוספת זו לא
תעלה על  20%מהשטח העיקרי שהוגדר בטבלת זכויות בניה
שבסעיף  .10סעיף זה יהא תקף עד  5שנים ממועד אישורה של
תכנית זו .לאחר מכן לא תאושר תוספת זכויות בגין הריסה.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך ,11
בני ברק ,טל' .03-5776579
בהתאם לסעיף )103א( 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 הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הר/2000/שבצ
שם התכנית :שימוש שצ"פ במגרשי שב"צ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'
הר/2000/שבצ.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה .שטח שיפוט
הרצליה במגרשים המיועדים לבנייני ציבור.
מטרת התכנית :קביעת שימושים בשטחים המיועדים
לבנייני ציבור.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,רח' סוקולוב ,22
הרצליה ,טל' .09-9591545
בהתאם לסעיף )103א( 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-

2000

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' הר2142/
שם התכנית :מעונות סטודנטים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' הר ,2142/שינוי לתרשצ ,3/29/5/הר/253/א,
הר.1208/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה .הרחובות
יוסף הנשיא ,מנחם בן סרוק; גושים וחלקות :גוש  ,6527חלקה
במלואה.379 :
מטרת התכנית :שינוי תכלית משטח לבניין ציבורי -
מרכז רפואי עירוני לשטח לבניין ציבורי  -מעונות סטודנטים
ושימושים נלווים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי תכלית משטח לבניין
ציבורי  -מרכז רפואי עירוני לשטח לבניין ציבורי .2 .תוספת
תכלית בייעוד שטח לבניין ציבורי  -מעונות סטודנטים
ושימושים נלווים .3 .תוספת שתי קומות )חלקיות( לבניין קיים.
 .4קביעת זכויות בניה .5 .קביעת קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' ,2546
בתאריך .30/04/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה ,רח' סוקולוב  ,22הרצליה ,טל'  ,09-9591545וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רג/1100/א
שם התכנית :אזור המטווח רמת גן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רג/
/1100א ,שינוי לתכניות רג/758/ב ,רג ,340/כפיפות לתכניות
רג/מק/340/ג ,16/רג/מק/340/ג ,17/רג/מק/340/ג.1/16/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן; גבולות
התכנית :קניון רמת גן והאצטדיון הלאומי מדרום ,נחל הירקון
ממערב ,דרך איילון מזרח ) (491מצפון ,ודרך מבצע קדש )(482
ממזרח; גושים וחלקות :גוש  ,6203חלקי חלקה .18 :גוש ,6643
חלקות במלואן ,43 ,37 ,34 :חלקי חלקות,86 ,48 ,45 ,40 ,22 ,21 :
.96 ,93

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

מטרת התכנית :א .קביעת שימושים וזכויות בניה במטרה
להשלים את רצף הבניה והפעילות במתחם האצטדיון הלאומי
רמת גן ,על ידי .1 :שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד לאזור
תעסוקה ,שטח למסילת רכבת ודרך ,שטח לספורט ושטח
ציבורי פתוח )שטח לשימור משאבי טבע ונוף לפי תממ.(2/5/
 .2קביעת סך כל זכויות בניה של  43,200מ"ר שטחים עיקריים
ו– 42,420מ"ר שטחי שירות באזור לתעסוקה לשימושי משרדים
לסוגיהם ,בידור ופנאי כולל מטווח אולימפי ,במבנה בן 25
קומות מעל מפלס הכניסה )דרך מבצע קדש( ,מעל  2קומות
עיליות ומעל  2קומות מרתף .3 .קביעת זכויות בניה נוספות
בהיקף של  7,200מ"ר שטחים עיקריים ,במידה ותוקם תחנת
רכבת בתחום המבנה .4 .ביטול דרכים קיימות וקביעת דרכים
חדשות .ב .קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתר .ג .קביעת
הוראות בניה ותנאים למתן היתר למגרשים אשר בתחומם
פשטה ההצפה של נחל הירקון .ד .שינוי בהתאם לכך של
הוראות תכנית מיתאר חלקית רג/758/ב.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת
גן ,טל' .03-6753515
בהתאם לסעיף )103א( 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-
גילה אורון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי מחוזי  -מחוז חיפה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
מס' חפאג1123/
שם התכנית :מפעל כרמל אולפינים בשטח בתי זיקוק
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מס'
חפאג ,1123/שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3699התשמ"ט ,בתאריך .24/09/1989
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מחוזי -
מחוז חיפה .שטח בתי הזיקוק; גושים וחלקות :גוש  ,11623חלקי
חלקות .12 ,10 :גוש  ,11624חלקי חלקות.11 ,9 :
מטרת התכנית :ייעוד הקרקע לאזור תעשיה במטרה להקים
מפעל פוליפרופילן.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

טל'  ,04-8633433ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מקומית מחוזית מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה מתוקנת בדבר ביטול הודעה על הפקדת
תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/1521/א
שם התכנית :פיתוח השטח באזור המערבי של נמל חיפה
נמסרת בזה הודעה מתוקנת בדבר ביטול הודעה על
הפקדת תכנית מס' חפ/1521/א ,שהודעה על דבר הפקדתה
בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה,1965-
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2121התשל"ה ,עמ'  ,1902בתאריך
.26/06/1975
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה באזור המערבי
של נמל חיפה; גושים וחלקות :גוש  ,10821חלקות במלואן:
;81 ,79 ,72-70 ,66 ,42 ,40 ,39 ,37 ,36 ,34-31 ,29-21 ,19-15 ,13
גוש  ,10822חלקות במלואן.45 ,43 ,41 ,39 :
מטרת התכנית :הרחבת שטח הנמל בחיפה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  ,04-8633448ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'  ,04-8356807בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ2248/
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח ברח' ששת הימים,
קרית חיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
חפ ,2248/שינוי לתכניות חפ/62/א ,2/חפ/62/א ,3/חפ,1499/
חפ/1499/ב ,חפ/1499/ג ,חפ ,1853/חפ ,1400/חפ/62/ב ,חפ,229/
חפ/229/ה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רחוב ששת
הימים  ;47גושים וחלקות :גוש  ,11565חלקה במלואה.27 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד הקרקע מאתר לבניין ציבורי
עם חזית מסחרית לאזור מגורים ב' מיוחד ,תוך הגדרת זכויות
הבניה ,מס' יח"ד המותרות ,גובה הבניין ,קווי בניין ,ומתן
הוראות בניה ופיתוח המגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5611התשס"ז ,עמ' ,1095
בתאריך .31/12/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633433וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'  ,04-8356807וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חד1240/
שם התכנית :כביש מס'  13מצפון לגבעת אולגה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה מופקדת תכנית מפורטת מס' חד ,1240/שינוי לתכניות
חד ,905/חד/764/ג ,חד/450/ה ,חד ,830/חד.764/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .מצפון לשכונת
גבעת אולגה ,ממערב למחלף גבעת אולגה ,וממזרח לכפר
הים; גושים וחלקות :גוש ,10008 :חלקות במלואן,65 ,63-55 :
,227-206 ,197-193 ,191-187 ,171 ,170 ,164-162 ,143-137
 ,318 ,282-262 ,240 ,239 ,234חלקי חלקות,83-81 ,68 ,64 ,20 :
,192 ,186 ,185 ,172 ,169 ,168 ,166 ,165 ,161 ,152 ,145 ,136 ,87-85
 .316 ,311 ,284 ,283 ,261 ,260 ,258 ,235 ,233 ,228 ,198גוש,10011 :
חלקי חלקות .36 ,35 :גוש ,10570 :חלקי חלקה.482 :
מטרת התכנית :א .עיצוב השדרה המובילה אל הים וקביעת
הוראות והנחיות בניה לבניינים במגרשים שלארכה .ב .איחוד
וחלוקה לפי פרק ג' ,סימן ז' בדבר מתחמים הכלולים בתכנית
זו .ג .הרחבת דרכים מס'  12ו– .13ד .הגדלת שטחים לצורכי
ציבור .ה .שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית .ו .שינוי של הוראות
לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים .ז .הגדלת תכסית.
ח .הגדלת מספר יחידות הדיור מ– 684יח"ד ל– 1,062יח"ד.
ט .תוספת  3קומות לגובה המותר של  5קומות על עמודים.
י .תוספת זכויות בניה על ידי הגדלת מס' יח' הדיור ,וקביעת
שטח של  105מ"ר בממוצע ליח"ד .יא .קביעת זכות מעבר לרכב
עקב הסדרי חניה ,מיקום כניסות לחניה וגישות משותפות
למגרשים.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,38100
טל' .04-6303113
בהתאם לסעיף )103א( 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 מנשה אלונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מ/269/א
שם התכנית :מרכז מסחר ושירותי דרך  -צומת נרבתא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מנשה אלונה מופקדת תכנית מפורטת מס' מ/269/א ,שינוי
לתכנית משח.30/

2002

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מענית .ממזרח לצומת
נרבתא; גושים וחלקות :גוש  ,10089חלקי חלקות.20-17 :
מטרת התכנית :התכנית מייעדת אזור לפיתוח מרכז מסחר
ושירותי דרך ולשימור מבנים היסטוריים .התכנית כוללת:
א .שינוי ייעוד מאזור חקלאי לשטח פרטי פתוח ,לדרך מוצעת
)גישה( ,לתחנת תידלוק ולשירותי דרך .ב .איחוד וחלוקה של
חלקות בהסכמת בעלי הקרקע .ג .שימור מבנים .ד .קביעת
הוראות לביצוע התכנית ,קביעת הנחיות למתן היתרי בניה.
ה .קביעת הוראות וזכויות בניה ,הסדרי תנועה ותנאים להיתר
ולפיתוח.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה ,ד"נ חפר ,37845
טל' .04-6177307
בהתאם לסעיף )103א( 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 עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ענ811/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים
ומסחר ,באקה אל גרבייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה  ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת תכנית מפורטת מס' ענ ,811/שינוי לתכנית
ענ.125/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באקה-ג'ת .כניסה
צפונית לעיר  -באקה אל גרבייה; גושים וחלקות :גוש ,8759
חלקה במלואה.34 :
מטרת התכנית :א .חלוקה חדשה בחלקה  34בגוש 8759
ללא הסכמת בעלים .ב .שינוי ייעוד חלק מהחלקה ממגורים א'
למגורים ומסחר .ג .הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות .ד .יצירת
בסיס חוקי לרישוי מבנה קיים .ה .הקטנת קו בניין .ו .שינוי
בגודל מגרש מינימלי.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה עירון ,מעלה עירון ,טל' .04-6351789

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

בהתאם לסעיף )103א( 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 קריות

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' ק320/
שם התכנית :אולפנה סגולה  -קרית מוצקין
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' ק ,320/שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3439התשמ"ז ,עמ'  ,1359בתאריך  ,31/03/1987שינוי לתכניות
ק ,189/ק.256/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מוצקין .בשטח
שבין הרחובות אשכול ויוספטל בתוך אזורי מגורים; גושים
וחלקות :גוש  10428חלקות במלואן .420 ,398 :גוש  ,10447חלקה
במלואה.39 :
מטרת התכנית :א .קביעת בינוי והוראות בינוי בהתאם
להוראות תכנית כגון העמדת מבנים ,עיצוב ארכיטקט ,מפלסי
בניין ,חומרי בניה וגמר ,מספר קומות וכיו"ב .ב .צורת המבנים
המוצעים בתכנית זו אינם מחייבים והפרוגרמה המצורפת היא
עקרונית בלבד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  ,04-8633448ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קריות ,רח' הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין  ,26114טל' ,04-8715291
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ש580/
שם התכנית :שכונת מגורים מערבית לספורטן
בזכרון יעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה  ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ש ,580/שינוי
לתכניות ש/מק ,919/ש ,347/ש ,104/ש ,262/ש ,461/ש.11/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זכרון יעקב .מערבית
לספורטן ,מזרחית לדרך השיטה וצפונית לאתר ההנצחה של
התותחנים; גושים וחלקות :גוש  ,11290חלקות במלואן,7 ,2 :
חלקי חלקות .92 ,8 :גוש  ,11309חלקות במלואן,189 ,177 ,175 :
.191
מטרת התכנית :הקמה ופיתוח של אזור מגורים של כ–113
יח"ד ואתר למבני ציבור לצורכי היישוב.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של אזור חקלאי
ואזור וילות מיוחד לאזור מגורים א' ,לשטח ציבורי פתוח ,ולאתר
למבני ציבור .ב .קביעת דרכים חדשות .ג .איחוד וחלוקה ללא
הסכמת הבעלים לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון .ד .קביעת
זכויות והוראות בניה .ה .קביעת תנאים לבניה ולפיתוח השטח.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שומרון ,זכרון יעקב ,30950
טל' .04-6305522
בהתאם לסעיף )103א( 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 שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש1211/
שם התכנית :הסדרת נחלות ,גבעת עדה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס' ש ,1211/שינוי לתכנית
ש.95/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה-גבעת עדה.
גבעת עדה; גושים וחלקות :גוש  ,12082חלקי חלקות,59 ,13-10 :
 .64גוש  ,12083חלקי חלקות.12-9 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע ממשקי עזר וחקלאי
למגורים א) 1מגורים בנחלות( .ב .תוספת יחידת דיור קטנה
באזור המגורים בנחלה .ג .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים .ד .קביעת הוראות וזכויות בניה 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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שומרון ,זכרון יעקב ,30950
טל' .04-6305522
בהתאם לסעיף )103א( 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"ט1989-
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר דחיית תכנית מס' ג/במ1149/
שם התכנית :אור קסריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (7)5לחוק הליכי
תכנון ובניה )הוראת שעה( ,התש"ן ,1990-ובהתאם לסעיף 117

2003

לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מס'
ג/במ 1149/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  27/12/1992ובילקוט הפרסומים  ,4077התשנ"ג ,עמ'
 ,1300בתאריך .21/01/1993
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא.
מרחב תכנון מקומי מחוזי )חיפה( .צפונית לצומת פל-ים;
גושים וחלקות :גוש  ,10632חלקות במלואן .3 ,2 :גוש ,10633
חלקי חלקה .1 :גוש  ,10641חלקה במלואה .1 :גוש  ,10642חלקות
במלואן .3 ,1 :גוש  ,10643חלקה במלואה.4 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים
לשצ"פ ולדרכים .ב .קביעת הוראות בניה למגורים ב' ,למגורים
ג'  +מסחר,לשצ"פ ,לאב"צ ,לדרכים ולשבילים; שטח התכנית:
 1,075דונם ,יח"ד 1,789 :יח"ד.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633433וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טל'  ,04-6305522וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי השומרון

פרסום טעות סופר בהודעה על הכנת תכנית
בפרסום הודעת הכנת תכנית בהתאם לסעיף  77לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-בתכנית ש/792/א ,מתחם
המייסדים  -המגינים ,זכרון יעקב ,אשר פורסמה בילקוט
פרסומים  ,5647מתאריך  29.03.07ובעיתונות כחוק מתאריך
 18.03.07נפלה טעות.
בפסקה תנאים לפי סעיף  78לחוק ,בסעיף  ,4פורסם כלהלן:
"כל היתר בניה לשיפוץ או לתוספת כאמור לעיל ,במבנה אשר
לדעת הוועדה המקומית ראוי לשימור ,ינהגו לגביו בהתאם
לסעיף  9.8בתכנית ש/1122/א".
צריך להיות" :כל היתר בניה לשיפוץ או לתוספת כאמור
לעיל ,במבנה אשר לדעת הוועדה המקומית ראוי לשימור,
ינהגו לגביו בהתאם לסעיף  9.8בתכנית ש/1121/א".
שאר ההודעה ללא שינוי.
יגאל שחר
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הר34/19/1000/
שם התכנית :אזור מעורב :מסחר ,משרדים ומגורים,
שצ"פ דרכים ,חניונים על ותת–קרקעיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הוד השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הר,34/19/1000/
שינוי לתכנית הר/במ.600/

2004

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,הרחובות
דרך מגדיאל ,בן גמלא והפרסה; גושים וחלקות :גוש ,6455
חלקות במלואן.448 ,234 :
מטרת התכנית .1 :קביעת ייעודי קרקע ל :א .אזור מעורב:
מסחר ,משרדים ומגורים ,שטח ציבורי פתוח בעבור  50יח"ד.
ב .הרחבת הרחובות בן גמלא ודרך מגדיאל .2 .קביעת הוראות
בדבר איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק.
 .3קביעת הוראות בדבר בינוי ,פיתוח ועיצוב הבינוי .4 .קביעת
תנאים למתן היתרי 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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון,
רח' בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טל' .09-7759666
בהתאם לסעיף )103א( 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 הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' הר3/15/600/
שם התכנית :תוספת שטחי שירות בקומת גלריה
מסחרית במבנה קיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הוד השרון מופקדת תכנית מפורטת מס' הר ,3/15/600/שינוי
לתכניות הר/מק ,1/15/600/הר/במ.15/600/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,מגדיאל,
רחוב חנקין  ;14גושים וחלקות :גוש  ,6412חלקה במלואה.773 :
מטרת התכנית :תוספת של  180מ"ר שטחי שירות בקומת
גלריה מסחרית במבנה קיים.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה
 ,72430טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון ,רח' בני ברית ,7
הוד השרון  ,45105טל' .09-7759666
בהתאם לסעיף )103א( 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-

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' נת30/547/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים ב' לשטח למוסד פרטי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,30/547שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  01/11/2002ובילקוט הפרסומים  ,5124התשס"ג ,עמ'
 ,374בתאריך  ,05/11/2002שהודעה על דבר אישורה פורסמה
בעיתונים בתאריך  09/05/2003ובילקוט הפרסומים ,5194
התשס"ג ,עמ'  ,2773בתאריך  ,16/06/2003שינוי לתכניות נת/
/100ש ,1/נת ,547/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .רחוב בן ציון ;27
גושים וחלקות :גוש  ,8257חלקה במלואה.47 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים ב' לשטח למוסד
פרטי .ב .תוספת זכויות בניה )עיקרי  +שירות( .ג .תוספת קומות.
ד .הקטנת קו בניין .ה .הבלטת מרפסות בקו בניין קידמי.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09-8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת/24/1233/א
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה עיקריים ,הגדלת
מספר הקומות ,תוספת  2קומות ,רמת סיב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת/24/1233/א ,שינוי לתכניות פת ,6/1233/פת,2000/
פת.10/2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .רחוב
אודם  .12אזור תעשיה רמת סיב; גושים וחלקות :גוש ,6393
חלקה במלואה.197 :
מטרת התכנית :שינוי לתכנית מיתאר מקומית פתח תקוה
כדלהלן :א .הגדלת אחוזי הבניה העיקריים המותרים בחלקה,
מ– (150+50) 200%ל– .265%ב .הגדלת מס' הקומות המרבי
בחלקה מ– 4קומות ל– 8קומות ,והגדלת גובה הבניין המרבי
בחלקה מ– 15מ'  4 +מ' ל– 27.2מ'  4.5 +מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/11/2004ובילקוט הפרסומים  ,5347התשס"ה ,עמ' ,680
בתאריך .30/11/2004
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח תקוה  ,49100וכל מעוניין
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רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת79/1268/
שם התכנית :ביטול דרך קיימת ושינוי לשב"צ ולשצ"פ
בהתאמה לשטחים הגובלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת ,79/1268/שינוי לתכניות פת/מק ,53/1268/פת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .רחוב
הרב פינטו; גושים וחלקות :גוש  ,6355חלקי חלקה.215 :
מטרת התכנית :ביטול דרך קיימת ושינוי ייעודה לשטח
לבנייני ציבור ,אזור מגורים ב' ולשטח ציבורי פתוח בהתאמה
לשטחים הגובלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 10/
 03/2005ובילקוט הפרסומים  ,5384התשס"ה ,עמ'  ,2174בתאריך
.29/03/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח תקוה  ,49100וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' שד3/156/
שם התכנית :זכויות בניה לחממות ,סככות,
ומשתלות על אדמה חקלאית ,הקלה בקו בניין,
כביש  444ו–6
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
שד ,3/156/שינוי לתכנית שד ;1000/גושים וחלקות :גוש ,7633
חלקה במלואה ,26 :חלקי חלקה.48 :
מטרת התכנית .1 :קביעת זכויות בניה לחממות ,סככות
ומשתלות על קרקע חקלאית .2 .הקלה בקו בניין כביש 444
מ– 80מ' ל– 40מ' .3 .הקלה בקו בניין בכביש  6מ– 150ל– 75מ'.
 .4קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה .5 .איחוד וחלוקה
בהסכמה לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 09/
 08/2005ובילקוט הפרסומים  ,5438התשס"ה ,עמ'  ,4212בתאריך
.13/09/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
דרום השרון ,נוה ירק  ,45100טל'  ,03-9000500וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

2005

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בר291/
שם התכנית :אתר למיחזור והטמנת פסולת יבשה שריג
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
בר.291/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ניר גלים .אתר
למיחזור והטמנת פסולת יבשה שריג; גושים וחלקות :גוש ,190
חלקות במלואן ,71 ,14-7 :חלקי חלקות ;68 ,62 ,27 :גוש ,191
חלקי חלקות.34 ,28 :
מטרת התכנית .1 :יצירת מסגרת תכנונית לטיפול,
למיחזור ,ולהטמנת פסולת יבשה לשיקום השטח והפיכתו
לקרקע חקלאית .2 .יצירת מסגרת תכנונית לשיקום שטח מופר.
 .3מתן הוראות לעבודה בקרקע ,לרבות פירוט שיטות העבודה
והפעילויות .4 .קביעת התכליות המותרות .5 .הנחיות והוראות
לשמירת איכות הסביבה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת התכליות המותרות
בתחום התכנית .2 .קביעת הוראות ושיטות עבודה בקרקע
והוראות בניה .3 .קביעת הנחיות לתשתיות .4 .קביעת הנחיות
סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/02/2007ובילקוט הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ' ,1776
בתאריך .26/02/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת ברנר  ,60948וכל 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 נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ15999/
שם התכנית :הקטנת מגרש מינימלי ,שינוי בגובה
ואחוזי בניה ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נצרת מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,15999/שינוי לתכנית
ג.4070/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת; גושים וחלקות:
גוש  ,16561חלקי חלקה.48 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים
מיוחד .הגדלת אחוזי בניה .הקלה בקו בניין.
עיקרי התכנית :א .הגדלת אחוזי בניה המותרים בתכנית
מס' ג ,4070/הקטנת מגרש מינימלי מ– 500מ"ר ל– 432מ"ר.
ב .שינוי בגובה בניין מותר .ג .שינוי קווי בניין מאושרים.
ד .לגיטימציה למבנה קיים .ה .קביעת התכליות המותרות
בשטח התכנית המסומן בתשריט .ו .קביעת הוראות בניה,
צפיפות ,מרווחי בניה וגובה בניינים .ז .קביעת הנחיות בינוי
ועיצוב אדריכלי.

2006

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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נצרת ,נצרת ,טל' .04-6459200
בהתאם לסעיף )103א( 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 עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16775/
שם התכנית :מתחם מסחרי ,עפולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,16775/שינוי לתכנית ג.302/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה; גושים
וחלקות :גוש  ,16661חלקות במלואן ,39 ,38 :חלקי חלקות,40 :
.45
מטרת התכנית :שינוי ייעוד קרקע המיועדת למגורים ג'
לשטח המיועד למסחר וחניה ציבורית.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע ממגורים
למסחר .ב .הרחבת דרך .ג .שינוי ייעוד לחניה ציבורית.
ד .קביעת הוראות והנחיות לפיתוח ,והוצאת היתרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/09/2007ובילקוט הפרסומים  ,5735התשס"ח ,עמ' ,467
בתאריך .08/11/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עפולה ,רח' יהושע חנקין  ,47עפולה ,טל' ,04-6520344
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים הגלבוע ,עפולה ,הגליל המזרחי ויזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג13445/
שם התכנית :מתחם יער גבעת המורה )(1449
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדות המקומיות
לתכנון ולבניה הגלבוע ,עפולה ,הגליל המזרחי ויזרעאלים
מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,13445/שינוי לתכניות
תמ"א ,22/תמ"א ,8/ג ,1759/ג ,2047/ג ,12567/ג.677/
השטחים הכלולים בתכנית :גושים וחלקות :גושים
בשלמותם .17238 ,17237 :גוש  ,16798חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש  ,16779חלקות במלואן ,6 ,4 :חלקי חלקות.5 ,2 ,1 :
גוש  ,16800חלקי חלקות .3 ,1 :גוש  ,16985חלקי חלקה.6 :
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גוש  ,17046חלקי חלקה .7 :גוש  ,17059חלקות במלואן,1 :
 ,7-3חלקי חלקה .2 :גוש  ,17064חלקות במלואן,16 ,14 ,9 :
 ,21 ,20חלקי חלקה .17 :גוש  ,17065חלקות במלואן,19 ,12 ,11 :
חלקי חלקות .32-30 ,27 ,22 ,21 ,17 :גוש  ,17066חלקה במלואה:
 ,6חלקי חלקות .8 ,7 :גוש  ,17068חלקי חלקה .9 :גוש 17069
חלקות במלואן ,23-11 ,9-7 ,5 :חלקי חלקות .10 ,6 :גוש ,17070
חלקה במלואה ,4 :חלקי חלקה .7 :גוש  17076חלקי חלקה.5 :
גוש  ,17080חלקי חלקות .10-8 :גוש  ,17081חלקי חלקה.3 :
גוש  ,17082חלקה במלואה ,17 :חלקי חלקות,20 ,18 ,16-14 :
 .24גוש  ,17083חלקה במלואה ,17 :חלקי חלקות.13 ,10 ,9 ,6 :
גוש  ,17084חלקי חלקות .14 ,11 ,10 ,7 ,6 ,3 ,2 :גוש  ,17085חלקות
במלואן ,9-1 :חלקי חלקות .26 ,25-22 ,18-12 ,10 :גוש ,17086
חלקה במלואה ,11 :חלקי חלקות .10 ,9 ,7 :גוש  ,17087חלקות
במלואן ,17 ,16 ,13 ,12 ,10-2 :חלקי חלקות,20 ,19 ,14 ,11 ,1 :
 .23 ,22גוש  ,17088חלקות במלואן ,10 ,8 ,7 ,4-2 :חלקי חלקות:
 .9 ,6 ,5 ,1גוש  ,17089חלקות במלואן,79 ,70 ,66-5 ,3 ,2 :
 ,98 ,97 ,93-81חלקי חלקות.104 ,102 ,94 ,78 ,69-67 ,4 ,1 :
גוש  ,17090חלקה במלואה .1 :גוש  ,17116חלקי חלקות.8 ,1 :
גוש  ,17117חלקי חלקות .12 ,9 ,6 ,3 ,1 :גוש  ,17118חלקה במלואה:
 .3גוש  ,17120חלקה במלואה ,11 :חלקי חלקות.12 ,10 ,9 ,3 :
גוש  ,17121חלקה במלואה ,1 :חלקי חלקה .2 :גוש  ,17203חלקי
חלקה .46 :גוש  ,17205חלקי חלקות .16 ,12 ,11 :גוש ,17207
חלקות במלואן ,30 ,12 :חלקי חלקה .32 :גוש  ,17230חלקי
חלקה .16 :גוש  ,17231חלקה במלואה ,2 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש  ,17232חלקי חלקות .5-1 :גוש  ,17233חלקי חלקות.4-1 :
גוש  ,17234חלקה במלואה ,3 :חלקי חלקות.82 ,78 ,55 ,4 ,2 :
גוש  ,17235חלקה במלואה ,10 :חלקי חלקות.17-15 ,12 ,8 ,6 ,2 ,1 :
גוש  ,17236חלקות במלואן ,16-4 ,2 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש  ,17239חלקות במלואן ,8 ,3 ,2 :חלקי חלקות.9 ,7-4 ,1 :
גוש  ,17240חלקי חלקות .24 ,21 :גוש  ,20587חלקי חלקה.1 :
גוש  ,20588חלקי חלקות .3-1 :גוש  ,20589חלקה במלואה,6 :
חלקי חלקות .5 ,2 ,1 :גוש  ,20590חלקי חלקות .2 ,1 :גוש ,23100
חלקות במלואן ,78 ,74 ,73 ,70 ,69 :חלקי חלקות.77-75 ,66 :
גוש  ,23101חלקי חלקה .18 :גוש  ,23160חלקי חלקה.4 :
גוש  ,23161חלקי חלקות .18 ,17 :גוש  ,23172חלקי חלקות:
 .14 ,13גוש  ,23175חלקה במלואה ,6 :חלקי חלקות,9-7 ,5 ,4 :
 .12 ,11גוש  ,23176חלקי חלקות .10-8 :גוש  ,23177חלקי חלקות:
.80 ,60
מטרת התכנית :א .פירוט ודיוק מתחם יער  - 1449גבעת
המורה לפי תמ"א .22/ב .עדכון/התאמה/תיקונים לתמ"א22/
ביחס למצב תכנוני קיים ומאושר .ג .הסדרת גבולות שמורת
טבע ושמורת נוף גבעת המורה .ד .הגדרה וקביעת אתרים
קולטי קהל ,ודרכי יער ראשיות.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעה מדויקת של מתחמי
היערות .ב .קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות.
ג .התוויית מערכת דרכי יער .ד .קביעת מיקום לאתרי ביקור,
חניונים ומצפורים .ה .קביעת הוראות ומגבלות בניה לצורך
הוצאת היתרי בניה בשטחים המיועדים לפיתוח .ו .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ז .קביעת תנאים לביצוע
התכנית כפעילות יערנית.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד( ,טל'
 ,04-6533237ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עפולה ,רח' יהושע חנקין  ,47עפולה ,טל'  ,04-6520344ולמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל'  ,04-6772333ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל' .04-6520038
בהתאם לסעיף )103א( 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 אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16776/
שם התכנית :גן אירועים ,ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' ג,16776/
שינוי לתכנית ג.8591/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה; גושים
וחלקות :גוש  ,13949חלקה במלואה.41 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת אולם
אירועים .הקלה בקו בניין אחורי  60מ' מציר הדרך לפי החלטת
ועדת המשנה לתכניות נקודתיות ,מתאריך כ"ז בחשוון7 ,
בנובמבר .2007
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע ממסחר
ותיירות למסחר .ב .שינוי בהוראות מתן 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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טל'
.04-6800077
בהתאם לסעיף )103א( 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 אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14792/
שם התכנית :מרכז שירותים חקלאיים ,ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,14792/שינוי לתכנית ג.6540/

2007

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה; גושים
וחלקות :גוש  ,13952חלקי חלקות.44-42 ,7 ,4 ,3 ,1 :
מטרת התכנית :להתוות מסגרת תכנונית להקמת שטח
למיתקנים הנדסיים.
עיקרי הוראות התכנית  .1הגדרת התכליות והשימושים
המותרים במרכז למתן שירותים חקלאיים תוך הגדרת השטח
הדרוש לכל תכלית ושימוש .2 .מתן זכויות בניה במתחם
התכנית .3 .שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור למיתקנים
הנדסיים .4 .הסדרת דרך גישה .צמצום רצועת התכנון של תמ"א
 23באזור התכנית ל– 140מ' כדי לאפשר את ביצוע התכנית ,לפי
החלטת הולתנ"ע בישיבה מס'  ,336מתאריך .24.7.07
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5607התשס"ז ,עמ' ,950
בתאריך .24/12/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טל'  ,04-6800077וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג13353/
שם התכנית :נחל חרוד ,מזרח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בקעת בית שאן מופקדת תכנית מפורטת מס' ג,13353/
שינוי למש"צ ,41/מש"צ ,43/ולתכניות ג ,6995/ג ,6540/ג,8530/
ג ,6475/ג ,12013/ג ,12115/ג ,12507/ג.13333/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחל חרוד  -מזרחי;
גושים וחלקות :גושים בשלמות,22824 ,22813 ,20964 ,20959 :
,22936 ,22931 ,22922 ,22906 ,22888 ,22873 ,22865 ,22829 ,22828
 .22965גוש  ,20922חלקות במלואן .43 ,25 ,23 :גוש  ,20958חלקה
במלואה .2 :גוש  ,20960חלקות במלואן ,5 ,2 :חלקי חלקה .3 :גוש
 ,20961חלקות במלואן ,13 ,10 ,3 ,1 :חלקי חלקה .6 :גוש ,20963
חלקי חלקה .16 :גוש  ,20965חלקות במלואן ,11 ,4 ,2 :חלקי חלקות:
 .7 ,6גוש  ,20967חלקות במלואן ,15-13 ,10 ,5-3 :חלקי חלקות,9 :
 .12גוש  ,22803חלקות במלואן ,20-16 ,14 :חלקי חלקות,15 ,13 :
 .26 ,25גוש  ,22805חלקות במלואן ,20-8 :חלקי חלקות,5 ,4 :
 .22גוש  ,22806חלקות במלואן ,11 ,9-7 :חלקי חלקות.15 ,6 :
גוש  ,22823חלקות במלואן .24-18 :גוש  ,22831חלקות במלואן:
 ,18 ,14 ,4-2חלקי חלקות .17 ,13 :גוש  ,22864חלקות במלואן:
 ,16-11 ,9 ,8חלקי חלקה .10 :גוש  ,22867חלקי חלקות.15 ,6-4 :
גוש  ,22871חלקות במלואן,32 ,31 ,21-15 ,13-10 ,7 ,6 ,4 :
,123-115 ,109-91 ,86 ,80 ,77 ,74 ,73 ,70-67 ,62-50 ,48-46
,225 ,207 ,204-200 ,193-190 ,188-186 ,168 ,167 ,165-163
,294-292 ,290 ,288 ,286 ,284 ,282 ,281 ,279 ,275 ,273 ,248-245
 ,310 ,302-300 ,298 ,296חלקי חלקות,45 ,34 ,33 ,30 ,29 ,24 ,5 :
 .319 ,317 ,315 ,271 ,166 ,79 ,78 ,76 ,72 ,71 ,66 ,64 ,63גוש ,22874
חלקות במלואן ,71 ,66 ,62 ,14-1 :חלקי חלקה .60 :גוש ,22875
חלקות במלואן ,131-129 ,31-28 ,21-18 ,16-1 :חלקי חלקות:
 .122 ,32 ,27 ,26 ,23 ,22 ,17גוש  ,22879חלקות במלואן,17 ,2 :
 ,201 ,148 ,143 ,141 ,109-107 ,51-40 ,38 ,20 ,18חלקי חלקות:

2008

.200 ,195 ,152 ,150 ,144 ,137 ,135 ,133 ,128 ,122 ,118 ,116 ,37
גוש  ,22885חלקות במלואן.126 ,125 ,115 ,111-107 ,34-23 :
גוש  ,22889חלקות במלואן ,77 ,60 ,48 :חלקי חלקות,21 ,7-4 :
 .115 ,46 ,40גוש  ,22904חלקה במלואה ,1 :חלקי חלקות,3 ,2 :
 .79 ,77 ,75 ,69-67 ,63-61גוש  ,22937חלקי חלקה .35 :גוש ,22946
חלקי חלקות .37 ,34 ,32 ,31 :גוש  ,22964חלקה במלואה .2 :גוש
 ,22983חלקות במלואן ,18 ,15 ,14 ,4-2 :חלקי חלקות.17 ,13 :
מטרת התכנית :א .עיצוב נחל חרוד כמערכת אזורית רצופה
של שטחים פתוחים .ב .שימור ושיקום נחל חרוד והרצועות
שלאורכו כמערכת מובילת מים .ג .פיתוח מבוקר של הנחל
והרצועות שלאורכו למטרות שימושי פנאי תוך שימור על
צביון חקלאי/כפרי ,איכות הסביבה ומניעת פגיעה בשטחים
חקלאיים .ד .ייעוד שטח חקלאי מיוחד משולב בגופי מים
)מאגרים ובריכות דגים( .ה .פירוט ,דיוק ותוספת שטחים של
יער לפי תמ"א  22ושמורות טבע לפי תמ"א  .8ו .קביעת תנאים
למתן היתרי בניה בתחום התכנית.
עיקרי התכנית :א .קביעת ייעודי הקרקע .ב .קביעת
התכליות והוראות בניה מותרות לכל אחד מייעודי הקרקע.
ג .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ד .קביעת הנחיות
סביבתיות.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית שאן ,בית שאן,
טל' .04-6065850
בהתאם לסעיף )103א( 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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג16629/
שם התכנית :תכנית מפורטת לשכונה הצפונית ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס'
ג ,16629/שינוי לתכנית ג ,10664/כפיפות לתכנית ג.15853/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גוש  ,10268חלקי חלקה .41 :גוש  ,10271חלקה במלואה:
 ,28חלקי חלקות.31-29 ,25 ,24 ,23 :
מטרת התכנית :תכנון שכונת מגורים  -חלוקה למגרשים,
יצירת דרך גישה ובינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א .חלוקת השטח למגרשי מגורים
בהסכמת בעלי הקרקע .ב .שינוי ייעוד ממגורים לדרך גישה
משולבת ,שצ"פ ודרך להולכי רגל .ג .קביעת הוראות בינוי
ופיתוח השטח.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם,
טל' .04-9502017
בהתאם לסעיף )103א( 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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16821/
שם התכנית :שינוי תוואי הדרך והקטנת קווי בניין ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16821/שינוי
לתכנית ג.12041/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גוש  ,10276חלקי חלקה .19 :גוש  ,10279חלקי חלקה:
.12
מטרת התכנית :א .ביטול דרך .ב .הקטנת קווי בניין  -לפי
המסומן בתשריט 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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'
.04-9502017
בהתאם לסעיף )103א( 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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16847/
שם התכנית :איחוד וחלוקה ,שינוי מאזור מגורים
ומסחר לאזור מגורים ,כפר מנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16847/שינוי
לתכנית ג.7676/

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא; גושים
וחלקות :גוש  ,17570חלקי חלקה.45 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים ומסחר לאזור
מגורים ב .2ב .הגדלת כיסוי קרקע באזור מגורים מ– 36%ל–.50%
ג .הקטנת קווי בניין לאזור מגורים ומסחר ולאזור מגורים כפי
המסומן בתשריט.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם,
טל' .04-9502017
בהתאם לסעיף )103א( 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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17146/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור
מגורים ,כפר מנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17146/שינוי
לתכנית ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא; גושים
וחלקות :גוש  ,17562חלקי חלקות.7 ,6 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי לאזור מגורים,
והקטנת קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים והקטנת
קווי בנין לפי המסומן בתשריט ייעודי קרקע ,וקביעת הוראות
בניה לאזור מגורים )אחוזי בניה ,גובה(.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'
.04-9502017
בהתאם לסעיף )103א( 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-

2009

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג14806/
שם התכנית :אזור משקי ,כנף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גולן מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,14806/שינוי לתכניות
ג ,6146/ג ,7765/ג.11850/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כנף; גושים וחלקות:
גוש  ,200000חלקה במלואה.13 :
מטרת התכנית :הקצאת שטח לאזור משקי עזר כהשלמה
לנחלות התושבים .הסדרת אפשרות גישה לאתר העתיקות
בדרך העוברת בתחום התכנית ,ומחוץ לתחום המגורים ביישוב.
הסדרת האזור המשקי הקיים בהתאם למצב בשטח .הבטחת
תנאים סביבתיים נאותים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לקרקע לאזור משקי עזר ,שצ"פ וכבישים .ב .שינוי תוואי
דרך באזור משקי קיים ,לפי מצב בשטח .ג .קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ד .קביעת הוראות בניה .ה .קביעת
הנחיות ועיצוב אדריכלי .ו .קבעית הנחיות סביבתיות.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה גולן ,קצרין  ,12900טל' .04-6969712
בהתאם לסעיף )103א( 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 הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג11942/
שם התכנית :מחצבת עין חרוד תכנית הרחבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,11942/שינוי לתכניות ג ,7245/ג ,889/ג.2047/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גדעונה .הרחבת
מחצבת עין חרוד; גושים וחלקות :גוש  ,20861חלקי חלקה.3 :
גוש  ,20862חלקי חלקות .10 ,4-1 :גוש  ,20863חלקות במלואן:
 ,15 ,13 ,11 ,8 ,6-3 ,1חלקי חלקות .12 ,10 ,9 ,7 ,2 :גוש ,20864
חלקי חלקות .9 ,6 ,5 ,2 ,1 :גוש  ,20865חלקי חלקות.7 ,3 ,1 :
גוש  ,23170חלקות במלואן ,39-37 :חלקי חלקות,35 ,34 ,21 ,14 :
 .58 ,50 ,41גוש  ,23171חלקי חלקות.75 ,72 ,67 ,47 ,39-37 :
מטרת התכנית .1 :ייעוד שטח להרחבת מחצבה קיימה
בשטח המיועד לכך בתמא  14והגדרת הקרקע השונים בתחום
המחצבה .2 .קביעת תחום ההשפעה על המחצבה והוראות
בדבר צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ונופיים.

2010

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע משטח יער
לשטח חציבה ושטח מיתקנים ,משטח מיתקנים לשטח שיקום,
משטח חציבה לשטח חציבה והסדרה ושטח לשיקום ,משטח
חציבה ושטח מיתקנים לשטח שיישמר כטבעו .ב .קביעת ייעודי
הקרקע בתחום המחצבה ,וקביעת התכליות המותרות לכל
ייעוד קרקע .ג .קביעת פתרון להסדרת פני השטח של המחצבה
במהלך החציבה ובתומה .ד .קביעת אופן ביצוע התכנית דרך
הוצאת ההיתרים ,תפעול המחצבה )כולל הוראות לשמירה על
איכות הסביבה( ,אמצעי בקרה ופיקוח ,שלביות החציבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5647התשס"ז ,עמ' ,2215
בתאריך .29/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד( ,טל'  ,04-6533237וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג13064/
שם התכנית :מחתם אכסון צלייני ,בשיבלי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' ג,13064/
שינוי לתמ"א ,31/תמ"מ.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם; גושים וחלקות:
גוש  ,16971חלקי חלקות .48 ,36 ,24 :גוש  ,16974חלקי חלקה:
.21
מטרת התכנית :מתחם אכסון צלייני  -מלון נופש בן
 100חדרים ושירותי תיירות ,והגדרת שטח לשימור כפרוזדור
אקולוגי.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי
למלונאות ונופש ,מסחר תיירותי ,שצ"פ )פרוזדור אקולוגי(
ודרכים .ב .קביעת התכליות המותרות .ג .מתן הוראות בניה,
עיצוב ופיתוח 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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בבתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל' .04-6772333
בהתאם לסעיף )103א( 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-

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16188/
שם התכנית :הסדרת מערכת דרכים חדשה והתאמה
למצב בשטח ,עילבון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,16188/שינוי
לתכניות ג ,7419/ג.5516/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילבון; גושים
וחלקות :גוש  ,15412חלקי חלקות,55 ,54 ,33 ,32 ,27 ,26 ,10 ,9 :
 .57 ,56גוש  ,15424חלקי חלקות.50 ,46 :

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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל .04-6772333
בהתאם לסעיף )103א( 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-

מטרת התכנית :הסדרת מערכת כבישים חדשה בכל שטח
התשריט .התאמת מערכת הדרכים בהתאם ובהתחשב במצב
השטח .הסדרת ייעודי קרקע גובלים בדרך.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

עיקרי התכנית :א .שינוי ייעוד משצ"פ למגורים א' ,דרך
ודרך להולכי רגל .ב .שינוי ייעוד מדרך למגורים א' ,מגורים
משולב עם מסחר ,אזור ספורט ונופש ,שצ"פ .ג .התווייתן של
דרכים חדשים וכן התווייתן ,הרחבותן ,שינויין וביטולן של
דרכים קיימות .ד .קביעת הוראות וזכויות בניה.

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית
מפורטת מס' ג16212/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למוסד דת ,יבנאל

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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל' .04-6772333

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
תכנית מפורטת מס' ג ,16212/שפורסמה בעיתונים בתאריך
 ,26/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ' ,4370
בתאריך  ,11/09/2007וכי בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי תכנית מפורטת מס' ג,16212/
שינוי לתכניות ג ,8168/ג.6695/

בהתאם לסעיף )103א( 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 המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16258/
שם התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ,טורעאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ ,16258/שינוי לתכנית ג.8584/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טורעאן; גושים
וחלקות :גוש  ,16646חלקות במלואן ,22 ,21 :חלקי חלקות:
.46 ,37
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים ב',
ולמגורים ומסחר.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משצ"פ למגורים.
ב .שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ומסחר.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנאל; גושים וחלקות:
גוש  ,17369חלקי חלקה .94 :גוש  ,17370חלקה במלואה,6 :
חלקי חלקה.106 :
מטרת התכנית :הרחבת אזור מוסד דתי .מתן לגיטימציה
לבניה הקיימת ,על ידי ייעוד חלק מחלקה  6לאזור מוסד דתי.
עיקרי התכנית :א .שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים א'
לאזור מוסד דתי .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד.
ג .קביעת הוראות בניה ,צפיפות ,מרווחי בניה ,גובה בניינים.
ד .קביעת הנחיות בינוי 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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון .העתק התנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל' .04-6772333
בהתאם לסעיף )103א( 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-

2011

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ15144/
שם התכנית :הקטנת רוחב דרך מס'  ,9אבו סנאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,15144/שינוי לתכנית ג.6770/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו סנאן; גושים
וחלקות :גוש  ,18788חלקי חלקות.76 ,67 ,66 ,63 ,61 ,59 :
מטרת התכנית :הקטנת רוחב דרך )כביש מס' .(9
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5705התשס"ז ,עמ' ,4009
בתאריך .20/08/2007

התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה .12100
בהתאם לסעיף )103א( 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 התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16459/
שם התכנית :הסדרת מגורים ,נחלה  ,56שרונה

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טל'  ,04-9912621וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16459/שינוי לתכנית ג.4329/

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שרונה; גושים
וחלקות :גוש  ,15129חלקי חלקות.3-1 :

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16266/
שם התכנית :צבעון  -תכנית מיתאר והרחבת היישוב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'
ג ,16266/שינוי לתכניות ג ,4108/ג ,6540/בכפיפות לתמא,22/
תמא/11/3/ב ,תממ ,9/2/תמא.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צבעון; גושים וחלקות:
גוש  ,14086חלקות במלואן,102-85 ,83 ,82 ,80 ,79 ,21-10 ,8 :
 ,157 ,127 ,126 ,124 ,123 ,115-108 ,106-104חלקי חלקות,7 ,6 :
,121 ,116 ,107 ,103 ,84 ,81 ,78 ,77 ,73 ,63 ,39-36 ,28 ,24-22 ,9
 .162-158 ,133 ,132 ,128 ,125 ,122גוש  ,14118חלקות במלואן:
 ,46-35 ,22 ,21 ,16 ,14 ,7-3חלקי חלקות,15 ,13-11 ,9 ,8 ,2 ,1 :
 .65-63 ,49 ,47 ,34 ,26 ,20-17גוש  ,14213חלקי חלקות.7 ,5 ,4 :
מטרת התכנית :א .חיזוק אוכלוסיית היישוב .ב .הגדרת
מגרשי מגורים ביישוב .ג .הגדרת אזורים למוסדות ציבור
במשולב עם תעסוקה ,והגדרת אזור לתעסוקה נפרד .ד .הסדרת
שטחים פתוחים ושטחים ציבורים פתוחים .ה .הסדרת דרכים
וחניות שיתאימו לייעודים השונים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע .ב .קביעת
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה:
ד .קביעת צפיפות .ה .קביעת מרווחי בניה .ו .קביעת גובה בניינים.
ז .הנחיות בינוי .ח .הנחיות לעיצוב אדריכלי .ט .התוויית מערכת
דרכים ,חניות ותשתיות .י .קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל
תשתיות כגון :דרכים ,ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,גז וכו'.
יא .קביעת השלבים וההתניות 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  100לחוק ,רשאי להגיש

2012

מטרת התכנית :שינוי צורת אזור מגורים בתוך נחלה ,56
במושב שרונה ,ללא שינוי הגודל של כל ייעוד קרקע ,כדי להקל
על מימוש זכויות לפיתוח ענף הכפר ,המוקנות מכוח תכנית
מס' ג 10988/התקפה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי
למגורים ביישוב כפרי ומאזור משק חקלאי  -חלקות א' לקרקע
חקלאית .ב .קביעת זכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5705התשס"ז ,עמ' ,4010
בתאריך .20/08/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל התחתון ,טל'  ,04-6628210וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג15555/
שם התכנית :ריתכנון שכונה אל ווערה והרחבת דרך,
עין מאהל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג,15555/
שינוי לתכנית ג.9423/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין מאה'ל  -גוש
 ,16936ח"ח  ;147 ,29-25גוש  ,16937חלקות במלואן,87 ,74 ,73 :
 ,92ח"ח .76 ,75
מטרת התכנית :רה תכנון שכ' מגורים אל ווערה  -ראש
הגבעה ,עין מאהל.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .הקצאת מגורים ל– 49יח"ד;
ב .התוויית מערכת דרכים ותשתיות; ג .קביעת הוראות בניה,
הנחיות והתניות לביצוע; ד .שינוי ייעוד ממגורים מיוחד
למגורים ב' ,להקטנת צפיפות על כל השירותים הנלווים ושינוי
השצ"פ; ה .איחוד וחלוקה בהסכמה.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת
עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( 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 מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16346/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור לשטח
מסחר ומשרדים ,רמת ישי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס'
גנ ,16346/שינוי לתכנית ג.8156/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי; גושים
וחלקות :גוש  ,11181חלקה במלואה ,109 :חלקי חלקות,97 :
.103
מטרת התכנית :שינוי ייעוד קרקע מאתר לבניין ציבורי
בבעלות פרטית לייעוד של מסחר ומשרדים.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17131/
שם התכנית :שינוי תוואי שביל להולכי רגל ,כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17131/שינוי
לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא; גושים
וחלקות :גוש  ,17387חלקי חלקות.76 ,36 ,35 :
מטרת התכנית :שינוי בתוואי דרך להולכי רגל.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח למבנה
ציבור ומגורים א' לשביל .ב .שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל
למגורים ב' .ג .שינוי ייעוד ממגורים א' לשביל .ד .שינוי קווי
בניין לבניינים קיימים.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת
עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( 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 מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16119/
שם התכנית :שינוי במערכת הדרכים ,עין מאהל

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאתר לבניין
ציבורי לייעוד של מסחר תוך קביעת זכויות בניה ,הוראות
בניה ומרווחים .ב .הרחבת דרך מ– 10.00מ' ל– 11.00מ'

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16119/שינוי לתכניות ג ,7609/ג.14365/

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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת
עילית  ,17000טל' .04-6468585

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין מאה'ל; גושים
וחלקות :גוש  ,16935חלקה במלואה ,84 :חלקי חלקות,14 ,13 :
.172 ,171 ,87-85 ,83 ,16

בהתאם לסעיף )103א( 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-

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

מטרת התכנית :א .שינוי במערכת הדרכים .ב .הצעת
חלוקה חדשה וביטול חלוקה קיימת.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד ממגורים לדרך ומדרך
למגורים ,ושינוי ייעוד מדרך לשצ"פ.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5643התשס"ז ,עמ' ,2098
בתאריך .22/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000

2013

טל'  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16437 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למוסדות דת ,יפיע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16217/
שם התכנית :הסדרת דרך גישה ושינוי במקום
השצ"פ ,ריינה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16437/שינוי לתכנית ג.9607/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16217/שינוי לתכנית ג.5249/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע; גושים וחלקות:
גוש  ,16874חלקי חלקה.2 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה; גושים וחלקות:
גוש  ,17523חלקה במלואה ,20 :חלקי חלקות.48 ,22 ,21 ,19 :
מטרת התכנית :הסדרת דרך גישה.
עיקרי התכנית :א .שינוי שצ"פ באופן חלקי לדרך
משולבת .ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג .קביעת הוראות בניה :גובה בניה .ד .קביעת הנחיות בינוי
ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת השלבים והתניות לביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' ,3403
בתאריך .28/06/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טל'  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16436/
שם התכנית :הרחבה נקודתית למגורים ,ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16436/שינוי לתכנית ג.5249/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה; גושים וחלקות:
גוש  ,17530חלקי חלקה.52 :
מטרת התכנית :הרחבה נקודתית למגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מחקלאי למגורים
ב'; ב .קביעת הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,3530
בתאריך .12/07/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל'
 ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

2014

מטרת התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים לשטח ציבורי
למוסד דת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים
לאזור מבנה ציבור למוסד דת .ב .ביטול חלק מהדרך ושינוי
ייעוד לשטח ציבורי למבנה דת  -מסגד .ג .קביעת השימושים
המותרים לכל ייעוד קרקע .ד .קביעת קווי בניין ,אחוזי בניה
וכיסוי קרקע .ה .קביעת הוראות בניה .ו .קביעת השלבים
וההתניות לביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,3529
בתאריך .12/07/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל'
 ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16570/
שם התכנית :התוויית דרך ,כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16570/שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא; גושים
וחלקות :גוש  ,17395חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :התוויית דרך גישה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים א' ומבנה
ציבור לדרך .ב .קביעת קווי בניין לדרך המוצעת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,3529
בתאריך .12/07/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל'
 ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג13489/
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע למגורים א' ודרך
בג'ת הגלילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,13489/שינוי לתכנית ג.5052/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ינוח-ג'ת; גושים
וחלקות :גוש  ,18750חלקי חלקות.85 ,11 ,10 ,5 :
מטרת התכנית :תכנון של  3מגרשי מגורים בשכונה צפון-
מזרחית של ג'ת הגלילית.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע משטח
חקלאי למגורים א' ,שצ"פ ודרך .ב .קביעת התכליות המותרות
לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה .ד .קביעת הנחיות
לפיתוח תשתיות הנדסיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5705התשס"ז ,עמ' ,4011
בתאריך .20/08/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ,ד"נ מעלה הגליל ,מעונה ,טל' ,04-9979659
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16699/
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח חקלאי ושטח לתכנון
מפורט למגורים ,מעיליא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,16699/
שינוי לתכנית ג ,6296/כפיפות לתכניות תממ ,9/2/תמא.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעיליא .גושים
וחלקות :גוש  ,18639חלקות במלואן,43 ,40-38 ,32-26 ,14 ,13 :
חלקי חלקות,46 ,44 ,42 ,41 ,37-33 ,25 ,20-17 ,15 ,12 ,10 ,9 ,4 :
 .159 ,158גוש  ,18640חלקי חלקות,38 ,34-31 ,21-19 ,17 13 ,8 :
 .73גוש  ,18641חלקות במלואן ,76-73 ,71-62 :חלקי חלקות,23 :
.80-77 ,72 ,24
מטרת התכנית :הקמה ופיתוח של שכונת מגורים חדשה
בת  84יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור לתכנון
מפורט ושטח חקלאי לאזור מגורים ושצ"פ .ב .התוויית דרכים.
ג .קביעת שימושים והוראות בניה לאזורים השונים .ד .איחוד
וחלוקה ללא הסכמת בעלי הקרקע .ה .קביעת הוראות למתן
היתרי בניה והנחיות לפיתוח ותשתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1מעלות-
תרשיחא ,טל' .04-9978030
בהתאם לסעיף )103א( 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

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג13979/
שם התכנית :מוסד דתי מוסלמי  -מבנה קבר ,גוש חלב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,13979/שינוי לתכנית ג.912/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש חלב; גושים
וחלקות :גוש  ,14106חלקי חלקות.4-2 :
מטרת התכנית :א .אתר ביקור תיירות דתי מבנה דת  -קבר
שיח' מוחמד עג'מי .ב .שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח למבנה
דת ודרכים ,אתר ביקור תיירות דתי )קבר שיח' מוחמד עג'מי(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5647התשס"ז ,עמ' ,2218
בתאריך .29/03/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל ,מירון  ,13910טל'  ,04-6919806וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14932/
שם התכנית :יודפת  -שינוי לתכנית ג 10338/המאושרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,14932/
שינוי לתכנית ג ,10338/כפיפות לתכניות תמא ,22/תממ,9/2/
תמא.35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יודפת .רחוב יודפת.
גושים וחלקות; גוש  ,17681חלקה במלואה ,4 :חלקי חלקה.3 :
גוש  ,17683חלקי חלקות .6 ,5 ,3 :גוש  ,19300חלקי חלקות.8 ,3 :
גוש  ,19311חלקי חלקות.34 ,8 ,2 ,1 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטח מבני משק א' ו–ב'
למגורים א' .ב .הקטנת צפיפות מגורים באזור מגורים ב'.
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ג .ביטול ייעוד למגורים החודר לתחומי חורש טבעי קיים.
ד .תוספת  13יח"ד לסך כל קיבולת יח"ד ביישוב יודפת.
ה .שינוי ייעוד שטח חקלאי לספורט.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
וייעודה לשטח ספורט ופינת חי .ב .שינוי ייעוד קרקע למגורים
וייעודה לחורש טבעי לשימור )שצ"פ ב'( .ג .שינוי ייעוד קרקע
למבני משק וייעודה למגורים א') ,צפיפות  2.5יח"ד לדונם נטו(,
דרכים ושצ"פ .ד .הקטנת צפיפות בניה )יח"ד/דונם( באזור
מגורים ב' .ה .קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע.
ו .קביעת הוראות בניה ,קווי בניין ,הנחיות בינוי ,עיצוב
אדריכלי ותנאים למתן היתרי בניה .ז .קביעת הוראות להכנת
תכניות חלוקה למגרשים .ח .קביעת השלבים והתניות לביצוע.
ט .קביעת הנחיות סביבתיות.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה משגב ,ד"נ משגב ,טל' .04-9990102
בהתאם לסעיף )103א( 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 משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15840/
שם התכנית :שינוי לתכנית מאושרת ג/במ ,217/כמון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15840/שינוי לתכנית ג/במ.217/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כמון; גושים וחלקות:
גוש  ,18850חלקי חלקה.6 :
מטרת התכנית :התאמת ההוראות בדבר שטח בניה מרבי
מותר ,לשטח בניה הקיים בפועל בתחום התכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א .העלאת שטח הבניה המרבי
המותר בתחום התכנית מ– 200מ"ר  -לפי תכנית ג/במ217/
המאושרת ל– 280מ"ר על תכנית זו .ב .השארת אחוזי הבניה
המרביים המותרים בתחום התכנית ,בסך הכל ) 42%לשטחים
עיקריים ושטחי שירות( לפי תכנית מס' ג/במ 217/המאושרת.
ג .הוספת הערה לטבלת זכויות והגבלות בניה )סעיף  3.2להלן(
לפיה תותר העברת אחוזי בניה ממעל למפלס הכניסה אל
מתחת למפלס הכניסה באישור ועדה מקומית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,3531
בתאריך .12/07/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
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ולבניה משגב ,ד"נ משגב ,טל'  ,04-9990102וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
הרצל גדז
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחבי תכנון מקומיים שמעונים ומחוז הדרום

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 236/02/11
שם התכנית :אתר סילוק אשפה )פסולת בניין( ,שגב שלום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' .236/02/11
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שגב שלום .ממערב
ליישוב שגב שלום; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש  ,39772חלקי חלקה.9 :
מטרת התכנית :א .ייעוד שטח לאתר סילוק פסולת
יבשה בעבור המועצה המקומית שגב שלום )להלן הרשות
המקומית( ,על ידי שינוי בייעודי קרקע מאזור בינוי פרברי )לפי
תמ"מ (14/4לאתר לסילוק פסולת יבשה .ב .קביעת הנחיות,
זכויות ומגבלות לייעוד אתר לסילוק פסולת יבשה .ג .התוויית
דרך גישה לאתר לסילוק פסולת יבשה .ד .קביעת הנחיות בדבר
התשתיות השונות בתכנית .ה .מתן אפשרות להוצאת היתר
בניה מכוחה של תכנית זו .ו .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ז .קביעת הנחיות ותנאים להקמה ,הפעלה ושיקום של האתר,
תוך שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/08/2004ובילקוט הפרסומים  ,5324התשס"ד ,עמ' ,3813
בתאריך .26/08/2004
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696ובמשרדי הוועדה
המקומית-מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה ,4
באר שבע  ,84100טל'  ,08-6263795וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 1/235/03/2
שם התכנית :שינויים במגרש מס'  111ברחוב
האפרסק ,רובע  ,4שחמון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,1/235/03/2שינוי
לתכנית /2במ.151/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .רח' האפרסק ,5
שכונת שחמון ,רובע  ;4גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש  ,40083חלקה במלואה.11 :
מטרת התכנית :א .קביעת שטחי הבניה המרביים :מותר
 למטרות עיקריות  200מ"ר ושירות  60מ"ר ,מוצע  -למטרותעיקריות  287מ"ר ושירות  63מ"ר .ב .קביעת גבהים מרביים
לבניה .ג .שינוי נקודתי לקו בניין קיים בעבור מעלית .ד .קביעת
הוראות לבניית בריכה ומבני עזר כמפורט :סככה ,סאונה,
חדר משק ,ביתן לשומר ,חדר מכונות למעלית וחדר מכונות
לבריכה מחוץ לקווי הבניין לפי קווי בניין נקודתיים .ה .ביטול
החיוב  60%גגות רעפים.
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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ובניה אילת ,רח' חטיבת הנגב  ,1אילת,
טל' .08-6367114
בהתאם לסעיף )103א( 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
מס' 60/104/03/5
שם התכנית :הקמת אזור משולב מסחר ,משרדים
ותעסוקה עתירת ידע בדרך חברון פינת הבורסקאי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' .60/104/03/5
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .אזור
מסחר ותעסוקה ,דרך חברון פינת הבורסקאי; גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38046
חלקי חלקה .5 :גוש  ,38049חלקה במלואה ,27 :חלקי חלקה.51 :
מטרת התכנית :א .1 .שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשיה
זעירה לאזור משולב מסחר ,משרדים ותעסוקה עתירת ידע.
 .2הוראות בדבר איחוד מגרשים בהסכמת בעלים .ב .הגדלת
היקפי בניה המרביים )למטרות עיקריות ושירות( .ג .קביעת
קווי בניין מרביים לבינוי המוצע ,לרבות קווי בניין אפס.
ד .קביעת הוראות בדבר זכויות מעבר על ידי רישום זיקת הנאה.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( 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
מס' 19/109/03/5
שם התכנית :שינויים במגרש מס'  13ברח' בר כוכבא ,15
בשיכון דרום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע ,מופקדת תכנית מפורטת מס' ,19/109/03/5
שינוי לתכנית .10/109/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רח' בר
כוכבא  ,15שיכון דרום; מגרש  ;13גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש  ,38006חלקה
במלואה ,6 :חלקי חלקות .223 ,212 :גוש  ,38117חלקי חלקה.10 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה מרביים במגרש
מס'  13המיועד לאזור מגורים א' וממוקם בשיכון דרום באר
שבע ,ברחוב בר כוכבא  ,15מ– 45%ל– 77%מתוכם :למטרות
עיקריות  ,72.5% -למטרות שירות  .2 .4.5% -שינויים בקווי
בניין .3 .קביעת תנאים למתן היתרי 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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( 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-

2017

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 111/177/03/5
שם התכנית :שינויים במגרש מס'  46ברח' מורדי
הגטאות  30בעיר העתיקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' ,111/177/03/5
שינוי לתכניות ) 100/177/03/5 ,177/03/5תרש"צ ,(4/08/17
.6/177/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .העיר
העתיקה ,רח' מורדי הגטאות  ,30מגרש  ;46גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש 38004
)ארעי( ,חלקה - 271 :חלקי חלקה.22 :
מטרת התכנית .1 :הסדרת שם ייעוד וצביעתו של מגרש
מס'  46הנמצא בעיר העתיקה ברח' מורדי הגטאות  ,30כמקובל
היום .השם החדש יהיה אזור משולב מסחר ומגורים .2 .הגדלת
היקפי הבניה למטרות עיקריות עד  100מ"ר .3 .קביעת זכויות
בניה למטרות שירות  23מ"ר .4 .הסדרת השימושים והתכליות
בהתאמה לאפיון המגרש .5 .שינוי בקווי בניין .6 .קביעת תנאים
למתן היתרי 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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( 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
מס' 68/104/03/5
שם התכנית :גן עיר  -באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,68/104/03/5שינוי לתכניות /5 ,49/104/03/5מק.2332/
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.

2018

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרך חברון; גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש  ,38046חלקי חלקות .5-1 :גוש  ,38049חלקי חלקה.53 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד אזור תעשיה ומלאכה
לאזור מסחרי ,למרכז מטרופוליני ולתחנת תדלוק מדרגה ג'
בהתאם להוראות תמ"א ,18שינוי מס'  .2 .4חלוקת מגרשים
בהסכמת הבעלים .3 .במגרש 12א  .3 :קביעת הוראות בינוי
וזכויות הבניה .3.2 .קביעת הוראות לתנאים למתן היתר בניה.
 .4במגרש 12ב .4.1 :קביעת השימושים המותרים לאזור המרכז
המטרופוליני .4.2 .קביעת הוראות לעריכת תכנית מפורטת
במקום .4.3 .קביעת הוראות מעבר לזכויות ,לשימושים
ולמבנים הקיימים .5 .במגרש 12ג :תחנת תדלוק מדרגה ג'
בהתאם להוראות תמ"א ,18שינוי מס'  .6 .4הקלה בקו בניין
מדרך ראשית מ– 100מ' ל– 30מ' מדוד מציר הדרך ) 10מ' משפת
הדרך( ,ובעבור בינוי קיים בתוך תחום קו הבניין של  10מ'
משפת הדרך ,אישור קו בניין בהתאם לבינוי מאושר הקיים
בפועל .7 .הקלה בקו בניין ממסילת הברזל מ– 120מ' ל– 60מ'
מדוד מציר המסילה ) 40מ' משפת המסילה(.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/11/2006ובילקוט הפרסומים  ,5601התשס"ז ,עמ' ,759
בתאריך .30/11/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 20/116/03/5
שם התכנית :רחוב חטיבת הנגב  ,29באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,20/116/03/5שינוי לתכנית .6/116/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רחוב
חטיבת הנגב  ;29גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש  ,38034חלקי חלקות.89 ,42 :
מטרת התכנית :א .הגדלת היקפי בניה מרביים במגרש
מס'  195/2המיועד לאזור מגורים א' ונמצא ברחוב חטיבת הנגב
 29מ– 75%ל– 85%מתוכם :למטרות עיקריות מ– 65%ל–,75%
למטרות שירות ) 10% -ללא שינוי( .ב .שינוי בקווי בניין קדמי,
צדדי ואחורי .ג .קביעת קו בניין למצללה  0.0בחזית קדמית.
ד .קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5713התשס"ז ,עמ' ,4281
בתאריך .04/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 18/162/03/5
שם התכנית :רחוב יעקב חזן  ,52שכונת רמות ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,18/162/03/5שינוי לתכנית /5במ.3/34/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רחוב
יעקב חזן  .52שכונת רמות; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :בהסדר; גושים בחלקיות:
.38198
מטרת התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה מרביים למטרות
עיקריות במגרש מס'  6המיועד לאזור מגורים א' חד–משפחתי
ונמצא בשכונת רמות ,רח' יעקב חזן ,מ– 45%ל– .2 .72%הגדלת
תכסית שטח מרבית במגרש הנ''ל מ– 30%ל– .3 .41.5%שינוי
בקווי הבניין אחורי וצדדי כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5666התשס"ז ,עמ' ,2841
בתאריך .21/05/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שדרות

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/10/2007ובילקוט הפרסומים  ,5744התשס"ח ,עמ' ,768
בתאריך .27/11/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שדרות ,כיכר הנשיא ,שדרות ,טל'  ,08-6392745וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים נתיבות ושמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 127/02/22
שם התכנית :נתיבות מערב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה נתיבות ושמעונים מופקדת תכנית מס'  ,127/02/22שינוי
לתכניות /101/02/22א.328/02/7 ,
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות .נתיבות
מערב נ"צ מרכזי  ;592,000 ;159,100 -גושים וחלקות :גוש
 ,100278חלקות  ;27 ,11 ,7גוש  100279לא מוסדר; גוש ,100285/3
חלקה  ;1גוש  ,100279/1חלקה  ;2גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :א .הקמת שכונת מגורים חדשה  1,709יח"ד
ממערב לנתיבות ,על ידי שינוי ייעוד הקרקע מפארק עירוני,
יער נטע אדם קיים ,רצועת ניקוז ,אזור חקלאי ודרך מוצעת
לייעודים :אזור מגורים א' ,אזור מגורים ג' ,אזור מגורים מיוחד,
שטח לבנייני ציבור ,אזור מסחרי ,אזור מגורים מיוחד עם חזית
מסחרית ,שביל להולכי רגל ,שטח ציבורי פתוח ,יער ,פארק
עירוני ,דרך משולבת ודרכים .ב .דיוק תחום יער לפי תמ"א.22
ג .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים .ד .קביעת תנאים
למתן היתר בניה .ה .קביעת הנחיות בניה ובינוי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדרות ,צפון מזרח
לצומת הרחובות העליה והמעפילים; קואורדינטה דרום צפון
 X161.250קואורדינטה מערב מזרח  ,Y604.750גוש  ,1881חלקות
במלואן  ,76 ,61ח"ח  ;64 ,60גוש  ,1882חלקות במלואן ,13 ,12 ,1
ח"ח .80 ,78 ,53 ,28 ,16 ,14 ,11 ,3

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  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתיבות ,רח' ירושלים  ,4נתיבות
 ,80200טל'  ,08-9938735ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים ,מרכז אזורי איבים ,ת"ד  ,50שדרות,
טל' .08-6899696

עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת פתרון ניקוז .ב .שינוי
ייעוד קרקע .ג .קביעת שימושים מותרים .ד .קביעת זכויות
בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות וכן הנחיות ומגבלות
בניה .ה .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

בהתאם לסעיף )103א( 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-

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' /1/115/03/21א
שם התכנית :בתי ספר ממוגנים בשדרות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
/1/115/03/21א ,שינוי לתכנית .115/03/21

מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת בתי ספר.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

2019

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 3/237/03/7
שם התכנית :הרחבת מושב שרשרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,3/237/03/7שינוי לתכנית .328/02/7
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 :שרשרת .מועצה
אזורית שדות נגב; גושים וחלקות :גוש רשום  ,100353חלקה
) 63חלק(; גוש  100280/3בהסדר גוש ישן  16עזתה ,חלקה 1
)חלק( ,ספר עזתה ,דף  ;59גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :א .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים .ב .שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א',
ותוספת  20יח"ד קהילתיות .ג .קביעת הנחיות ,זכויות ומגבלות
בניה .ד .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/11/2006ובילקוט הפרסומים  ,5601התשס"ז ,עמ' ,761
בתאריך .30/11/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 436/03/7
שם התכנית :פארק איבים  -קק"ל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,436/03/7שינוי לתכניות ,11/303/02/7 ,9/303/02/7
.2/218/03/7 ,1/129/03/7
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 :פארק איבים .ליד
מרכז איבים  -מזרחית לשדרות במועצה אזורית שער הנגב;
נ"צ  ;605/050 ,162/750גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש  ,1870חלקי חלקות,13 ,12 ,9 :
 .36 ,23 ,20 ,16גוש  ,2828חלקי חלקות.12-10 :
מטרת התכנית .1 :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי ליער נטע
אדם קיים לפי תמ"א .22ב .שינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת דרכי גישה לרכב
ולהולכי רגל במתחם .ב .קביעת מקומות מרוכזים לחניות.
ג .קביעת הנחיות אדריכליות למבנים .ד .קביעת תנאים למתן
היתרי בניה .ה .קביעת הנחיות לפיתוח האתר.

2020

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/05/2007ובילקוט הפרסומים  ,5680התשס"ז ,עמ' ,3165
בתאריך .14/06/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 519/03/7
שם התכנית :מבנה ציבור לחינוך ,שכונה  ,47כסייפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,519/03/7אישור לפי תממ .14/4
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 :כסייפה .שכונה
 ,47קואורדינטה  ,X209.200קואורדינטה  ;Y573.100גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
בהסדר; גושים בחלקיות.100076 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור בינוי פרברי לאזור
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך להקמת בית ספר יסודי וגן ילדים
דו–כיתתי לשטח ציבורי פתוח ,לדרך מוצעת ,לחניון ,וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה חדשים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת שטחי הבניה המרביים
למבנים ומוסדות ציבור לחינוך )בית ספר ולגן ילדים דו–כיתתי(
ל– 55%מתוכם  50%המהווים שטחים עיקריים .2 .קביעת
התכליות והשימושים .3 .קביעת הנחיות לתשתיות .4 .קביעת
הנחיות לעיצוב אדריכלי .5 .קביעת שלבי הביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/09/2007ובילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ' ,4380
בתאריך .11/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים ,שדרות ,טל'  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 4/170/03/6
שם התכנית :שינויים במגרש  176במושב ברכיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,4/170/03/6שינוי
לתכנית .3/170/03/6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב ברכיה; מגרש
 ,176בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון; גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,2692
חלקה במלואה.110 :
מטרת התכנית :שינויים בהוראות תכנית מס' 3/170/03/6
כמפורט להלן .1 :הוספת זכויות ומגבלות בניה .2 .שינוי קו בניין
להסדרת מצב קיים בשטח לפי המסומן בתשריט.
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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'  .08-6263791העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים ,טל' .08-8500705
בהתאם לסעיף )103א( 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 שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 4/206/03/6
שם התכנית :הרחבת מושב איתן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,4/206/03/6שינוי
לתכנית .206/03/6
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב איתן .בתחום
מועצה אזורית שפיר; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש  ,2995חלקות במלואן:
 ,65 ,64 ,62 ,61חלקי חלקות .80 ,2 ,1 :גוש  ,2997חלקי חלקה.1 :

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,טל' .08-8500705
בהתאם לסעיף )103א( 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-
דוד )דודו( כהן
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אסם אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ (51-066017-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  16.3.2008בשעה  ,11.00במשרד עו"ד גורניצקי
ושות' ,רח' רוטשילד  ,45תל אביב ,או חודש לאחר פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר דליה אבן–להב ,עו"ד ,מפרקת

אינומד השקעות  -חברת ניהול  2003בע"מ
)ח"פ (51-345094-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2008בשעה  ,11.00ברח' חוף השנהב
 ,47חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מטרת התכנית :א .הרחבת מושב איתן על ידי הקמת
שכונה קהילתית של  78יח"ד .המושב מונה נכון למועד הפקדת
התכנית  154יח"ד ) 70נחלות ,ו–  14יח"ד בשכונת בנים( ,סך הכל
 232יח"ד .ב .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים ,דרכים ,שטח
ציבורי פתוח ושטח למבני ציבור .ג .איחוד וחלוקת המגרשים
בהסכמת הבעלים .ד .שינוי גבולות נחלות  .202 ,201ה .ביטול
מגרש למשק עזר .ו .קביעת הנחיות ,מגבלות וזכויות בניה.
ז .קביעת תנאים למתן היתרי בניה .ח .קביעת שלבי ביצוע
התכנית.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

שאול אדרת ,עו"ד ,מפרק

עידן חדש תיירות ישירה בע"מ
)ח"פ (51-359443-2
)בפירוק מרצון(

2021

תתכנס ביום  ,24.3.2008בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אבא
הלל  ,7רמת גן )בית סילבר( ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לוי ,רח' פרישמן  ,11תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן אקסלרד ,מפרק

אופיר טשורני ,עו"ד ,מפרק

חב' ד .אלמנט בע"מ

פירסט מידל איסט ביזנס גרופ ) (1999בע"מ

)ח"פ (51-361659-9

)ח"פ (51-283330-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי החברה,
רח' הסדנא  ,3אזור התעשיה ,רעננה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.3.2008או  30ימים מיום פרסום הודעה זו,
לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,12.00במשרד עו"ד יורם אסלמן,
רח' אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לרינה רוזביץ ,עו"ד ,מפרקת

אליך מנינגר ,מפרק

מאי מרכז אסתטיקה ישראל בע"מ

וי.אם .טריידינג בע"מ

)ח"פ (51-357793-2

)ח"פ (51-151242-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.4.2008בשעה  ,15.00במשרדי החברה ,רח' הסדנא
 ,3אזור התעשיה ,רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2008בשעה  ,10.30במשרד המפרק ,רח'
קהילת ונציה  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6487726לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אליך מנינגר ,מפרק

חיים קרמר ,עו"ד ,מפרק

פירס מידל איסט טריידינג ) (2002בע"מ

וייס את לוי יהלומים בע"מ

)ח"פ (51-326963-9

)ח"פ (51-190157-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.4.2008בשעה  ,14.00במשרדי החברה ,רח' הסדנא
 ,3אזור התעשיה רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2008בשעה  ,12.30במשרד המפרק ,רח'
קהילת ונציה  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6487726לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אליך מנינגר ,מפרק

חיים קרמר ,עו"ד ,מפרק

ע.ד.א שרותי תרבות בע"מ
)ח"פ (51-266106-7

מעון היהלום בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-071152-6

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2008בשעה  ,10.30במשרדי עו"ד יוסף

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

2022

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2008בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
קהילת ונציה  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6487726לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חיים קרמר ,עו"ד ,מפרק

א.אימבר )יפן( בע"מ
)ח"פ (51-224782-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2008בשעה  ,11.30במשרד המפרק ,רח'
קהילת ונציה  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6487726לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חיים קרמר ,עו"ד ,מפרק

רהיטי רקפת בע"מ
)ח"פ (51-224976-4

ביו וירז' בע"מ
)ח"פ (51-307948-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.4.2008בשעה  ,10.00בבניין  30במת"ם
)מרכז תעשיות מדע( ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית לייבוביץ' ,עו"ד ,מפרק

לובמאר בע"מ
)ח"פ (51-062849-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מרק ארנס ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.4.2008במשרד המפרק ,רח' דוד נוי ,42/21
עכו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כי אין לחברה
שום נכסים ואין לה שום חובות או זכויות.
יונה ז'לסקו ,מפרק

חברת מצבור השקעות בע"מ
)ח"פ (51-044187-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2008בשעה  ,10.00אצל עו"ד טליה יצחקי,
רח' אלנבי  ,108תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טליה יצחקי ,עו"ד ,מפרקת

אור לגיל  -חברה לשרותי טיפול וסיעוד בע"מ
)ח"פ (51-178634-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.3.2008בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
צבעוני  ,15/3כפר יונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נירית לחמן ,עו"ד ,מפרקת

אורבוגן בע"מ
)ח"פ (51-276118-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת
קומטקס יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אור אליעזר ,מפרק
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דרך ארבע שלוש אחת בע"מ

מזלא מטריקס  72בע"מ

)ח"פ (51-360444-7

)ח"פ (51-379100-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים ממועד
פרסום הודעה זו ,בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח' אבא הלל
סילבר  ,16רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2008במשרדי המפרקת ,רח' בן גוריון
 ,22הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כרמית שניידר ,עו"ד ,מפרקת

ראיק חורי ,עו"ד ,מפרק

אי-מוביליס בע"מ

גוליטק בע"מ

)ח"פ (51-287129-4

)ח"פ (51-193626-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.4.2008בשעה  ,12.00במשרדי חברת אי-
מוביליס ,רח' הברזל  ,2רמת החייל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יהושע בן בנימין ,מפרק

אורי קסיר ,עו"ד ,מפרק

עומשירוני ניהול בע"מ

פלורי פון בע"מ

)ח"פ (51-301292-2

)ח"פ (51-285869-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2008בשעה  ,9.00במשרדו של מפרק החברה,
רח' דובנוב  ,25תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )323ב( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים ראשונה של
החברה תתקיים ביום  ,6.4.2008במשרדי החברה ,רח' החורטים
 ,11חולון ,לשם הגשת דו"ח על מצב עסקיה של החברה בצירוף
רשימת נושיה ואומדן תביעותיהם.
דוד קוגן ,עו"ד ,מפרק

עדי יפה ,עו"ד ,מפרק

שירותי חשמל מ.ג בע"מ שפיגל חיים

שילת  -יעוץ יזום תיווק והשקעות בע"מ

)ח"פ (51-334341-8

)ח"פ (51-308999-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.4.2008בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח'
בר גיורא  ,10פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.3.2008בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
מושב אמונים  ,79265לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים שפיגל ,מפרק

אלדד שורק ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

הלית בן ישראל  -חברת עו"ד

ספיד קאר חיפה בע"מ

)ח"פ (51-325303-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.3.2008או ביום העסקים הראשון שלאחר
חלוף  30ימים ממועד פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם,
בשעה  ,7.00במשרדי עו"ד מ' פירון ושות' ,רח' אבא הלל ,16
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל ברומברג ,מפרק

)ח"פ (51-213779-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' מצפה  ,38חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור אהרונוב ,מפרק

מ.ח.ר .הנדסה בע"מ

לה מרק שירותים פיננסיים בע"מ

)ח"פ (51-123960-0

)ח"פ (51-376159-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.3.2008או ביום העסקים הראשון שלאחר
חלוף  30ימים ממועד פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם,
בשעה  ,7.00במשרדי עו"ד מ' פירון ושות' ,רח' אבא הלל ,16
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל ברומברג ,מפרק

)בפירוק מרצון(

אתגר א.א.מ .ייזום שיווק והשקעות בע"מ
)ח"פ (51-371952-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.4.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של החברה,
שד' הר ציון  ,75תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל בבר ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.4.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' מסריק  ,6פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חדוה מרקוביץ ,מפרקת

המרכז הבינלאומי לגמלים בע"מ
)ח"פ (51-270452-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,יישוב ספיר  ,86825לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ראובן יגיל ,מפרק

לוי  -ואזה בע"מ

מאי יעד השקעות בע"מ

)ח"פ (51-207094-7

)ח"פ (51-325591-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' השלום  ,149אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.4.2008בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' הבנים  ,13כפר סירקין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק ואזה ,מפרק

שמואל מאיו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,
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פלג ובניו בע"מ

ק.ס .מרפאות אבחון בע"מ

)ח"פ (51-117014-0

)ח"פ (51-345759-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורן שריקי ,מרח' אלנבי
 ,87תל אביב ,טל'  ,054-7800631 ,03-5250130למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.4.2008בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' אגמון
 ,16רמת אפעל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם פלג ,מפרק

עידן שאנטי מזון בע"מ
)ח"פ (51-365775-9

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורן שריקי ,עו"ד מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.3.2008או בתום  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,10.00במשרדה של
המפרקת ,חצר המועצה האזורית גליל עליון ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עדי ששון ,עו"ד ,מפרקת

מיו 6-סיסטמס בע"מ
)ח"פ (51-208749-5

א.ח.א .הנדיב השקעות ) (2000בע"מ
)ח"פ (51-292468-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי חן,
ת"ז  ,002144491מרח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2008בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' אידלסון
 ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו מינקוביץ ,עו"ד ,מפרק

וואנאפיק בע"מ
)ח"פ (51-323287-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.3.2008בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,רח'
גאולה 9א ,כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי חן ,עו"ד ,מפרק

שר"ה חברה להובלות
)ח"פ (51-091543-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן שטיין ,מרח' הנציב
 ,14תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חן שטיין ,עו"ד ,מפרק

אוריאל מסה ,מפרק
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טיגילט בע"מ

לאומיפאנד )ישראל( בע"מ

)ח"פ (51-379888-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.4.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי שמע ,מרח'
אמנון ותמר  ,13נתניה ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-155822-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל דותן ,ת"ז
 ,014977516משד' רוטשילד  ,76-74תל אביב ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אודי שמע ,עו"ד ,מפרק

אייל דותן ,עו"ד ,מפרק

שובל בע"מ

טנו חברה לבנין ופיתוח בע"מ

)ח"פ (51-003292-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל דותן ,ת"ז
 ,014977516משד' רוטשילד  ,76-74תל אביב ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-187677-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסטור לרנר ,ת"ז ,017089731
מרח' כיסופים  ,25תל אביב ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אייל דותן ,עו"ד ,מפרק

נסטור לרנר ,מפרק

קרן יובל בנק לאומי

בר-גיל ציוד מכני כבד תיקון תחזוקה ומסחר בע"מ

)ח"פ (51-080768-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל דותן ,ת"ז
 ,014977516משד' רוטשילד  ,76-74תל אביב ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-217657-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן ג'ן ,ת"ז ,24365868
ת"ד  ,206ראש העין ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אייל דותן ,עו"ד ,מפרק

אילן ג'ן ,מפרק
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נכסים ס.מ.י.ל .בע"מ

בית ברח' שלום עליכם  20בע"מ

)ח"פ (51-200254-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי אברמוביץ ,מרח'
יגאל אלון  ,65תל אביב  ,67443למפרק החברה.

)ח"פ (51-010011-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2007התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביבה רפ,
מרח' טשרניחובסקי  ,30ירושלים ,למפרקת החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אבי אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

אביבה רפ ,עו"ד ,מפרקת

בר אחים שיווק גז ) (1993בע"מ
)ח"פ (51-181450-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר חיים ,ת"ז ,052248341
מרח' עמק חפר  ,81נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בר חיים ,מפרק

מרמייד מוצרי איכות דניים בע"מ
)ח"פ (51-210945-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.2.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה ברגר,
ת"ז  ,061567210מרח' רמז  ,22נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה ברגר ,מפרק

2028

א.ר.א .ניהול מועדונים בע"מ
)ח"פ (51-221335-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את רונן ארדיטי ,מרח' בני אפרים  ,201תל אביב ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
רונן ארדיטי ,מפרק

אדמוב אלפו בע"מ
)ח"פ (51-289925-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.2.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד כהן ,מרח' דניאל
פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
דוד כהן ,עו"ד ,מפרק

צביתם בע"מ
)ח"פ (51-223959-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון סנד ,ת"ז ,26053231
מרח' מישקלוב  ,14ירושלים ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

בן ציון סנד ,מפרק

שלמה ורמוס ,עו"ד
בא כוח מפרק

ק.ש .אוטו סנטר בע"מ
)ח"פ (51-279688-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל מיכלסון ,מרח' מנחם
בגין  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

ספורט הצפון בע"מ
)ח"פ (51-378677-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן שטיין ,מרח' הנציב
 ,14תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חן שטיין ,עו"ד ,מפרק

א.ט .בכר בע"מ
)ח"פ (51-216661-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל רשפי ,ת"ז 055727127
מרח' בר אילן  ,9רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יובל רשפי ,רו"ח ,מפרק

Inﬁneon Technologies Savan Ltd.
)ח"פ (51-290488-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד זלצמן ,מרח' המנופים
 ,11הרצליה פיתוח )קומה  ,(5למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

טירה בגוש  8228חלקה  21בע"מ
)ח"פ (51-032360-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  30.7.1991התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה ורמוס ,מהדסה
נעורים ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,

מדיפלקס בע"מ
)ח"פ (51-167165-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר קדמון,
מרח' היצירה  ,3רמת גן ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר קדמון ,עו"ד ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי שלום ,מרח' גלגלי
הפלדה  ,11הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חגי שלום ,מפרק

איי אן סי אפלייד ניורל קומפיוטינג בע"מ
)ח"פ (51-263860-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.1.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי אבני ,ת"ז ,58893645
אצל משרד עו"ד יוסיפוף כהן ,מרח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,62338
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסי אבני ,מפרק

בנצי ו.ר .בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חיים קריספי ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

)ח"פ (51-049698-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.2.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון בובליל,
ת"ז  ,8343790מתקוה בן יהודה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
__________

)ח"פ (51-201495-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.1.2008התקבלה החלטה
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אמיר נאמנות בע"מ

שמעון בובליל ,מפרק

ארגן מוצרי איכות סביבה ומוצרים אורבניים בע"מ
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)ח"פ (51-365775-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי ששון ,ת"ז ,036212025
מחצר המועצה האזורית גליל עליון ,ת"ד  ,1032קרית שמונה,
למפרקת החברה.

עדי ששון ,עו"ד ,מפרקת

)ח"פ (51-200048-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.1.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים קריספי ,ת"ז
 ,67990465מרח' ויסוצקי  ,6תל אביב  ,62338למפרק החברה.

המחיר  20.44שקלים חדשים

צמחי מרפא הגליל בע"מ

תיקון טעות דפוס
במינוי חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים ,שפורסם
בילקוט הפרסומים  ,5773התשס"ח ,עמ'  ,1722במקום "חבר
בחדר המורים של המוסד להשכלה גבוהה" צריך להיות "חבר
בחבר המורים של המוסד להשכלה גבוהה".

ילקוט הפרסומים  ,5777י"ד באדר א' התשס"ח20.2.2008 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

