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הודעה על מינוי מנהלים כלליים
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את -
) (1חיים בלומנבלט לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לנושאים
אסטרטגיים; תוקף המינוי החל ביום ט"ז באייר התשס"ט )10
במאי ;(2009
) (2אייל גבאי לתפקיד המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה
במקום רענן דינור ;2תוקף המינוי החל ביום י"ח באייר
התשס"ז ) 12במאי ;(2009
) (3גבריאל מימון לתפקיד המנהל הכללי של משרד הפנים
במקום אריה בר  ;3תוקף המינוי החל ביום י"ח באייר התשס"ט
) 12במאי ;(2009
) (4מרדכי מרדכי לתפקיד המנהל הכללי של משרד הבינוי
והשיכון במקום חיים פיאלקוף  ;4תוקף המינוי החל ביום כ"ג
באייר התשס"ט ) 17במאי .(2009
י"ח באייר התשס"ט ) 12במאי (2009
)חמ (3—56
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

3

י"פ התשס"ו ,עמ' .3312
י"פ התשס"ז ,עמ' .3910
י"פ התשס"ח ,עמ' .410

2

4

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי מנהלים כלליים
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את -
) (1יוסי ענבר לתפקיד המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה
במקום שי אביטל ;2תוקף המינוי החל ביום כ"ג באייר התשס"ט
) 17במאי ;(2009
) (2רונן פלוט לתפקיד המנהל הכללי של משרד ההסברה
והתפוצות; תוקף המינוי החל ביום א' בסיוון התשס"ט )24
במאי ;(2009
) (3חגי פלד לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים
במקום דן ברינקר ;3תוקף המינוי החל ביום א' בסיוון התשס"ט
) 24במאי .(2009
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—56
__________
1
2
3

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

י"פ התשס"ו ,עמ' .4540
י"פ התשס"ח ,עמ' .3306

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן
חובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט) 11959-להלן  -החוק( ,והצעת ועדת שירות
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

4376

המדינה ,החליטה הממשלה להתיר מינוי מועמדים למשרות
טכנאים אזוריים לנציגויות ישראל בחוץ לארץ ,באגף תקשוב
במשרד החוץ ,בלי שהוכרז עליהם לפי סעיף  19לחוק ,ובלבד
שהמועמדים הועסקו בפועל באגף תקשוב במשרד החוץ
במסגרת מכרז מרכזי "לספק שירותי סיוע בכוח אדם בתחום
מקצוע טכנולוגיות המידע והתקשוב של החשב הכללי" ,ועברו
הכשרה שלא תפחת משלוש שנים במשרד החוץ ,זאת בכפוף
לנוהל שיתואם בין נציבות שירות המדינה למשרד החוץ.
י"ח באייר התשס"ט ) 12במאי (2009
)חמ (3—274
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד :הכנסת
לפי סעיף  155לתקנות הכנסת ,1מתפרסם בזה תיקון לתקנון
הכנסת ,שהכנסת אישרה בישיבתה ביום ט' בסיוון התשס"ט
) 1ביוני :(2009
תיקון סעיף 9ב
 .1בסעיף  9לתקנון הכנסת -
) (1בסעיף קטן )א( ,המילה "מסיעתם"  -תימחק ובמקום
"סעיף )9ב( ו–)ג(" יבוא "סעיף  ,9והודעה לפי סעיף )9ב(
תימסר על ידי יושב ראש סיעתו של חבר הוועדה ,אף
אם ממלא המקום הקבוע מונה מבין חבריה של סיעה
אחרת";
) (2במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( נעדר חבר ועדה באופן ארעי ,רשאים למלא את
מקומו בוועדה חברי כנסת אלה:
) (1היה לו ממלא מקום קבוע מסיעתו  -ממלא
המקום הקבוע ,ובהעדרו  -חבר אחר מסיעתם
לפי הוראות סעיף 9א;
) (2היה לו ממלא מקום קבוע מסיעה אחרת -
חבר אחר מסיעתו של חבר הוועדה או מסיעה
מיוצגת לפי הוראות סעיף 9א ,ובהעדרם -
ממלא המקום הקבוע;".
) (3בסעיף קטן )ג() ,(1במקום "חבר הוועדה הקבוע
בישיבה" יבוא "בישיבה חבר הוועדה או חבר אחר
כאמור בסעיף קטן )ב()."(2
תיקון סעיף 9ג
 .2בסעיף 9ג)א( לתקנון הכנסת ,בסופו יבוא "הוראות סעיף 9ב
יחולו לעניין זה בשינויים המחויבים".
ט' בסיוון התשס"ט ) 1ביוני (2009
)חמ (3—864
ראובן )רובי( ריבלין
__________
יושב ראש הכנסת
 1י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשס"ח ,עמ' .4574

תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד :הכנסת
לפי סעיף  155לתקנון הכנסת ,1מתפרסם בזה תיקון לתקנון
הכנסת ,שהכנסת אישרה בישיבתה ביום ט' בסיוון התשס"ט
) 1ביוני :(2009
__________
1

י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשס"ח ,עמ' .4574
ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מינוי חבר נוסף לוועדות ערעור

תיקון סעיף 9
.1

בסעיף )9ב( לתקנון הכנסת ,במקום "תבחר הסיעה חבר
אחר במקומו" יבוא "או החליטה סיעה על שינוי נציג
מטעמה בוועדה ,תודיע הסיעה ליושב ראש ועדת הכנסת
על מינוי חבר אחר מטעמה במקום חבר הוועדה כאמור".

ט' בסיוון התשס"ט ) 1ביוני (2009
)חמ (3—864
ראובן )רובי( ריבלין
יושב ראש הכנסת

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  (4)6לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ"ד ,11984-אני מודיע שהרכב הוועדה לבחירת שופטים
הוא כדלקמן:
יעקב נאמן ,שר המשפטים  -יושב ראש;
דורית ביניש ,נשיאת בית המשפט העליון  -חברה;
גלעד ארדן ,השר להגנת הסביבה  -חבר;
אילה פרוקצ'יה ,שופטת בית המשפט העליון  -חברה;
אדמונד לוי ,שופט בית המשפט העליון  -חבר;
דוד רותם ,חבר הכנסת  -חבר;

תוקף המינוי לשלוש שנים.
ב' בסיוון התשס"ט ) 25במאי (2009
)חמ (3—323
יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חוקרות ילדים
לפי חוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים( ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני ראיות )הגנת
ילדים( ,התשט"ו) 11955-להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם
הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור ,לפי סעיפים )3ב( ו–)3ג(
לחוק ,אני ממנה את הרשומות מטה לחוקרות ילדים:

אורי יהודה אריאל ,חבר הכנסת  -חבר;
פנחס מרינסקי ,עורך דין  -חבר;

חנין סואלחי ,ת"ז ;036654788

רחל בן–ארי ,עורכת דין  -חברה.

קרן הררי-סלע ,ת"ז ;033459215

כל ההודעות על הרכב הוועדה לבחירת שופטים - 2בטלות.

אודליה יהודאי ,ת"ז ;033335571

__________

מירב כהן ,ת"ז ;031769474
יעקב נאמן
שר המשפטים

1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

2

י"פ התשס"ז ,עמ'  1808ועמ'  ;3696התשס"ח ,עמ' ;2850
התשס"ט ,עמ' .1456

מינוי חבר נוסף לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש"י) 11950-להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה
את עודד אברמסקי ,ת"ז  ,000254615לחבר בוועדות ערעור לפי
החוק ,במחוז ירושלים.
תוקף המינוי לשלוש שנים.

__________

אפרת דדבקש ,ת"ז ;066151838
ענבל סעדו ,ת"ז .033290412
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ד' בסיוון התשס"ט ) 27במאי (2009
)חמ (3—401
יעקב נאמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30

הודעה על מינוי קצין תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הנכים
)תגמולים ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[ ,1מיניתי
את טלי אלקיים ,ת"ז  ,22528673לקצין תגמולים לעניין החוק
האמור.
המען :אגף שיקום נכים ,רח' שאול המלך  ,4תל אביב.

ב' בסיוון התשס"ט ) 25במאי (2009
)חמ (3—321

2

בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי"ט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק( ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את עודד
אברמסקי ,ת"ז  ,000254615לחבר בוועדות ערעור לפי החוק,
במחוז ירושלים.

לירז מזרחי ,ת"ז ;036450385

י"ז בסיוון התשס"ט ) 9ביוני (2009
)חמ (3—814

1

לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי"ט1959-
]נוסח משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

יעקב נאמן
שר המשפטים

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—42
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .276

אהוד ברק
שר הביטחון
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תיקון הכרזה על מקום מעצר
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה-מעצרים(,
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה-מעצרים( ,התשנ"ו) 11996-להלן  -החוק(,
ולאחר שהמפקח הכללי של משטרת ישראל אישר כי תאי
המעצר המפורטים להלן עומדים בתנאים לפי החוק וכי ניתן
לאפשר לעצורים שיוחזקו בהם במשמורת את זכויותיהם לפי
החוק ,אני מתקן את ההכרזה על מקום מעצר 2שבאחריות
משטרת ישראל לגבי תאי מעצר שבתחנות המשטרה )להלן -
ההכרזה( ,כמפורט להלן:
אחרי פרט  71יבוא:
תחנת משטרה
".72

כמות תאי
המעצר המוכרזים

תחנת ראשון
לציון החדשה

תאים לא
להכרזה

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

1
2

הודעה על מינוי מפקח על המחירים
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( לחוק הפיקוח
על מצרכים ושירותים ,התשנ"ו ,11996-מיניתי ביום ח' בסיוון
התשס"ט ) 31במאי  (2009את אילן סופר ,ת"ז  ,057349631למפקח
על המחירים במשרד הבריאות במקום רות רלב"ג 2כל עוד הוא
עובד במשרד הבריאות.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—2715

1
2

י"פ התשס"ה ,עמ' .1182

בנימין נתניהו
שר הבריאות

הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי
המועצה העומדים לבחירה במועצות מקומיות מסוימות
לפי צו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א1950-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לצו המועצות המקומיות
)א( ,התשי"א ,11950-אני קובע ומעיד בזה כי מספר התושבים
הרשומים במועד הנקוב בסעיף האמור בכל מועצה מקומית
ששמה נקוב בטור א' היא כאמור בטור ב' ומספר חברי המועצה
שיעמדו לבחירה בבחירות ביום כ"ח באב התשס"ט ) 18באוגוסט
 ,(2009הוא כאמור בטור ג'.
__________
1

בענה

7,204

9

עוספיה

10,586

9

דיר אל אסד

10,553

9

דלית אל כרמל

16,228

11

י"א בסיוון התשס"ט ) 3ביוני (2009
)חמ (3—269
אליהו ישי
שר הפנים

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

י"פ התשנ"ז ,עמ'  ;3420התשס"ח ,עמ' .3819

__________

מג'ד אל כרום

13,152

9

שם המועצה
המקומית

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192

בסמ"ה

8,452

9

טור א'

"5

ט' בסיוון התשס"ט ) 1ביוני (2009
)חמ (3—2776
__________

טור ב'
מספר התושבים

טור ג'
מספר חברי
המועצה העומדים
לבחירה

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  - 149תנורי חשמל לחימום חדרים ,מדצמבר .2001
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.30בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים,
מאפריל .2009
ת"י  - 1191מחממי מים חשמליים מיידיים ,מיוני .2001
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.35בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למחממי מים מיידיים ,מאפריל
.2009
ת"י  - 910כלי עבודה חשמליים מיטלטלים בעל גופי חימום
ומכשירים דומים ,מיוני .2000
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.45בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום
ומכשירים דומים ,מאפריל .2009
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
ט"ז באייר התשס"ט ) 10במאי (2009
)חמ (3—95
בנימין )פואד( בן אליעזר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

ק"ת התשי"א ,עמ' .178
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ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  900חלק  - 2.9בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי צלייה ,למכשירי קלייה
ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים ,מאפריל .2003
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.9בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי צלייה ,למכשירי קלייה
ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים ,מאפריל .2009
ת"י  900חלק  - 2.14בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי מטבח ,מאפריל .2003
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.14בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי מטבח ,מאפריל .2009
ת"י  - 583שמיכות ,סדינים ,כריות ומזרנים מחוממים בחשמל,
מדצמבר .2001
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.17בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות לשמיכות ,כריות ,פריטי לבוש
ומכשירי חימום גמישים דומים ,מאפריל .2009
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל"ו ,עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
ט"ז באייר התשס"ט ) 10במאי (2009
)חמ (3—95
בנימין )פואד( בן אליעזר
__________
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  - 901מחממים חשמליים מיטלטלים לחימום בטבילה,
מדצמבר .2001
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.74בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום
בטבילה ,מאפריל .2009
ת"י  900חלק  - 2.80בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למאווררים חשמליים ,מאוקטובר
.2003
__________
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.80בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למאווררים ,מאפריל .2009
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
ט"ז באייר התשס"ט ) 10במאי (2009
)חמ (3—95
בנימין )פואד( בן אליעזר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  - 957שואבי אבק חשמליים ומכשירי ניקוי שואבי מים,
מדצמבר .2001
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.2בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי
שואבי מים ,מאפריל .2009
ת"י  900חלק  - 2.3בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים ,מנובמבר
.2003
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.3בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים ,מאפריל
.2009
ת"י  900חלק  - 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכונות כביסה ,מאפריל .2003
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.7בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכונות כביסה ,מאפריל .2009
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל"ו ,עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
ט"ז באייר התשס"ט ) 10במאי (2009
)חמ (3—95
בנימין )פואד( בן אליעזר
__________
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
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ת"י  - 1037מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער ,מדצמבר
.2001
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.23בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער ,מאפריל
.2009
ת"י  900חלק  - 2.25בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות לתנורי גלי–מיקרו ,לרבות תנורי
גלי–מיקרו משולבים ,מאפריל .2003
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.25בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות לתנורי גלי–מיקרו ,לרבות תנורי
גלי–מיקרו משולבים ,מאפריל .2009
ת"י  1008חלק  - 1מכונות תפירה  -מכונות חשמליות לשימוש
ביתי :דרישות בטיחות חשמל ,מדצמבר .2001
במקומו יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.28בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכונות תפירה ,מאפריל .2009
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמ' .1871

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  60950חלק  - 1בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע :דרישות
כלליות ,ממרס .2003
במקומו יבוא:
ת"י  60950חלק  - 1ציוד טכנולוגיית המידע  -בטיחות :דרישות
כלליות ,ממאי .2009
ת"י  1554חלק  - 2לוחות לחיפוי מדרגות :לוחות מאבן טבעית,
ממאי .1999
במקומו יבוא:
ת"י  1554חלק  - 2לוחות לחיפוי מדרגות :לוחות מאבן טבעי,
ממאי .2009
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.

ט"ז באייר התשס"ט ) 10במאי (2009
)חמ (3—95
בנימין )פואד( בן אליעזר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ט"ז באייר התשס"ט ) 10במאי (2009
)חמ (3—95
בנימין )פואד( בן אליעזר
__________
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ה( לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:

אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקנים
הרשמיים האלה:

ת"י  1326חלק  - 1מדיחי כלים חשמליים :דרישות בטיחות כלליות,
מדצמבר  2001וגיליון תיקון מס'  ,1ממרס .2003

ת"י  5חלק  - 1בלוקי בטון :בלוקי קיר ,מאפריל  ,1999גיליון
תיקון מס'  1ממרס  ,2003גיליון תיקון מס'  2ממרס 2003
וגיליון תיקון מס'  3מנובמבר  ,2007על ידי פרסום גיליון
תיקון מס'  ,4ממאי .2009

ת"י  1326חלק  - 2מדיחי כלים חשמליים :שיטות לבדיקת ביצועים,
ממרס  1998וגיליון תיקון מס'  ,1ממרס .2003
במקומם יבוא:
ת"י  900חלק  - 2.5בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למדיחי כלים ,ממאי .2009
הסעיפים שאינם רשמיים הם :סעיף " 10.202טיב ההדחה";
סעיף " 10.203טיב הייבוש"; סעיף  204לעניין הדרישות
המתייחסות אל "טיב ההדחה וטיב הייבוש".
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל"ו ,עמ' .1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
ט"ז באייר התשס"ט ) 10במאי (2009
)חמ (3—95
בנימין )פואד( בן אליעזר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
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ת"י  1554חלק  - 1לוחות לחיפוי מדרגות :לוחות מטראצו או
מבטון בציפוי טראצו ,ממאי  1995וגיליון תיקון מס'  1מאפריל
 ,1999על ידי פרסום גיליון תיקון מס'  ,2ממאי .2009
גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל"ו,
עמוד .1871
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
ט"ז באייר התשס"ט ) 10במאי (2009
)חמ (3—95
בנימין )פואד( בן אליעזר
__________
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

שינוי בהרכב ועדה מייעצת ליצוא זרעים
לפי החוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק לפיקוח על יצוא הצמח
ומוצריו ,התשי"ד ,11954-אני ממנה את מרים פרוינד ,ת"ז
 ,065046971עובדת המדינה ,לחברה בוועדה מייעצת ליצוא
זרעים ,במקום אלדד לנדס.
מרים פרוינד תכהן כיושבת ראש הוועדה.
מינוי הוועדה המייעצת שפורסם ,2יתוקן לפי זה.
י"א בסיוון התשס"ט ) 3ביוני (2009
)חמ (3—499
שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ' .137
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .1928

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות
לעבודה סוציאלית
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9א() (2לחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ"ו ,11996-ולאחר התייעצות עם המועצה
לעבודה סוציאלית ,אני מכיר במוסד להשכלה גבוהה מחוץ
לישראל המפורט להלן ,ובתואר בעבודה סוציאלית הניתן על
ידו ,לעניין כשירות לעבודה סוציאלית:
) (1תואר שני בעבודה סוציאלית מבית הספר הגבוה לעבודה
סוציאלית ,באזל ,שוייץ.
MASTER
OF
SOCIAL
WORK
HOHERE
FACHHOCHSCULE FUR SOZIALE ARBBEIT,
.BAZEL, SWITZERLAND

ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—2795
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;152התשס"ד ,עמ' .424

מינוי קצין מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח
חדש[ ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את מחמוד אכתילאת ,ת"ז
 ,041953316לקצין מבחן לנוער לעניין החוק האמור.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

אימאן אל–בויראת ,ת"ז  ,032771289במחוז תל אביב והמרכז.
נירית שריאל ,ת"ז  - 036233757במחוז ירושלים.
אביחיל יקותיאל ,ת"ז  - 039162078במחוז ירושלים.
תהילה רפאלי ,ת"ז  - 066664715במחוז תל אביב והמרכז.
דנה היס ,ת"ז  - 017899485במחוז תל אביב והמרכז.
מיקה אריאל ,ת"ז  - 034358663במחוז חיפה והצפון.
מנאל אבו שרקי ,ת"ז  - 043201466במחוז חיפה והצפון.
לובנא חנא ,ת"ז  - 034241901במחוז חיפה והצפון.
אסתר ענאקי ,ת"ז  - 024080871במחוז באר שבע והדרום.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

תיקון מינוי קצין מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח חדש[,
התשכ"ט ,11969-אני מתקן את מינויו של קצין המבחן למבוגרים
לעניין הפקודה האמורה ,גטה וונדה ,ת"ז  ,2309707628כך
שבמקום "מחוז חיפה והצפון" יבוא "מחוז באר שבע והדרום".
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—141
יצחק הרצוג
__________
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3161

ביטול מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח חדש[,
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה
להיות קצינות מבחן לנוער לעניין החוק האמור:
רוני מולה ,2ת"ז  - 070037460מחוז תל אביב
יעל נתן )בוקאי( ,3ת"ז  - 022073290מחוז תל אביב
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—141
יצחק הרצוג
__________
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשנ"ב ,עמ' .282
 3י"פ התשנ"ו ,עמ' .2306

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח חדש[,
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים לעניין החוק האמור:
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט1969-

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח חדש[,
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים לעניין החוק האמור:
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

4381

אילן שריף ,2ת"ז  ,069070225מחוז ירושלים

שמיר מולכו ,ת"ז  - 034198176בעיריית ירושלים;

יוליה ריבקין ,3ת"ז  ,304056732מחוז חיפה והצפון

גידא אליאס ,ת"ז  - 026432401בעיריית ירושלים;

אתי ג'יברה-ברשוע ,4ת"ז  ,027142900מחוז תל אביב והמרכז

ענבל קארה ,ת"ז  - 033400862בעיריית ירושלים;

לילך נבט-אדרת ,5ת"ז  ,029442670מחוז תל אביב

סוהאד עוקש ,ת"ז  - 023347156בעיריית ירושלים;

נילי דאור ,6ת"ז  ,024171795מחוז ירושלים

עביר שקיראת ,ת"ז  - 043131010בעיריית ירושלים;

איילת סופר-גומא ,7ת"ז  ,023547672מחוז תל אביב

גילה הדס ברגר ,ת"ז  - 057324105במועצה המקומית בני עייש;

יעל ג'רבי-יגור ,8ת"ז  ,028746857מחוז תל אביב

בלה צבאג ,ת"ז  - 057524753בעיריית בני ברק;

שירלי גולדשלגר ,9ת"ז  ,034416933מחוז תל אביב והמרכז

קרן רונן איפרגן ,ת"ז  - 029713807בעיריית פתח תקוה;

עתאמנה סאמר ,10ת"ז  ,028252336מחוז חיפה והצפון

מירב שקד ,ת"ז  - 024695611בעיריית פתח תקוה;

נעמה בר אל ,11ת"ז  ,023044936מחוז חיפה והצפון

הדס דהאן ,ת"ז  - 033326794בעיריית מעלות תרשיחא;

אילה גסנר ,12ת"ז  ,000512798מחוז ירושלים

רחל סיימונס ,ת"ז  - 036508075בעיריית ירושלים;

ענת קריסטל-דהן ,13ת"ז  ,027204379מחוז חיפה והצפון

סאמי עדוי ,ת"ז  - 029924586במועצה המקומית יפיע;

נעמה בן צור-שפרינץ ,14ת"ז  ,024967176מחוז חיפה והצפון

קרן בן-צבי ,ת"ז  - 038293668במועצה האזורית חוף אשקלון;

נעמי שיפמן ,15ת"ז  ,005923867מחוז חיפה

נינה ממון ,ת"ז  - 038356184בעיריית ירושלים;

רבקה שור ,16ת"ז  ,043607142מחוז חיפה

מזיה טל ,ת"ז  - 310605407בעיריית באר שבע.

ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

י"פ התשנ"ז ,עמ' .2327
י"פ התשס"ז ,עמ' .3005
י"פ התשס"א ,עמ' .819
י"פ התש"ס ,עמ' .2656
י"פ התשנ"ז ,עמ' .2906
י"פ התשנ"ג ,עמ' .2417
י"פ התשנ"ז ,עמ' .5178
י"פ התשס"ו ,עמ' .3890
י"פ התש"ס ,עמ' .2625
י"פ התש"ס ,עמ' .2625
י"פ התשמ"ד ,עמ' .413
י"פ התשס"ב ,עמ' .1407
י"פ התשנ"ח ,עמ' .36
י"פ התשמ"ה ,עמ' .1666
י"פ התשמ"ד ,עמ' .413

מינוי פקידי סעד
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול והשגחה(,
התש"ך ,11960-אני ממנה את פקידי הסעד הרשומים מטה
לעניין החוק האמור:
יעל קוצר ,ת"ז  - 025466830בעיריית אור יהודה;

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי פקידות סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966 -אני ממנה את הרשומות מטה לפקידות סעד
לעניין החוק האמור:
מרינה רביקוביץ' ,ת"ז  - 306237645בעיריית נצרת עילית;
דלית קוסטו ,ת"ז  - 022478044בעיריית קרית גת;
נורית קדמון ,ת"ז  - 053602157במועצה האזורית חוף אשקלון;
אושרת ריזנבך ,ת"ז  - 02729621בעיריית הרצליה;
גלית ששון ,ת"ז  - 024236895בעיריית יהוד-מונסון;
שירה פוגל ,ת"ז  - 034207548בעיריית ירושלים;
ליליה לוין ,ת"ז  - 305955262בעיריית חיפה;
חיאת חניפס ,ת"ז  - 043427459בעיריית שפרעם;
ברוריה וייס ,ת"ז  - 055714646בעיריית בני ברק;
חסידה גורפינקל ,ת"ז  - 042195701בעיריית רמת גן;
תמר אלתרמן ,ת"ז  - 059110437בעיריית בני ברק;
מיכל אברהמי ,ת"ז  - 027253194עיריית קרית מלאכי;
וגוד גרה ,ת"ז  - 026191460במועצה המקומית ערערה;

דינה פאל ,ת"ז  - 037652732בעיריית ירושלים;

רונית אוביץ ,ת"ז  - 028823680בעיריית נהריה;

טליה לנגר ,ת"ז  - 039525308בעיריית ירושלים;

אביטל לובוצקי ,ת"ז  - 057946865במחוז תל אביב והמרכז.

מיטל שטויאר ,ת"ז  - 032800476בעיריית ירושלים;
רינה מסר ,ת"ז  - 050582154בעיריית ירושלים;
__________
1

ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—142

ס"ח התש"ך ,עמ' .52

4382

ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—1769
__________
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

ביטול מינוי פקידת סעד

ביטול מינוי פקידי סעד

לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-

לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים חולי נפש ונעדרים(,
התשט"ו1955-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני מבטל את מינויה של דבורה ארז ,ת"ז
 ,2008026973לפקידת סעד לעניין החוק האמור.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—1769
__________
1
2

ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט"ו ,11955-אני מבטל את
מינוים של הרשומים מטה להיות פקידי סעד לפי החוק האמור:
דבורה ארז ,ת"ז 008026973

2

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ניבאל ג'מול ,ת"ז 033958950

3

לורן פישמן ,ת"ז 015115314

4

חיה דלל אוברמן ,ת"ז 027866177

5

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .2750

מיכל כתבן ,ת"ז 055979991

6

מינוי פקידי סעד

רבקה קארו דוד ,ת"ז 057060618

7

לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים(,
התשט"ו1955-

מרים גרוס ,ת"ז 014704803

8

רחל רביקוביץ' ,ת"ז 30702637

9

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין החוק האמור:

נועה וייס פז ,ת"ז 028836377

10

מוחמד עווד ,ת"ז 059881656

11

ראבעה עדוי ,ת"ז 023345507

12

חיאת חניפס ,ת"ז  - 043427459בעיריית שפרעם;
רונית אוביץ ,ת"ז  - 028823680בעיריית נהריה;

ורד נוי זהבי ,ת"ז 058079674

אמאל רוחאנה ,ת"ז  - 058537671בעיריית הכרמל;

נילי לוי ,ת"ז 006948665

13

14

אלינה משצ'ריאקוב ,ת"ז  - 303485973בעיריית חולון;

פנינה פטריסיה בליץ ,ת"ז 069756203

וג'וד ג'רה ,ת"ז  - 026191460במועצה המקומית ערערה;

סיגל זריהן כהן ,ת"ז 023954787

גלית ששון ,ת"ז  - 024236895בעיריית יהוד-מונסון;

צאד עודה ,ת"ז 058176124

חסידה גורפינקל ,ת"ז  - 042195701בעיריית רמת גן;

רפאל בילר ,ת"ז 052621786

15

16

17
18

לוסי גרוסמן ,ת"ז  - 017178468בעיריית בת ים;

רחל קטנר ,ת"ז 057525560

דלית קוסטו ,ת"ז  - 022478044בעיריית קרית גת.

יעל אור ,ת"ז 058880626

19

20

אילת שחר דייטש ,ת"ז 057740441

21

ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—143
__________
1

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי פקידות סעד

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינוין של פקידות הסעד הרשומות מטה לעניין החוק האמור,
כך ש:
אסתי להב ,ת"ז  ,2033212432במקום "עיריית הוד השרון" יבוא
"מועצה אזורית עמק חפר";
רקפת עצמון ,ת"ז  ,3057690463במקום "בכל המחוזות" יבוא
"מועצה אזורית ברנר".
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—143
__________
1
2
3

__________
1
2

לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים חולי נפש ונעדרים(,
התשט"ו1955-

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
י"פ התשס"ט ,עמ' .272
י"פ התשס"ז ,עמ' .975

חיה קפ ,ת"ז 003367398

22

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
י"פ התשנ"ד ,עמ' .248
י"פ התשס"ז ,עמ' .5
י"פ התש"ס ,עמ' .4472

י"פ התשס"ב ,עמ' .1406
י"פ התשנ"ג ,עמ' .2444
י"פ התשס"ו ,עמ' .494
י"פ התשס"ב ,עמ' .762
י"פ התשנ"ה ,עמ' .4820

י"פ התשס"ה ,עמ' .3095
י"פ התשנ"ו ,עמ' .629
י"פ התשנ"ז ,עמ' .4724
י"פ התש"ס ,עמ' .2417
י"פ התשנ"ד ,עמ' .248
י"פ התשמ"ט ,עמ' .3044
י"פ התש"ס ,עמ' .68
י"פ התשנ"ד ,עמ' .1883
י"פ התש"ס ,עמ' .1925
י"פ התשנ"ז ,עמ' .1872
י"פ התשס"ז ,עמ' .852
י"פ התשס"ח ,עמ' .563
י"פ התשנ"ז ,עמ' .1872

4383

מינוי חברה בוועדות אבחון

סימה פז ,ת"ז 053580676

23

דינה מנהיים ,ת"ז 064703226

24

ליליאן יודה ,ת"ז 064873110

25

תמר יצחק ,ת"ז 000565804

26

ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—143
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
23

י"פ התשס"ה ,עמ' .487
י"פ התשנ"ט ,עמ' .3455

25

י"פ התשמ"ט ,עמ' .3044
י"פ התשנ"ז ,עמ' .1872

24

26

לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד )טיפול במפגרים(,
התשכ"ט ,11969-ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה
את גליה מזור ,ת"ז  ,015119787רופאה ,לחברה בוועדות אבחון
במחוז חיפה והצפון לעניין החוק האמור.
החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום במחוזות
ירושלים ,באר שבע ותל אביב.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—228
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132

שינוי מינוי פקידות סעד

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על מינוי חברים בוועדות ערר

לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"ך1960-

לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול והשגחה(,
התש"ך ,11960-אני משנה את מינוין של פקידות הסעד
הרשומות מטה לעניין החוק האמור ,כך שבמינויים אלה:

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק שירותי
הסעד ,התשי"ח ,11958-ולאחר התייעצות עם הרשות
המקומית ,מיניתי ביום ד' בסיוון התשס"ט ) 25במאי  (2009את
ריבי קוסובר ,ת"ז  ,056827967נציגת ציבור ,לחברה בוועדות ערר
לפי חוק ,במחוז ירושלים.

שושנה גלילי ,ת"ז  - 2053474284לצד שמה יבוא "מועצה אזורית
חוף השרון";
רותם אלבז ,ת"ז  - 3033246786במקום "נהריה" יבוא "עיריית
כרמיאל";
אליאנה מדזיבובסקי ,ת"ז  - 4033732199במקום "לוד" יבוא
"ראשון לציון";
יונית עבדה ,ת"ז  - 5036116085במקום "ירושלים" יבוא "מודיעין
עילית".
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—142
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
1

ס"ח התש"ך ,עמ' .52

2

י"פ התשנ"ו ,עמ' .1182
י"פ התשס"ה ,עמ'  ;3624התשס"ח ,עמ' .564
י"פ התשס"ה ,עמ' .1931
י"פ התשס"ח ,עמ' .3681

3
4
5

מינוי פקידי סעד
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )21ג( לחוק הסעד )טיפול
במפגרים( ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה
לפקידי סעד לעניין החוק האמור:
נחמה אבירן ,ת"ז  ,050533488במחוז חיפה והצפון;
יצחק צדקה ,ת"ז  ,022956700בעיריית שדרות.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—228
__________
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
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יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

תוקף המינוי יהיה לשלוש שנים מיום חתימתו.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—1082
__________
1

ס"ח התשי"ח ,עמ' .103

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם
לפי צו פיקוח על מחירי תכשירים ושירותים )מחירים מרביים
לתכשירים שהם תכשירי מרשם( ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )3ג( ו–)ד( לצו הפיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי
מרשם( ,התשס"א ,12001-אני מודיע כי עקב שינוי בממוצע
שערי החליפין בשיעור העולה על שלושה אחוזים לעומת
ממוצע שער החליפין ביום ז' בשבט התשס"ט ) 1בפברואר ,(2009
יעודכנו המחירים המרביים של תכשירי מרשם ביום ט' בסיוון
התשס"ט ) 1ביוני  ,(2009עדכון מיוחד בשיעור של .1.74%
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—2722
אילן סופר
המפקח על המחירים
__________
משרד הבריאות
 1ק"ת התשס"א ,עמ'  ;412התשס"ט ,עמ' .844

מינוי
לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( ,התשל"ה1975-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )41ה( לתקנות רישוי עסקים
)הדברת מזיקים( ,התשל"ה ,11975-אני ממנה לעניין התקנה
__________
 1ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;1184התשנ"ג ,עמ'  ;812י"פ התשנ"ג ,עמ'
.1947

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

האמורה את יעל שי ,ת"ז  ,38648051לדרוש ממדביר להציג
לפניו את פנקס הרישום של פעולות ההדברה.

בשל נסיבותיו המיוחדות של המקרה ,החליטה המועצה
לפרסם את פרטי המקרה בלא פרסום שמו של רואה החשבון.

תוקפו של מינוי זה כל עוד מקבלת המינוי משמשת
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

נסיבות המקרה :רואה החשבון הורשע על פי הודאתו
בעבירות לפי סעיפים  217ו– 241לפקודת מס הכנסה 2בשל כך
שהחליף חשבונות של לקוח ,תוך רישום פרטים לא נכונים
בפנקס החשבונות של הלקוח ,באופן שייראה שהחשבוניות היו
בשנת המס הקודמת ,וזאת תוך עצימת עיניים לגבי אמיתותן
של החשבוניות.

כ"ט בניסן התשס"ט ) 23באפריל (2009
)חמ (3—1550
אורי שלום
המנהל

הרשאה והסמכה

כ"ג באייר התשס"ט ) 17במאי (2009
)חמ (3—61
משה שילה
יושב ראש מועצת רואי חשבון

לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5ח( ו– 16לחוק החומרים
המסוכנים ,התשנ"ג ,11993-אני מרשה ומסמיך לפי העניין את
יעל שי ,ת"ז  ,38648051לעניין הסמכויות המפורטות בסעיפים
האמורים.
תוקפו של מינוי זה כל עוד מקבלת המינוי משמשת
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.
ח' בניסן התשס"ט ) 2באפריל (2009
)חמ (3—2462
מיכל ברטוב
__________
הממונה
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;28התשנ"ז ,עמ' .132

הסמכה בסמכות כניסה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )28א() (5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח) 11968-להלן  -החוק( ,אני מסמיך את עובדת המדינה
יעל שי ,ת"ז  ,38648051להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם
עוסקים בעסק טעון רישוי ,או שקיים יסוד סביר לחשוב
שעוסקים בו בעסק כאמור ,כדי לבדוק אם מקיימים בהם
הוראות חוק זה והתקנות על פיו ,לרבות תנאים ברישיון או
בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף  7לחוק.
תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלת ההסמכה משמשת
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.
ח' בניסן התשס"ט ) 2באפריל (2009
)חמ (3—2495
__________
1

יוסי ענבר
ממונה על איכות הסביבה

ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204

הודעה על החלטה בדין משמעתי
לפי חוק רואי חשבון ,התשט"ו1955-
מודיעים בזאת בהתאם לסעיף  13לחוק רואי חשבון,
התשט"ו) 11955-להלן  -חוק רואי חשבון( ,כי ביום י"ז בשבט
התשס"ט ) 11בפברואר  (2009החליטה מועצת רואי חשבון
)להלן  -המועצה( ,לנזוף ברואה חשבון על שמצאה אותו אשם
בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע ,כאמור בסעיף 12
לחוק רואי חשבון.
__________
1

ס"ח התשט"ו ,עמ' .26

2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

הודעה על החלטה בדין משמעתי
לפי חוק רואי חשבון ,התשט"ו1955-
מודיעים בזאת בהתאם לסעיף  13לחוק רואי חשבון,
התשט"ו) 11955-להלן  -חוק רואי חשבון( ,כי ביום ד' באלול
התשס"ט ) 4בספטמבר  (2008החליטה מועצת רואי חשבון
)להלן  -המועצה( ,לנזוף ברואה חשבון על שמצאה אותו אשם
בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע ,כאמור בסעיף 12
לחוק רואי חשבון וכמפורט בתקנה 1א) (1לתקנות רואי חשבון
)התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע( ,התשכ"ה.21965-
נסיבות המקרה :רואה החשבון פעל בניגוד לפסק בורר,
בכך שלמרות שנקבע בפסק הבורר כי היה עליו להעביר את
המסמכים המצויים בידו לאגודה או להודיע כי אין בידו
מסמכים ,אם אלו הם פני הדברים ,ולהפנות את האגודה למקום
שבו הם מצויים .רואה החשבון לא עשה כן ופעל בניגוד לפסק
הבורר ,אשר נותר על כנו ולא בוטל.
כ"ג באייר התשס"ט ) 17במאי (2009
)חמ (3—61
__________
1

ס"ח התשט"ו ,עמ' .26

2

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .2240

משה שילה
יושב ראש מועצת רואי חשבון

הודעה על החלטה בדין משמעתי
לפי חוק רואי חשבון ,התשט"ו1955-
מודיעים בזאת בהתאם לסעיף  13לחוק רואי חשבון,
התשט"ו) 11955-להלן  -חוק רואי חשבון( ,כי ביום כ"ב בחשוון
התשס"ט ) 20בנובמבר  (2008הוחלט להרשיע את רואה החשבון
עמי כהן ,ת"ז  ,058084518בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד
המקצוע ולקבוע כי בעבירות שביצע יש קלון; נוסף על כך
המועצה החליטה לבטל את רישיון ראיית החשבון של רואה
החשבון עמי כהן לפי סעיף  12לחוק רואי חשבון.
נסיבות המקרה :רואה החשבון הורשע בבית המשפט
המחוזי בשנת  2005בשורה ארוכה של עבירות שביצע במהלך
השנים  2001עד  ,2003שעיקרן שליחת יד בהחזרים כספיים
המגיעים ללקוחותיו )בעד תשלומי יתר למס הכנסה ,בעד
החזרים ממס ערך מוסף ,בעד החזרים מהמל"ל( והעברת
הכספים לחשבונות בנק שלו; העבירות שבהן הורשע כוללות,
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .26
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בין השאר ,עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
לפי סעיף  415לחוק העונשין ,התשל"ז) 21977-להלן  -חוק
העונשין( ,עבירות של גניבה בידי מורשה לפי סעיף  (3)393לחוק
העונשין ,השמטת הכנסה מדוח לפי סעיף  (1)220לפקודת מס
הכנסה ,3מסירת דוח וידיעות לא נכונים לפי סעיף  217לפקודת
מס הכנסה ,עבירות על הוראות חוק איסור הלבנת הון ועוד;
בית המשפט הטיל על רו"ח עמי כהן עונש מאסר ,קנס כספי
ותשלום פיצוי לנפגעי העבירות; המועצה קבעה בהחלטתה,
כי במעשים שביצע רואה החשבון עמי כהן הוא מעל באמון
שניתן בו ,הן מצד ציבור לקוחותיו והן מצד שלטונות המס ,וכי
בנסיבות העניין העונש המשמעתי ההולם והראוי הוא ביטול
רישיון ראיית החשבון שלו; נוכח חומרת המעשים שביצע רואה
חשבון עמי כהן והיקפם ,לא מצאה המועצה כי יש בנסיבות
המיוחדות של רואה החשבון עמי כהן ,כפי שהוצגו לפניה,
כדי להצדיק ענישה פחותה מכך; תכליתו של הדין המשמעתי
היא הגנה על אינטרס הציבור בשמירה על רמתו וכבודו של
מקצוע ראיית החשבון ועל אמון הציבור ברואי החשבון; כל
אלה נפגעו פגיעה קשה ונרמסו ברגל גסה.

מיום ו' באדר התשס"ט ) 2במרס  ,(2009החליטה לפרסם תנאים
למתן היתרי בניה בתחום התכנית לתשתית לאומית שמספרה
תת"ל 35/הגנות על חופי ים המלח ותשתיות נלוות )להלן -
התכנית( ,כמפורט להלן:
) (1היתרים לבניה או לשימוש בתחום המקרקעין הכלולים
בהודעה לפי סעיף  77יינתנו באישור מתכנן הוועדה;
) (2על אף האמור בפסקה ) ,(1רשאית הוועדה המקומית לתת
היתרים לבנייה או לשימוש בתחום המקרקעין הכלולים
בהודעה לפי סעיף  ,77אף בלא אישור מתכנן הוועדה ,אם
מתכנן הוועדה קבע שאינם טעונים את אישורו ,או אם
היתרים אלה כוללים מרכיבים אלה בלבד:
)א( שינוי או תוספת למבנים קיימים בתחום המגרשים
המיועדים למלונאות או למסחר ,בתנאי שהבקשה
איננה כוללת בנייה בקומת קרקע או מרתף ,או שינוי
פני הקרקע הקיימת;
)ב(

בנייה או שימוש בתחום המגרשים המיועדים למגורים
)לסוגיהם( ,לבנייני ציבור ,למרכז מנהלי תמר ונווה
זוהר ,למוסדות ציבור ,למסחר ,למיתקנים הנדסיים,
לתעשיה זעירה ומלאכה ,לאזור משולב תעשיה ומסחר
ולתעשיה  -במתחם בנייני המועצה האזורית תמר על
פי תכנית  ,8/112/02/10ביישוב נוה זוהר על פי תכנית
 5/112/02/10ובאזור התעשיה על פי תכנית 4/112/02/
;10

)ג(

עבודות בנייה בחלק של בריכת המלח המכונה "בריכה
מס'  3של מפעלי ים המלח" ,על פי תכנית ;71/100/02/10

)ד(

עבודות בנייה בתחנת השאיבה  ,P88על פי תכנית
;44/100/02/10

כ"ג באייר התשס"ט ) 17במאי (2009
)חמ (3—61
__________

משה שילה
יושב ראש מועצת רואי חשבון

2

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

הודעה על החלטה בדין משמעתי
לפי חוק רואי חשבון ,התשט"ו1955-
מודיעים בזאת בהתאם לסעיף  13לחוק רואי חשבון,
התשט"ו) 11955-להלן  -חוק רואי חשבון( ,כי ביום כ"ו באדר ב'
התשס"ח ) 2באפריל  (2008החליטה מועצת רואי החשבון )להלן
 המועצה( ,לנזוף ברואה חשבון אילן ברהום ,ת"ז ,022518500עם פרסום המקרה והשם ברשומות ובעיתון ,על שמצאה
אותו אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע,
כאמור בסעיף  12לחוק רואי החשבון ,למרות שהמועצה ראתה
בחומרה את מעשיו של רואה החשבון אילן ברהום ,החליטה
המועצה להסתפק בעונש של נזיפה וזאת בשל נסיבות אישיות
מיוחדות שהועלו לפניה.
נסיבות המקרה :רואה חשבון ,אילן ברהום ביקש וקיבל
לידיו מידע מפקיד מע"מ ,שלא היה רשאי לקבל ואף העביר
מידע זה לאדם נוסף שעשה בו שימוש.
כ"ג באייר התשס"ט ) 17במאי (2009
)חמ (3—61
__________
1

משה שילה
יושב ראש מועצת רואי חשבון

ס"ח התשט"ו ,עמ' .26

הודעה בדבר תנאים למתן היתרים בתקופת ביניים
מס' תת"ל - 35/הגנות החופים בים המלח ותשתיות נלוות
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  78לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-מודיעה בזאת הוועדה הארצית לתכנון
ולבניה של תשתיות לאומיות )להלן  -הוועדה( כי בישיבתה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .82
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) (3תוקף התנאים יהיה למשך שלוש שנים מיום פרסום
הודעה זו ברשומות או עד מועד העברת התכנית להערות
הוועדות המחוזיות או דחייתה ,או עד שיבוטלו התנאים
או שישונו ,הכל לפי המוקדם מביניהם.
מטרות התכנית:
) (1יצירת מסגרת תכנונית לביצוע עבודות בתחום מאגר
המים באזור דרום ים המלח והשטחים הסמוכים אליו
לצורך הגנה על בתי המלון והתשתיות באזור;
) (2קביעת התנאים והשלבים לביצוע העבודות האמורות
בפסקה );(1
) (3קביעת הוראות למניעה ולמזעור של מפגעים סביבתיים
בשל ביצוע העבודות האמורות בפסקה ) ,(1לרבות איתור
אתרי כרייה וחציבה.
תחום התכנית:
רשימת הגושים והחלקות הכלולים בתכנית:
גוש
39678
39682
39686
100054
100055
100140
100141
100142

חלקה בשלמותה
8 ,1
--5 ,3
11 ,5
14 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3
13 ,12
5 ,4

חלקי חלקה
9 ,6 ,3 ,2
4 ,1
1
9 ,7 ,6 ,4 ,2 ,1
10 ,4 ,2 ,1
13 ,12 ,4 ,1
16 ,14 ,10 ,9
6 ,3

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

חלקה בשלמותה
גוש
16 ,12 ,9 ,8 ,7
100143
-100143/1
,22 ,18 ,15 ,13 ,10 ,4
100144
23
16 ,15 ,12 ,5 ,2
100145
9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
100146
ים המלח  -אזור לא מוסדר

חלקי חלקה
15 ,6 ,5
1
8
1
2 ,1

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,ובמקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים וחלקי הגושים לבין
המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
כל המעוניין לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו יכול
למוצאו במשרדי הוועדות הרשומות להלן:
) (1הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות,
רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל' ,02-5312666
פקס' ;02-5697997
) (2ארכיב המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,רח' קפלן  ,2ת"ד ,6158
ירושלים  ,91061טל'  ,02-6701556/646פקס' ;02-6701633
) (3הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,קרית
הממשלה ,רח' התקווה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,טל' -6263791
 ,08פקס' ;08-6263797
) (4הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר ,נווה זוהר ,86910
טל'  ,08-6688841פקס' .08-6584102
י"א באייר התשס"ט ) 5במאי (2009
)חמ (3—697
אריה בר
יושב ראש הוועדה הארצית
לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

הודעה
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה בהתאם להגדרה "מדינת האיגוד" בסעיף 1
לחוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג ,1973-כי כל
מדינת חוץ המופיעה ברשימת חברי האיגוד הבין–לאומי
להגנת זני צמחים חדשים ) ,(UPOVשמפורסמת באתר הרשמי
של האיגוד בכתובת שלהלן וכפי שתתעדכן הרשימה מזמן
לזמן ,היא חברה באיגוד להגנת זני צמחים מכוח האמנה:
http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/
.members/pdf/pub423.pdf
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—512
מיכל גולדמן
__________
רשם זכויות מטפחים
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשמ"ד ,עמ'  ;23התשנ"ו ,עמ' .92

הודעה על בקשה להחזר תוקפה של זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  78לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ג ,11973-אני מודיעה כי משרד עו"ד ד"ר שלמה
__________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272ס"ח התשנ"ו ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

כהן ושות' הגיש בקשה להחזר תוקפה של זכות מטפחים מס' 2730
שניתנה לפלורידה פאונדשיין סיד פרודיוסרס ,אינק ,בתות שדה
מזן .FESTIVAL
אדם הרוצה להתנגד לבקשה להחזר תוקפה של הזכות
רשאי ,בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו ,להגיש
לרשם התנגדות מנומקת בכתב.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—361
מיכל גולדמן
רשם זכויות מטפחים

הודעה על בקשה להחזר תוקפה של זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  78לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ג ,11973-אני מודיעה כי חברת זרעים גדרה בע"מ
הגישה בקשה להחזר תוקפן של זכויות מטפחים מס'  2771ו–2772
שניתנו לה בפלפל מזן  DAKARו– ,CANNONבהתאמה.
אדם הרוצה להתנגד לבקשה להחזר תוקפה של הזכות
רשאי ,בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו ,להגיש
לרשם התנגדות מנומקת בכתב.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
)חמ (3—361
מיכל גולדמן
__________
רשם זכויות מטפחים
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272ס"ח התשנ"ו ,עמ' .92

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף )22א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,
התשל"ג ,11973-אני מודיעה כי ההודעה בדבר בקשות לרישום
זכות מטפחים 2תתוקן כך שבבקשה מס'  ,3924/06בשם המוצע
לזן ,במקום "ביגרמור" יבוא "הילולה".
י"א בסיוון התשס"ט ) 3ביוני (2009
)חמ (3—235
מיכל גולדמן
__________
רשם זכויות מטפחים
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשמ"ד ,עמ'  ;23התשנ"ו ,עמ' .92
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .440

תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה
לשנת הכספים 2009
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות) 1להלן  -הפקודה(,
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים  206ו– 207לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית רעננה לשנת
התקציב  2009שתמציתו להלן:
צד ההכנסות

אלפי שקלים חדשים
211,085
33,300
39,594

ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשל"א ,עמ'  ;1523התשס"ט ,עמ' .812
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אלפי שקלים חדשים

צד ההכנסות
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

2,215
108,396
394,590

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

71,084
21,903
2,215
4,658
99,860

תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנו־
נה וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים
הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה
צד ההכנסות

494,450
21,550
516,000
516,000
אלפי שקלים חדשים

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל כלליות

110,976
116,371
20,000
247,347

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

112,561
61,292
173,853

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

13,138
25,018
38,156

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

3,400
27,600
31,000

הוצאות מימון
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנו־
נה וכיסוי גירעון נצבר

1,671
2,423
494,450

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

21,550
516,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה
ט' באייר התשס"ט ) 3במאי (2009
)חמ (3—42

516,000

שוקי אמרני
הממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים
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הודעה על החלת חוקי עזר  -לוד
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים( ,התשס"ח2008-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  11לחוק הרשויות
המקומיות )אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים( ,התשס"ח-
) 12008להלן  -החוק( ,החליטה מועצת עיריית לוד ,לפי הצעת
יושב ראש הוועדה הממונה ובהסכמת היועץ המשפטי של
עיריית לוד ,להחיל את הוראות חוקי העזר המפורטים להלן:
 .1חוק עזר ללוד )הגנה על הצומח( ,התשי"ב;21952-
 .2חוק עזר ללוד )שמירה על הניקיון ואיסור העישון(,
התש"ך;31960-
4
 .3חוק עזר ללוד )רוכלים( ,התשכ"ב; 1962-
 .4חוק עזר ללוד )פינוי פסולת( ,התשס"ג;52003-
 .5חוק עזר ללוד )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,התשכ"ז;61966-
 .6חוק עזר ללוד )עגלות( ,התשל"א;71971-
8
 .7חוק עזר ללוד )תברואה וסילוק מפגעים( ,התשל"א; 1971-
 .8חוק עזר ללוד )רחצה בבריכות שחיה( ,התשל"ב;91972-
 .9חוק עזר ללוד )שחיטת עופות( ,התשל"ג;101973-
 .10חוק עזר ללוד )מודעות ושלטים( ,התש"ס;112000-
 .11חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות )החזקת מקלטים(,
התשל"ו ,121975-שאימצה עיריית לוד;13
 .12חוק עזר ללוד )שמירה ושיפוץ של חזית הבית( ,התשל"ט-
;141979
15
 .13חוק עזר ללוד )שווקים( ,התשכ"א; 1961-
 .14חוק עזר ללוד )החזקת בעלי חיים( ,התשמ"ח;161988-
 .15חוק עזר ללוד )פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים(,
התשנ"ב;171991-
18
 .16חוק עזר ללוד )שימור רחובות( ,התשל"ו; 1976-
 .17חוק עזר ללוד )העמדת רכב וחנייתו( ,התשנ"ד.191993-
תחילתה של הודעה זו מיום תחילתו של החוק.
י"א בסיוון התשס"ט ) 3ביוני (2009
)חמ (3—3951
__________
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

אילן הררי
יושב ראש הוועדה הממונה

 2ק"ת התשי"ב ,עמ' .1296
 3ק"ת התש"ך ,עמ' .1275
 4ק"ת התשכ"ב ,עמ' .1501
 5ק"ת-חש"ם ,התשס"ג ,עמ' .310
 6ק"ת התשכ"ז ,עמ' .1058
 7ק"ת התשל"א ,עמ' .1053
 8ק"ת התשל"א ,עמ' .1639
 9ק"ת התשל"ב ,עמ' .1079
 10ק"ת התשל"ג ,עמ' .1248
 11ק"ת-חש"ם ,התש"ס ,עמ' .354
 12ק"ת התשל"ו ,עמ' .384
 13ק"ת התשל"ו ,עמ' .2353
 14ק"ת התשל"ט ,עמ' .1855
 15ק"ת התשכ"א ,עמ' .1981
 16ק"ת-חש"ם ,התשמ"ח ,עמ' .747
 17ק"ת-חש"ם ,התשנ"ב ,עמ' .148
 18ק"ת התשל"ו ,עמ' .1718
 19ק"ת-חש"ם ,התשנ"ד ,עמ' .18

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

הודעה על מינוי ממלא מקום מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה
כללית( ,התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית מנשה בישיבתה מיום כ"ג באדר
התשס"ט ) 19במרס  ,(2009את אורי צבר לממלא מקום מנהל
הארנונה לעניין החוק האמור ,במקום נתן קוסקס ,2בעניינים
הנוגעים ליישוב משמרות המצוי בתחום המועצה ולהם בלבד.
כ"ד באייר התשס"ט ) 18במאי (2009
)חמ (3—265
__________
1
2

אילן שדה
ראש המועצה האזורית מנשה

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשנ"ו ,עמ' .2009

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ"ט1969-
הריני להודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס'
/11750חיפה )חלק מגוש שומה מס' /10820חיפה( ,נפת חיפה,
הוצג היום למשך שלושים ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין אזור הסדר חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,קרית הממשלה,
קומה  ,14חיפה ,בעיריית חיפה ,ובלשכת הממונה על מחוז
חיפה ,קרית הממשלה ,חיפה.
ח' בסיוון התשס"ט ) 31במאי (2009
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום
מס'  ,38371באר שבע ,39817 ,39816 ,39815 ,נתיבות ,הוצגו
ביום י"א בסיוון התשס"ט ) 3ביוני  ,(2009למשך שלושים ימים
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,אזור הסדר דרום ,קרית
הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,הממונה על מחוז הדרום,
משרד הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,ובעיריית באר שבע
ועיריית נתיבות.
י"א בסיוון התשס"ט ) 3ביוני (2009
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר דרום

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גוש רישום מס'
 ,2790אשדוד ,הוצג ביום א' בסיוון התשס"ט ) 24במאי ,(2009
למשך שלושים ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין,
אזור הסדר דרום ,קרית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע,

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

בלשכת הממונה על מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח' התקווה ,4
באר שבע ובעיריית אשדוד.
א' בסיוון התשס"ט ) 24במאי (2009
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר דרום

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
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 ש) 1298/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5897התשס"ט ,עמ'  ,1625מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון )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  ,11307ח"ח .38 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,24 ,20 ,19
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה המקומית ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב' בסיוון התשס"ט ) 25במאי (2009
)חמ (3-2

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

מוטי קירמאיר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

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' הר) 161/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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 ,1593התש"ל ,עמ'  ,1052מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון )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.
תוספת
גוש  ,6448ח"ח  ;190 ,189 ,9 ,5הייעוד :דרך מוצעת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,רח' בני ברית
 ,7הוד השרון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ג' בסיוון התשס"ט ) 26במאי (2009
)חמ (3-2
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון

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  ,6448ח"ח  ;157 ,155-152 ,3הייעוד :דרך מוצעת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,רח' בני ברית
 ,7הוד השרון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ג' בסיוון התשס"ט ) 26במאי (2009
)חמ (3-2

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

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון

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' שד) 1/19/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1636התש"ל ,עמ'  ,2283מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הוד השרון )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.
__________

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' נת/4/500/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4728התשנ"ט ,עמ'  ,1817ובהתאם לתכנית מיתאר
מקומית מס' נת ,7/400/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2844התשמ"ב ,עמ' ) 2707להלן  -התכניות(,
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצורכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה( ,הודעה כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי
הוועדה סבורה כי בשל הוראות סעיף  20לפקודה אין פיצויים
או פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בשל אותה קרקע.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,בין מכוח זכות ובין
מתוך נימוק 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
את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק
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
חלקות  382 ,378 ,318בגוש  8232בשלמות ,בשטח של 2,618
מ"ר ,שייעודן שטח לבניין ציבורי הצבועות בתכנית בניין עיר
בצבע חום .חלקות  ,385 ,379 ,216בגוש  8232בשלמות ,בשטח
של  10,764מ"ר ,שייעודן שטח ציבורי פתוח ,הצבועות בתכנית
בניין עיר בצבע ירוק.
__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

העתקי תשריטי התכניות מופקדים במשרדי אגף הנכסים
בעיריית נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
י' בסיוון התשס"ט ) 2ביוני (2009
)חמ (3-2
מרים פיירברג-אכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה

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 ג/במ) 18/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4076התשנ"ג ,עמ'  ,1266מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עכו )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  ,18006חלקה  ,22בהתאם למסומן בתשריט.
העתק התשריט מופקד במחלקת רישוי ובנייה בעיריית
עכו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב' בסיוון התשס"ט ) 25במאי (2009
)חמ (3-2
שמעון לנקרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה עכו

__________
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-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,7609/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4435
התשנ"ו ,עמ'  ,4374ותכנית מס' גנ ,16119/שהודעה בדבר
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5777התשס"ח ,עמ' 2013
)להלן  -התכניות( ,מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים )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  ,16935ח"ח  ;171 ,96 ,95 ,86 ,84 ,14 ,13 ,12 ,11 ,9הייעוד:
דרך.
העתקי התכניות ותשריט ההפקעה שנערך על פיהן
מופקדים במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא
העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז באייר התשס"ט ) 21במאי (2009
)חמ (3-2

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

ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים

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 מס' /8במ/
) 55להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4096התשנ"ג ,עמ'  ,2087מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,21943הודעה 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,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

 400שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2844
התשמ"ב ,עמ' ) 2707להלן  -התכניות( ,מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה )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
 ,5932התשס"ט ,עמ'  ,2977תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית נתניה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

גוש  ,311ח"ח  ,124מגרש  ;850הייעוד :דרך כמסומן
בתשריט.

תוספת

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

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
א' בסיוון התשס"ט ) 24במאי (2009
)חמ (3-2
דרור שור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה

חטיבת קרקע בגוש  ,8239ח"ח  ;21גוש  ,8243חלקה 110
בשלמות; ח"ח  ,109 ,103 ,99 ,96 ,80 ,73בשטח של כ– 13,970מ"ר,
שייעודה דרך המסומנת במפת הפקעה מס'  147בצבע אדום.
העתקי תשריטי התכנית מופקדים במשרדי אגף הנכסים
בעיריית נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
י' בסיוון התשס"ט ) 2ביוני (2009
)חמ (3-4

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 בניין ערים מס'
הר/1117/א )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2785מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה )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
 ,5685עמ'  ,3350תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,6539חלקה  ,100רח' גבעת החלומות; הייעוד :שב"צ
)כמסומן בתכנית(.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ' באייר התשס"ט ) 14במאי (2009
)חמ (3-4
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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 מיתאר מקומית מס' נת7//
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מרים פיירברג-איכר
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה

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 ממ) 830/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2521התשל"ט ,עמ'  ,1172מצהירה 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
 ,5932התשס"ז ,עמ'  ,2979תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית ראש העין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,4272ח"ח  ;173 ,162 ,160 ,159גוש  ,5507ח"ח  ;1גוש
 ,5508חלקות  123 ,114 ,105-102בשלמות ,ח"ח ,22 ,8-6 ,4-2
.124 ,43-40 ,29-27
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ראש העין ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ב' בסיוון התשס"ט ) 25במאי (2009
)חמ (3-4

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

משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

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' רצ/6/1/ב )להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3914התשנ"א ,עמ'  ,3540מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון )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
 ,5073התשס"ב ,עמ'  ,2272תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין ערים מס'
/8במ) 55/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4096התשנ"ג ,עמ'  ,2087מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה )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  ,4704התשנ"ט ,עמ'  ,843תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה האזורית באר טוביה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

תוספת
גוש  ,3937ח"ח .89 ,82 ,81
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ג באייר התשס"ט ) 7במאי (2009
)חמ (3-4
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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 מיתאר מקומית
מס' גז) 18/13/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5001התשס"א ,עמ'  ,3290מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר )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  ,5932התשס"ט ,עמ'  ,2980תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית גזר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,3709חלקה  157בשלמותה; הייעוד :שטח ציבורי
פתוח.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב' בסיוון התשס"ט ) 25במאי (2009
)חמ (3-4

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה גזר

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

תוספת
מגרשים  ;739 ,738גוש  ,311חלקות בשלמות ,17 ,16 ,14-4
 ,38 ,37ח"ח .161 ,160 ,84 ,81 ,80 ,36 ,35 ,31 ,30 ,29 ,18 ,15 ,2
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
א' בסיוון התשס"ט ) 24במאי (2009
)חמ (3-4
דרור שור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי חוק הליכי תכנון ובניה
)הוראת שעה( ,התש"ן1990-
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  109לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-שהואצלה לי על ידי שר הפנים ,נמסרת בזה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חכ/מק/42/יב.
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה של קרקע ללא הסכמת הבעלים,
לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
מקום התכנית :קיסריה ,ת"ד  ,44שכ'  - 3גוש  ,10620חלקות
.151-83
יוסף משלב
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה
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הודעות לפי חוק לתכנון ולבניה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /3195א
שם התכנית :הרחבת יחידות דיור קיימות,
רח' מאיר  ,16קטמון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' /3195א ,שינוי לתכניות .62 ,3195
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
רבי מאיר  .16שכונת גונן ,קואורדינטה  ,X220/050קואורדינטה
 .Y629/725הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30005 :חלקה במלואה.76 :
מטרת התכנית :תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות
בקומה העליונה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע ממגורים 5
מיוחד למגורים ב .2 .3/קביעת בינוי לתוספת בניה כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספת בניה בקומה ד' לשם הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בקומה ג' .ב .ביטול תוספת מאושרת בתכנית
 3195בקומה ג' ,ובחזית דרומית .3 .קביעת שטחי בניה בהיקף של
 1,320מ"ר 1,280 ,מ"ר שטחים עיקריים ו– 40מ"ר שטחי שירות.
 .4הגדלת מספר הקומות מ– 3קומות מעל מפלס הכניסה
הקובעת ל– 4קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת .5 .קביעת
שלבי ביצוע לתוספת הבניה כאמור .6 .קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .7 .קביעת הוראות בגין
מבנה 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 ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה
 ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1ירושלים ,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-
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 10452
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
לאזור מגורים א ,3תוספת  2יח"ד ,ואדי ג'וז
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,10452שינוי לתכנית .2639
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
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 .קואורדינטה מערב מזרח ,Y - 222/500
קואודינטה דרום צפון  .X - 633/275הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30518 :חלקה
במלואה.24 :
מטרת התכנית :קביעת בינוי לבניין מגורים בואדי ג'וז.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים  5לאזור מגורים א .3ב .קביעת הוראות בניה .1 :קביעת
בינוי לתוספת קומה חדשה לקבלת סך הכל  2קומות מעל
הקרקע .2 .הגדלת מספר יחידות הדיור מ– 2יח"ד לסך הכל
 4יח"ד .3 .קביעת קווי בניין אחוריים וצדדיים ל– 3מ' .4 .הגדלת
שטחי בניין ל– 479.56מ"ר מרביים .5 .הגדלת מספר הקומות
ל– 2קומות .6 .קביעת הוראות בינוי וקביעת היתרים למתן
היתר בניה .7 .קביעת הוראות 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 ירושלים ,רח' שלומציון המלכה
 ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1ירושלים ,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' 11729
שם התכנית :תכנון מתחם מגורים בהיקף של
 27יח"ד ,שכונת גבל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,11729
שינוי לתכנית .2691
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב ג'בל
מוכבר .קרקע לא רשומה .קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה:
אורך בין  ,629/775-629/700רוחב בין  .223/375-223/225הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית .1 :תכנון מתחם מגורים בהיקף של
 27יחידות דיור .2 .שינוי ייעוד משטח נוף פתוח לאזור מגורים
מיוחד ,לשטח ציבורי פתוח ,לשטח לבית עלמין ולדרך.3 .
קביעת בינוי בעבור  7בנייני מגורים קיימים ,ותוספת  3מבנים
חדשים בני  3קומות מעל קומת מחסנים ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .4קביעת שטחי בניה למגורים בהיקף של  3,992מ"ר ,מהם
 3,231מ"ר שטחים עיקריים ו– 761מ"ר שטחי שירות .5 .קביעת
היתר שימוש לחניה המשולבת בבניה למגרשי מגורים
מס'  4 ,2 ,1בהתאם לנספח הבינוי .6 .קביעת קווי בניין חדשים.
 .7קביעת 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
ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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' 11972
שם התכנית :שינוי מאזור מגורים  5למגורים ג',
תוספת  2יח"ד ,מרכז העיר ,רח' רבי עקיבא 18
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,11972שינוי לתכניות /1356 ,1356א.1769 ,62 ,
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
רבי עקיבא  .18מרכז העיר ,ליד גן העצמאות .קואורדינטה Y
מערב מזרח  ,220/700קואורדינטה  Xדרום צפון  .631/775הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30037 :חלקי חלקות.57 - 55 ,23 :

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מטרת התכנית :הגדלת זכויות בניה ,תוספת קומות ,תוספת
יח"ד והרחבת יח"ד קיימות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 5לאזור מגורים ג' ,ולשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח
לאזור ג' .2 .קביעת בינוי לתוספת בניה בהתאם לנספח בינוי
וכמפורט להלן :א .קביעת בינוי לתוספת בניה במפלסים
 ,+2.72 ,0.00ו– +5.78לשם הרחבת חדר מדרגות ,תוספת מחסן,
והרחבת לובי הכניסה לבניין .ב .קביעת בינוי להשלמת קומה
במפלס  +8.84לשם הרחבת יחידת דיור קיימת .ג .קביעת בינוי
לתוספת שתי קומות מעל הבניין הקיים לשם תוספת שתי
יחידות דיור חדשות .3 .הגדלת מס' הקומות המרבי מ– 3קומות
)קיימות  3קומות מעל קומת עמודים ומחסנים( ל– 5קומות מעל
קומת עמודים ומחסנים .4 .הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי
וקביעתן ל– 8יח"ד .5 .שינווי בניין ,וקביעת קווי בניין חדשים.
 .6הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל– 1,595מ"ר ,מתוכם
 1,236מ"ר שטחים עיקריים ו– 359מ"ר שטחי שירות .7 .קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .8 .איחוד
וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.
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 ירושלים ,רח' שלומציון המלכה
 ,1ירושלים  ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1ירושלים ,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' 12278
שם התכנית :תוספת שתי קומות לשם תוספת  2יח"ד
חדשות ,רח' כובשי קטמון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,12278שינוי לתכניות  ,2878 ,62כפיפות לתכנית .5166
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
כובשי קטמון  .18שכונת קטמון הישנה .קואורדינטה  Yמערב
מזרח  ,630/225קואורדינטה  Xדרום צפון  .220/150הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,30007 :חלקה במלואה.242 :
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מטרת התכנית :תוספת שתי קומות על בניין קיים לשם
תוספת  2יחידות מגורים חדשות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
לאזור מגורים ב' .2 .קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
א .קביעת בינוי לתוספות בניה בקומה שניה ,מפלס  +6.40לשם
הרחבת יחידת הדיור הקיימת בה .ב .קביעת בינוי לתוספת שתי
קומות מעל הבניין הקיים לשם תוספת  2יחידות דיור חדשות.
ג .קביעת בינוי להרחבת קומת מרתף קיימת במפלס -3.20
לשם הוספת  4מקומות חניה .3 .הגדלת שטחי הבניה בשטח
וקביעתם ל– 1,795מ"ר )מתוכם  1,110מ"ר שטחים עיקריים
ו– 685מ"ר שטחי שירות( .4 .הגדלת מספר יחידות הדיור
מ– 6יחידות דיור ל– 8יחידות דיור .5 .הגדלת מספר קומות
מ– 3קומות ל– 5קומות מעל קומת מרתף .6 .קביעת שלבי ביצוע
להקמת תוספות הבניה ,כאמור .7 .קביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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' 12360
שם התכנית :תוספת שטחים ,ותוספת קומה עליונה
לשם הרחבת יח"ד ,רח' עוזיאל  ,21בית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,12360שינוי לתכניות .62 ,1558 ,1042
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב הרב
עוזיאל  .21שכונת בית וגן .קואורדינטה  ,X217/600קואורדינטה
 .Y630/955הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30164 :חלקה במלואה.233 :
מטרת התכנית :תוספת שטחים בכל הקומות ,ותוספת
קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימות.
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עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
למגורים ב' .ב .קביעת בינוי לתוספות בניה בכל המפלסים לשם
הרחבת יח"ד קיימות .ג .קביעת בינוי לתוספת קומה במפלסים
 ,+9.00 ,+7.50לשם הרחבת יח"ד קיימות במפלסים .+6.00 ,+4.50
ד .קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  1,531מ"ר עיקריים.
ה .שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים .ו .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
ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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' 12468
שם התכנית :הרחבת יח"ד ברחוב הקבלן  ,20הר נוף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' .12468
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הקבלן .שכונת הר נוף .קואורדינטה  ,X633/000קואורדינטה
 .Y216/625הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30333 :חלקה במלואה.54 :
מטרת התכנית :הרחבת יח"ד ל– 12יחידות ,והריסת עבירות
בניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינויים במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2לאזור מגורים ב' .2 .קביעת בינוי לתוספות בניה
כמפורט להלן :קביעת בינוי לתוספות בניה בכל הקומות לשם
הרחבת יח"ד הקיימות בהן בהתאם לנספח הבינוי ,ובהתאם לקיים
בשטח .3 .קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור .4 .הגדרת שטחי הבניה
בשטח וקביעתם ל– 1,956.45מ"ר )מתוכם  1,873.46מ"ר שטחים
עיקריים ו– 82.99מ"ר שטחי שירות( .5 .קביעת שלבי ביצוע להקמת
תוספות הבניה ,כאמור .6 .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
למתן היתר בניה בשטח .7 .קביעת הוראות בגין פרגולות ,סגירת
מרפסות ומחסן להריסה.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

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 ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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' 12474
שם התכנית :תוספת שטחים וקומה עליונה לשם
הרחבת יח"ד קיימות ,רח' הפסגה  ,38בית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,12474שינוי לתכניות .62 ,1042
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הפסגה  .38שכונת בית וגן .קואורדינטה  ,X217/465קואורדינטה
 .Y630/450הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30342 :חלקה במלואה.110 :
מטרת התכנית :תוספת שטחים בכל הקומות ,ותוספת
קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימות.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת בינוי לתוספות בניה
בכל המפלסים לשם הרחבת יח"ד קיימות ,הכל בהתאם לנספח
הבינוי .ב .קביעת תוספת שטחי בניה .ג .קביעת בינוי לתוספת
קומה במפלס  +9.18לשם הרחבת יח"ד קיימות במפלס  .6.12ד.
קביעת בינוי לתוספת שטחים בקומת מרתף  -3.06לשם הרחבת
יח"ד קיימת בפלס  ,+0.00שינוי ייעוד מאזור מגורים  1למגורים
ב' .ה .קביעת בינוי לתוספת שטח לפי התכנית הנ"ל ,סך הכל
 569.60מ"ר .ו .קביעת תנאים למתן היתר בניה .ז .שינוי קווי
הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
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 ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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' 12997
שם התכנית :תוספת קומה ומבנה גג ל– 4קומות
מאושרות ,סגירת חלל פנימי ,רח' רמב"ן ,רחביה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,12997שינוי לתכנית  ,62כפיפות לתכניות .5166 ,5022
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב רמב"ן .37
שכונת רחביה .קואורדינטה  Yמערב מזרח  ,631/300קואורדינטה
 Xדרום צפון  .220/300הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול .גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30025 :חלקה במלואה.4 :
מטרת התכנית :תוספת קומה ומבנה גג ל– 4קומות
מאושרות ,וכן סגירת חלל פנימי פתוח והפיכתו לשטח עיקרי.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2לאזור מגורים 2ב .2 .הוספת קומה ומבנה גג
לתכנית מאושרת .3 .הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל–886.26
מ"ר בסך הכל ,בחלוקה :שטח עיקרי  738.24מ"ר מעל הכניסה
הקובעת ,שטח עיקרי  69.72מ"ר מתחת לכניסה הקובעת ,שטח
שירות  40.84מ"ר מעל הכניסה הקובעת ,שטח שירות  37.46מ"ר
מתחת לכניסה הקובעת.
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 ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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-
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13025
שם התכנית :תוספת קומה בקומת מרתף לשם
הרחבת דיור ,רח' רפאל הררי  ,16פסגת זאב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,13025שינוי לתכניות במ.62 ,4561/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הררי רפול  .281שכונת פסגת זאב .קואורדינטה ,X224/325
קואורדינטה  .Y636/475הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30590 :חלקה במלואה:
.281
מטרת התכנית :תוספת בניה בקומת מרתף לשם הרחבת
יח"ד קיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
מיוחד לאזור מגורים א .3ב .קביעת בינוי לתוספת בניה כמפורט
להלן (1 :תוספת בניה בקומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת,
ותוספת מחסן (2 .קביעת בינוי לתוספת מחסן בחלל מדרגות
חיצוני קיים בקומת כניסה .ג .הגדלת שטחי הבניה בשטח
וקביעתם ל– 307מ"ר )מתוכם  238מ"ר עיקריים ו– 69מ"ר שטחי
שירות( .ד .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .ה .קביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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

ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,13030שינוי לתכניות .62 ,5166
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
שמעוני  .35שכונת רסקו ,בין רח' הרחובות הרב הרצוג
ושאול טשרניחובסקי .קואורדינטה  ,X219/175קואורדינטה
 .Y630/075הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30185 :חלקה במלואה.20 :
מטרת התכנית :תוספת קומה לשם תוספת  2יח"ד חדשות
ותוספת מחסנים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
לאזור מגורים  .2 .3קביעת בינוי לתוספת קומה על בניין קיים
לשם תוספת  2יח"ד חדשות .3 .קביעת בינוי לתוספת מחסנים
בקומת חניה קיימת .4 .קביעת בינוי תוספות לשם הרחבות בכל
הקומות הקיימות .5 .קביעת היקף שטחי בניה ל– 1,241מ"ר ,מהם
 944מ"ר שטחים עיקריים ו– 297מ"ר שטחי שירות .6 .קביעת
הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה .7 .קביעת הוראות בגין
מבנים ,מדרגות וגדרות להריסה .8 .קביעת קווי בניין חדשים.
 .9קביעת 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 ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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' /3250ג
שם התכנית :תוספת יח"ד בת קומה אחת למבנה
בן  3קומות ,רח' כספי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' /3250ג ,שינוי לתכניות /3250א ,1884 ,עמ ,9/מק/3250/ב.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13030
שם התכנית :תוספת קומה לשם תוספת  2יח"ד
חדשות ותוספת מחסנים ,שכונת רסקו

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
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ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב מרדכי
כספי  .28צפון ירושלים .קואורדינטה  ,X629/330קואורדינטה
 .Y221/62גוש  30112חלקות ארעיות  .4-2הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,30112 :חלקות במלואן.53 ,22 ,21 :
מטרת התכנית :א .הוספת יחידת דיור בת קומה למבנה
בן  3קומות מאושרות .ב .תיקון זכות הדרך שבין חלקות 21
) 4ארעית( לבין  2) 22ארעית( .ג .איחוד וחלוקה מחדש.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי
הקרקע מאזור מגורים  1לאזור מגורים ג ,1ולאזור מגורים
א' בחלקה  (4) 21ארעית .ביטול דרך בתחום חלקה 22
) 2ארעית( ,ושינויים בשטחי החלקות .2 .א .הוספת יחידת דיור
בת קומה ,ומבנה גג לתכנית מאושרת .ב .שינוי גובה הבניין
בחלקה  4) 21ארעית( מ– 785.13ל– .788.90ג .הנחיות בינוי
לתוספת הבניה בחלקה  4) 21ארעית( .3 .הגדלת שטחי הבניה
בחלקה  4) 21ארעית( ,וקביעתם ל– 1,416.73מ"ר ,מתוכם :עיקרי
 801.44מ"ר ,שירות  615.29מ"ר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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 ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מקומית ברמה מפורטת והודעה מתוקנת
בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' 11195
שם התכנית :התחדשות עירונית במתחם המקשר,
שכונת קרית משה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס'  ,11195שיפורסמה בעיתונים
בתאריך  ,12/12/2008ובילקוט הפרסומים  ,5899התשס"ט,
עמ'  ,1735בתאריך  ,12/01/2009וכי בהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-מופקדת במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  ,11195שינוי לתכניות /1085א.62 ,8000 ,
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב קרית
משה .שכונת קרית משה ,בין הרחובות שד' הרצל ,קרית משה
וחיים פיק .השטח הידוע בכינויו מתחם המקשר .קואורדינטה
 ,X218/700קואורדינטה  .Y632/500הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,30153 :חלקות במלואן:
 .120 - 112 ,49 - 47גוש ,30155 :חלקי חלקות.42 ,38 :
מטרת התכנית :פינוי המתחם הידוע כמתחם המקשר,
ותכנון מחודש של השטח להקמת שכונה הכוללת  220יח"ד
למגורים ,לרבות גן ילדים ,בית כנסת ושטחים ציבוריים
פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :א .שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2לאזור מגורים ד' ,לאזור המשלב מגורים
ומבני ציבור ,לשטח ציבורי פתוח ,לשטח פרטי פתוח ולדרך
חדשה .ב .קביעת הוראות להריסת כל המבנים הקיימים
בשטח הידוע כמתחם המקשר לשם הקמת בניין מגורים
בן  3אגפים :אגף א' ו–ב' 24 .קומות מעל מפלס  ,0.00ו– 3קומות
מתחת למפלס ה– ,+0.00ויצירת  218יח"ד חדשות ,והקמת
מבנה מגורים המשלב מבני ציבור ומוסדות ,ושתי יח"ד
נוספות.ג .קביעת קווי בניין מרביים בכל אחד מהמגרשים
המיועדים לבניה .ד .קביעת שטחי הבניה בשטח וקביעתם
ל– 45,900מ"ר למגורים )מתוכם  25,400מ"ר שטחים עיקריים
ו– 20,500מ"ר שטחי שירות( ,ו– 882מ"ר לשטח למבנים ומוסדות
ציבור .ה .קביעת השימושים המותרים באזור מגורים ד'.
ו .קביעת השימושים המותרים בשטח למגורים ומבנים
ומוסדות ציבור.ז .קביעת השימושים המותרים בשטח ציבור
פתוח .ח .קביעת השימושים המותרים בשטח פרטי פתוח .ט.
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
י .קביעת הוראות בגין בניין/מבנה/גדר להריסה .יא .קביעת
הוראות בגין עצים לשימור ,להעתקה ולעקירה .יב .קביעת
הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת כל הבעלים.
יג .קביעת שלבי ביצוע להקמת עבודות הבניה ,כאמור.
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 ירושליםהעתק התנגדות יומצא למשרדיהוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
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 אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 6576
שם התכנית :שינוי ייעודי קרקע ,וקביעת בינוי
להקמת בנייני מגורים חדשים ומרכז ספורט ,שכ' רמות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,6576שינוי לתכניות .3235 ,62 ,3958 ,4573 ,4112
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב הרי
טרומן .שכונת רמות  ,01שטח שבין רח' טרומן לכביש הגבעה
הצרפתית) A .דרך() B ,דרך() C ,דרך() E ,דרך() F ,דרך() G ,דרך(,
) Hדרך( .שטח בין קואורדינטות אורך  ,220/150 - 219/100לבין
קואורדינטות רוחב  .636/200 - 635/100הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש,30616 :
חלקות במלואן ,51 - 49 ,47 ,45 ,42 ,41 ,38 ,37 :חלקי חלקות:
 .62 ,36 ,34 ,33 ,31 - 26 ,24 ,22 ,20גוש ,30617 :חלקות במלואן:
 ,95 ,88חלקי חלקות .113 ,94 ,82 :גוש ,30718 :חלקי חלקה.56 :
גוש ,30719 :חלקות במלואן ,62 ,61 ,48 :חלקי חלקה.52 :
גוש ,30723 :חלקי חלקה .10 :גוש ,30733 :חלקי חלקה.3 :
מטרת התכנית :א .קביעת ייעודי קרקע ,ושינוי ייעודי
קרקע מאושרים כמפורט להלן .1 :שינוי ייעוד שטח משטח כלל
עירוני לפיתוח לאזור מגורים  2מיוחד ,לשטח למרכז ספורט,
לשטח לבניין ציבורי ,לשטח ציבורי פתוח ,לאזור מסחרי ולדרך.
 .2שינוי ייעוד שטח משטח כלל עירוני למוסד לשטח למרכז
ספורט .3 .שינוי ייעוד שטח משטח כלל עירוני לגינון ונטיעות
בלבד לאזור מגורים  2מיוחד ,לאזור מגורים משולב ,למעבר
ציבורי להולכי רגל ,לשטח ציבורי פתוח ,לדרך ,לשטח למוסד,
ולשטח לבנייני ציבור .4 .שינוי ייעוד שטח משטח לספורט,
לדרך ולשטח ציבורי פתוח .5 .שינוי ייעוד שטח מדרך ציבורית
לאזור מגורים  2מיוחד ,לשטח ציבורי פתוח ,לשטח לבנייני
ציבור ,ולשטח למיתקנים הנדסיים .6 .שינוי ייעוד שטח משטח
ציבורי פתוח לאזור מגורים  2מיוחד לדרך ,לאזור מסחרי ,לשטח
למיתקנים הנדסיים ולשטח לבנייני ציבור .7 .שינוי ייעוד שטח
משטח לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח ,לאזור מגורים 2
מיוחד ,לשטח למרכז ספורט ,לשטח למיתקנים הנדסיים ולדרך.
 .8ייעוד שטח לשטח נוף פתוח .ב .קביעת בינוי להקמת
בנייני מגורים חדשים בשטח התכנית בהתאם לנספחים.
ג .קביעת הוראות בינוי להקמת בנייני המגורים כאמור ,לרבות
מספר קומות מרבי ,שטחי בניה מרביים ,גובה בניה מרבי,
מספר יחידות דיור וכדומה .ד .קביעת שטחים לבנייני ציבור
ושימושים .ה .קביעת מתחמי בינוי לתכנון מפורט .ו .קביעת
בינוי להקמת מרכז ספורט בשטח התכנית ,בהתאם לנספח
בינוי .ז .קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח התכנית ,לרבות
בשטחים הפתוחים הציבוריים ובדרכים .ח .קביעת תנאים
למתן היתר בניה בשטח התכנית ושלבים לביצועם .ט .קביעת
תנאים לאכלוס .י .קביעת הוראות להקמת מיתקנים הנדסיים
בשטח התכנית .יא .התוויית דרכים ציבוריות חדשות ,ביטול
דרכים קיימות או מאושרות ,וקביעת שטחי מעברים להולכי
רגל .יב .קביעת מיקום בלתי מחייב להקמת קירות אקוסטיים
והוראות להקמתם .יג .איחוד וחלוקה מחדש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/12/2005ובילקוט הפרסומים  ,6576התשס"ו ,עמ' ,1205
בתאריך .12/01/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 8734
שם התכנית :שינוי ייעוד למסחר ,למגורים ולמבני
ציבור ,מתחם רוממה-כדורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,8734שינוי לתכנית .1340
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת רוממה,
השטח התחום בין הרחובות ירמיהו מצפון ,ברנדיס במזרח,
ושמגר במערב .שטח בין קואורדינטות אורך ,633/400-633/100
לבין קואורדינטות רוחב  .220/150-219/800הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,30078 :חלקות
במלואן.201 ,200 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטח מאזור תעשיה לאזור
מעורב לשימושים שונים )ציבורי ,מסחר ומגורים( ,שטח בנוי
לשימוש ציבורי ,שטח ציבורי פתוח ושטח פרטי פתוח .ב .קביעת
בינוי להקמת חמישה בנייני מגורים חדשים )להלן בניינים
א-ה( .ג .קביעת השימושים המותרים בשטח המעורב
לשימושים שונים למגורים ,למסחר ,ושטח בנוי לשימוש
ציבורי ,בהתאם למפורט בטבלה בסעיף 9א 8.בהוראות התכנית.
ד .קביעת מספר יחידות הדיור המרבי בשטח התכנית.
ה .קביעת מספר הקומות המרבי בשטח התכנית בהתאם למפורט
בטבלה שבסעיף 9א 11.בהוראות התכנית ,וקביעת גובה בניה
מרבי בהתאם למפורט בנספח הבינוי )נספח מס'  .(1ו .קביעת
שטחי הבניה המרביים בשטח התכנית )כולל שטח מבנה ציבור(
ל– 70,505מ"ר ,מהם  32,965מ"ר שטחים עיקריים ו– 37,540מ"ר
שטחי שירות ,בהתאם למפורט בטבלה בסעיף 9א 8.בהוראות
התכנית .ז .קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה,
ולמתן טופס אכלוס .ח .קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
ט .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים .י .קביעת שטחים
המיועדים לצורכי ציבור עם זיקת הנאה לציבור יהיה כדלקמן:
י .1שצ"פ בפינה הדרום מזרחית של התכנית בהיקף של
כ– 850מ"ר .י .2שצ"פ מרכזי במרכז שטח התכנית היקף של
כ– 2דונם .י .3רצועות שפ"פ המובילות אל השצ"פ המרכזי
מרחובות ברנדייס ושמגר וכן שאר השטח הירוק הפתוח
שבמרכז המתחם בהיקף של כ– 1.6דונם .י .4שטח פתוח שיהווה
שפ"פ בין הבניינים בהיקף של כ– 500מ"ר .י .5שטח בהיקף
רצפה של כ– 500מ"ר במגרשי המגורים שישמש לצורכי ציבור
לטובת צורכי תושבי השכונה בדגש על תושבי המתחם ויירשם
על שם עיריית ירושלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5621התשס"ז ,עמ' ,1338
בתאריך .30/01/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 9028
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים למלונאות,
מתיירות למגורים 5 ,בניינים חדשים ,שכ' רמת רחל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,9028שינוי לתכנית .4748
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב רמות
רחל .שכ' רמת רחל ,השטח שבין הרחובות דניאל ינובסקי )כביש
הרכס( מצפון ,ביתר ממערב ,העסקן ממזרח ,ורחוב מדרום המחבר
בין הרחובות ביתר והעסקן .השטח הידוע ככמתחם מלונות הרכס.
שטח בין קואורדינטות אורך  221.300ל– ,221750לבין קואורדינטות
רוחב  629.050ל– .629.275הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,30113 :חלקי חלקות.4 ,3 :
גוש ,30136 :חלקות במלואן ,24 ,22 ,19 - 17 ,12 :חלקי חלקות,5 ,1 :
 .23 ,15גוש ,30152 :חלקי חלקות.23 ,21 ,16 ,7 :
מטרת התכנית :א .שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט
להלן .1 :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים לשטח למלונאות,
לשטח לשירותי תיירות ולשטח ציבורי פתוח .2 .שינוי ייעוד
שטח ,משטח למלונאות לאזור מגורים ,לשטח לשירותי תיירות,
לשטח ציבורי פתוח ולדרך ציבורית .3 .שינוי ייעוד שטח
מאזור לשירותי תיירות ,בידור וספורט ,לשטח ציבורי פתוח,
לשטח למלונאות ,לדרך ציבורית ולאזור מגורים .ב .קביעת
בינוי להקמת  5בניינים חדשים כמפורט להלן ובהתאם לנספח
בינוי :שני בתי המלון ושני בנייני מגורים בני  100יחידות
דיור ,סך הכל ,ובניין לשירותי תיירות .ג .קביעת השימושים
המותרים בשטח לשירותי תיירות למרכז מבקרים וחנויות עם
זיקה לתיירות ,וכן חניה תת–קרקעית לשימוש הציבור הרחב
ובתי המלון שבתכנית .ד .התרת חזיתות מסחריות בשטחי
בתי המלון .ה .קביעת שטחי בניה למגורים בהיקף של
 12,440מ"ר ,מהם  11,800מ"ר שטחים עיקריים ו– 640מ"ר
שטחי שירות .קביעת שטחי בניה למלונאות בהיקף של 28,200
מ"ר מהם  26,800שטחים עיקריים ו– 1,500מ"ר שטחי שירות.
קביעת שטחי בניה לשירותי תיירות בהיקף של  1,225מ"ר מהם
 1,125מ"ר שטחים עיקריים ו– 100מ"ר שטחי שירות .ו .קביעת
מס' הקומות המרבי ל– 6קומות במגרשי המגורים ,ל–5
ו– 6קומות במגרשי המלונאות ,ול– 2קומות במגרש לשירותי
תיירות .קביעת קווי הבניין המרביים וגובה הבניה המרבי
בכל אחד מהמגרשים המיועדים לבניה בשטח התכנית.
ז .קביעת שטחים ציבוריים פתוחים ,והוראות לתכנונם ,פיתוחם
ותחזוקתם .ח .קביעת שטחים עם זכות מעבר לרכב ושטחים עם
זיקות הנאה לציבור ,והוראות לתכנונם ,פיתוחם ותחזוקתם.
ט .קביעת הוראות בינוי ופיתוח ,תנאים למתן היתרי בניה
ושלבים לביצוע הבניה בשטח .י .קביעת הוראות בגין מבנים,
גדרות ומדרגות להריסה .יא .קביעת הוראות בגין עצים
לעקירה .יב .הרחבת דרכים ציבוריות .יג .איחוד וחלוקה מחדש.
יד .ביטול ההוראה שבסעיפים 13ג ו–14ג שבהוראות תכנית מס'
 ,4748בדבר הקמת בניין לדיור מוגן לקשישים בשטח המגורים
שלפי תכנית .4748
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/08/2006ובילקוט הפרסומים  ,5567התשס"ו ,עמ' ,4661
בתאריך .20/08/2006

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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' 9080
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5
לאזור מגורים  ,3תוספת  2יח"ד ,בית צפפא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,9080שינוי 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 ,30283 :חלקה במלואה.53 :
מטרת התכנית .1 :תוספת  2יח"ד חדשות ,על ידי 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.
 .6קביעת תנאים למתן היתר בניה .7 .הגדלת מספר הקומות
מ– 2קומות ל– 3קומות .8 .קביעת שלבי ביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5777התשס"ח ,עמ' ,1990
בתאריך .20/02/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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' /9411א
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים  4מיוחד למגורים
מיוחד ,הרחבת יח"ד  2 +חדשות ,גבעת שפירא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /9411א ,שינוי לתכנית /2704א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב לח"י.
שכונת גבעת שפירא .קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה:
אורך בין  222/350לבין  ,222/500רוחב בין  634/150לבין
 .634/300חלקות ארעיות  ,9 ,5 ,1לפי תצ"ר מס'  603/04בהכנה.
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים
וחלקות :גוש ,30000 :חלקה במלואה.29 :

4401

מטרת התכנית .1 :איחוד וחלוקה חדשה בהסכמה,
והגדלת אחוזי בניה .2 .שינוי ייעוד שטח ,מגרש חדש מס'
 2ו– ,3מאזור מגורים מיוחד .3 .קביעת הבינויים האלה בשטח:
א .השלמת קומה ב' לשם הרחבת יח"ד מס'  7הקיימת ,ותוספת
בניה ליחידות דיור מס'  2ו– 5בקומת הקרקע ,וקומה א' לשם
הרחבת  2יח"ד קיימות ,הכל בהתאם לנספח הבינוי מס' .1
ב .תוספת קומה חלקית באגף המזרחי ממגרש חדש מס'  3לשם
יצירת יחידת הורים הכל בהתאם לנספח בינוי מס'  .1ג .תוספת
בניה חדשה בת  2קומות מעל קומת חניה לשם יצירת  2יח"ד
חדשות ,הכל בהתאם לנספח הבינוי מס'  .1ד .קביעת בינוי
לתוספות בניה בקומות קרקע א' ו–ב' לשם הרחבת  9יח"ד קיימות
בשטח המגרש החדש מס'  ,2הכל בהתאם לנספח הבינוי מס' .2
 .4קביעת שטחי בניה מרביים בשטח כל מגרש חדש .5 .שינוי קווי
הבניין וקביעת קווי בניין חדשים .6 .קביעת מספר הקומות המרבי
ל– 3קומות מעל קומת מרתף וחניה .7 .קביעת שימוש בעבור
בניה למגורים .8 .קביעת תנאים למתן היתר בניה .9 .קביעת
הוראות בגין חניה פרטית .10 .קביעת הוראות בגין מבנה גדר
להריסה .11 .קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/08/2008ובילקוט הפרסומים  ,5836התשס"ח ,עמ' ,5836
בתאריך .31/07/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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 ברמה
מפורטת מס' 9969
שם התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות
לבניין מגורים ,ו– 4יח"ד ,גבל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,9969שינוי לתכניות .62 ,2691
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב ג'בל
מוכבר .קואורדינטה  Yמערב מזרח  ,223/252 -קואורדינטה
 Xדרום צפון  .628/925 -רישום בשטח לא מוסדר .הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות
לבניין מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים ב' .ב .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

4402

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/10/2008ובילקוט הפרסומים  ,5857התשס"ט עמ'  ,66בתאריך
.12/10/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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' 10298
שם התכנית :הכשרת עבירות בניה לקבלת סך הכל
 11יח"ד ו– 2חנויות ב– 2בניינים ,שועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,10298שינוי לתכנית במ/3456/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח'
שועפאט .מזרח לכביש שועפאט וממערב לכביש שד' משה
דיין; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין
 222/175לבין  ,222/250רוחב בין  635/600לבין  .635/700הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30550 :חלקה במלואה.15 :
מטרת התכנית .1 :הכשרת עבירות בניה ,בניין קיים שתי
קומות מעל קומת קרקע שמיועדת למסחר  +מגורים ,כדי לקבל
 7יח"ד בבניין מס'  ,1והכשרת בניין  2כדי להכשיר  4יח"ד ,סך
הכל הכשרת  11יח"ד ו– 4חנויות .2 .שינוי ייעוד ממגורים 5
למגורים  1מיוחד ,וחזית מסחרית .3 .הגדלת מס' קומות מרביים
מ– 2קומות ל– 3קומות מעל קומת קרקע .4 .קביעת בינוי בעבור
שני בניינים קיימים ,בניין מס'  7 :1יח"ד ו– 4חנויות ,בניין
מס'  4 :2יח"ד ,סך הכל  11יח"ד .5 .קביעת שטחי בניה בהיקף
של  1,659מ"ר ,מהם  1,591.5מ"ר שטחים עיקריים ו– 67.5מ"ר
שטחי שירות לבניין מס'  ,1וקביעת שטחי בניה בהיקף של
 686מ"ר ,מהם  596שטחים עיקריים ו– 90מ"ר שטחי שירות
לבניין מס'  .6 .2שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .7הגדלת אחוזי בניה .8 .תוספת של  5יחידות .9 .קביעת
הוראות בגין חניה תת–קרקעית וגינון מעליה 10 .קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית .11 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .12הוראות לחלוקה חדשה .13 .קביעת הוראות בגין מבנים
וגדרות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/03/2008ובילקוט הפרסומים  ,5790התשס"ח ,עמ' ,2564
בתאריך .02/04/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 11543
שם התכנית :שינוי ממגורים  5מיוחד למגורים ,2
תוספת  3יח"ד ,שכ' שועאפט ,מזרח מדרך רמאללה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,11543שינוי לתכנית במ/3456/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
שעפט .שכונת שועפט ,מזרח מדרך ראמללה ומערב מכביש
מס'  .1קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין
 222/610לבין  ,222/665רוחב בין  635/545לבין  .635/585הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30550 :חלקה במלואה.75 :
מטרת התכנית .1 :בניין מגורים חדש והגדלת זכויות בניה,
שינוי ייעוד אזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים  .2 .2קביעת
בינוי ,ותוספת שטחי שירות בקומת המרתף לשם הרחבת
שטחי שירות מעבר למאושר ,בהתאם לנספח הבינוי .3 .קביעת
בינוי ותוספת בניה לקומה א' לשם יצירת יח"ד אחת חדשה,
בהתאם לנספח הבינוי .4 .קביעת בינוי ותוספת קומה ב' לשם
יצירת  2יח"ד חדשות ,בהתאם לנספח הבינוי .5 .קביעת שטחי
בניה מרביים בהיקף של  902מ"ר ,מהם  738שטחים עיקריים
ו– 164מ"ר שטחי שירות .6 .שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין
חדשים .7 .הגדלת מס' יח"ד המרבי ל– 6יח"ד .8 .הגדלת מס'
קומות מרבי מ– 2קומות ל– 3קומות מעל קומת מרתף .9 .קביעת
הוראות בגין עצים לעקירה .10 .קביעת תנאים למתן היתר
בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/12/2007ובילקוט הפרסומים  ,5753התשס"ח ,עמ' ,1059
בתאריך .26/12/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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 ברמה
מפורטת מס' 12127
שם התכנית :תוספת בניה בקומות כניסה א' ,ב' ו–ג'
לשם הרחבת יח"ד קיימות ,שכ' בית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12127שינוי לתכניות /1042 ,1042א.62 ,
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
בית וגן  .90שכונת בית וגן .קואורדינטה  Yמערב מזרח
 ,217/815קואורדינטה  Xדרום צפון  .630/210הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,30341 :חלקה במלואה.193 :

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מטרת התכנית :הרחבת יחידות דיור.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
לאזור מגורים ב' .2 .קביעת בינוי בעבור תוספות בניה בקומת
הכניסה להגדלת מחסנים קיימים ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .3קביעת בינוי בעבור תוספת בניה בקומות א' ,ב' ו–ג' לשם
הרחבת יח"ד קיימות ,בהתאם לנספח הבינוי .4 .קביעת קווי
בניין לבניה ,כאמור .5 .הגדלת שטחי הבניה בשטח ,וקביעתם
ל– 1,177מ"ר )מתוכם  882מ"ר שטחים עיקריים ו– 295מ"ר שטחי
שירות( .6 .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח .7 .קביעת הוראות בגין מדרגות וגדר להריסה.
 .8קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/05/2008ובילקוט הפרסומים  ,5822התשס"ח ,עמ' ,3529
בתאריך .23/06/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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
ברמה מפורטת מס' 12472
שם התכנית :מעלה המוגרבים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12472שינוי לתכניות  ,5354עמ,62 ,9/
.3253
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 ,30739 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית למעלה המוגרבים
במטרה להסדיר את הגישה לשער המוגרבים מכיוון שער האשפות,
תוך שמירה על אופי האתר והממצאים הארכיאולוגים שבו.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי
הקרקע 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 לבדיקתהמבקרים העולים לשער המוגרבים )להלן  -ביתן בידוק ,ביתן
הבידוק( ,הכל לפי המפורט במסמכי התכנית .6 .קביעת קווי
בניין לגשר ,לביתן הבידוק .7 .קביעת שטחי הבניה המרביים
בתחום התכנית ל– 50מ"ר )כשטח עיקרי( .8 .קביעת הוראות
בינוי והוראות עיצוב אדריכלי .9 .קביעת תנאים למתן היתר
בניה ולמתן תעודת גמר.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/01/2008ובילקוט הפרסומים  ,5777התשס"ח ,עמ' ,1994
בתאריך .20/02/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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 ברמה
מפורטת מס' 12512
שם התכנית :הקמת בית מגורים חדש למשפחת
אדריס בשכונת ואדי חלוי 8 ,יח"ד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12512שינוי לתכנית .2668
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב ואדי
חילווה .ואדי חלוי-אלסואחרי .קואורדינטה  Yמערב מזרח
 ,630/575קואורדינטה  Xדרום צפון  .223/525הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית מגורים
חדש.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים  6מיוחד ,ומאזור נוף פתוח לאזור מגורים ב' .2 .קביעת
הוראות בניה :א .הגדלת צפיפות .ב .קביעת גובה בניין.
ג .קביעת מספר יח"ד .ד .שינוי קווי בניין ,וקביעת קווי בניין
חדשים .ה .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/03/2008ובילקוט הפרסומים  ,5790התשס"ח ,עמ' ,2571
בתאריך .02/04/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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 ברמה
מפורטת מס' 12547
שם התכנית :הריסת בניין ישן והקמת בניין חדש
בן  5קומות ,רח' איתמר בן אבי ,קרית שמואל )בקעה(
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12547שינוי לתכנית .62
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
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היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
איתמר בן אבי  .18שכונת קרית שמואל )בקעה( .קואורדינטה
 ,X - 630/650קואורדינטה  .Y - 220/12הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,30023 :חלקה במלואה.156 :
מטרת התכנית :הריסת בניין ישן והקמת בניין חדש בן 5
קומות מגורים ,וקומת מרתף תת–קרקעית ,סך הכל  2יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מגורים  3לאזור
מגורים ב' .2 .קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  400מ"ר
שטחים עיקריים ו– 142מ"ר שטחי שירות .3 .שינוי קווי בניין
וקביעת קווי בניין חדשים .4 .קביעת גובה מרבי לבניה.
 .5קביעת בינוי מכפיל ,חניה תת–קרקעית כפתרון חניה.
 .6קביעת הוראות בגין גדרות ,ובניין להריסת מבנה .7 .גדר
ומדרגות המסומנים בסימון הריסה ייהרסו כתנאי להוצאת
היתר בניה או חפירה ,ראשון בתחום התכנית .8 .קביעת
הוראות בגין עצים לשימור .9 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .10קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/06/2008ובילקוט הפרסומים  ,5831התשס"ח ,עמ' ,3896
בתאריך .10/07/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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 ברמה
מפורטת מס' 12937
שם התכנית :הקמת בניין מגורים ושימור חזיתות
המבנה הקיים ,רח' הפלמ"ח 1
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12937שינוי לתכניות  ,62 ,883כפיפות
לתכנית .5166
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
הפלמ"ח  ,1פינת הרחובות שופן והנשיא .קואורדינטה
 ,X220/340קואורדינטה  .Y630/640הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,30023 :חלקה במלואה.3 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין
מגורים ,תוך שימור חלקים מחזיתות המבנה הקיים ,וקביעת
הוראות וכללים להרחבתו של הבניין.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2לאזור מגורים ג' .ב .בניית בניין בן  5קומות
מעל קומה תת–קרקעית .ג .קביעת השימושים בשטח למגורים.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

ד .קביעת הוראות בגין עצים לעקירה .קביעת הוראות בגין
גדר/מדרגות/מבנה להריסה .ו .קביעת הוראות בגין חזיתות עם
הוראות מיוחדות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/09/2008ובילקוט הפרסומים  ,5857התשס"ט עמ'  ,69בתאריך
.12/10/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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 דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' /4106א
שם התכנית :שינוי ייעוד ,וקביעת בינוי להקמת מכון
מדעי ואכסניית נוער ,מתחם שערי צדק ,בית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' /4106א ,שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  20/06/2008ובילקוט הפרסומים  ,5798התשס"ח ,עמ'
 ,2898בתאריך  ,30/04/2008שינוי לתכניות /944 ,1042ג/944 ,ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .מתחם
שערי צדק ,שטח בין שד' הרצל ובית החולים שערי צדק.
קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין  217/400לבין
 ,217/700רוחב בין  631/200לבין  .631/450הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש,30163 :
חלקות במלואן ,20 ,19 ,15 ,12 ,11 :חלקי חלקות,16 ,14 ,13 ,10 :
 .96 ,92 ,84 ,83 ,82 ,21גוש ,30164 :חלקות במלואן,51 ,50 ,28 :
 ,220 ,174חלקי חלקות .154 ,140 ,47 ,27 - 24 :גוש ,30345 :חלקי
חלקה .51 :מגרשים 2-1 :בהתאם לתכנית /944ג.
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטח משטח לבניין ציבורי
מיוחד ,ומשטח לבניין ציבורי לשטח למוסד ,לאזור מגורים 1
להשלמה ,לשטח לבניין ציבורי להשלמה ,לשטח ציבורי פתוח,
למעבר ציבורי להולכי רגל ולדרך חדשה .ב .שינוי ייעוד שטח
מדרך לשטח ציבורי פתוח ,ולשטח לבניין ציבורי להשלמה.
ג .שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח לדרך חדשה ,לשטח
לבניין ציבורי להשלמה ,ולשטח מסחרי מיוחד .ד .קביעת
בינוי להקמת מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה ,בשטח
מגרש חדש מס'  ,1ולהקמת אכסניית נוער בשטח מגרש חדש
מס'  ,2בהתאם לנספחי הבינוי .ה .קביעת שטחי הבניה המרביים
בשטחי מגרשים מס'  1ו– 2כמפורט להלן :בשטח מגרש חדש
מס'  6,100 :1מ"ר מתוכם  3,600מ"ר שטחים לשימושים עיקריים.
בשטח מגרש חדש  6,640מ"ר ,מתוכם  5,575מ"ר שטחים
לשימושים עיקריים .ו .קביעת מספר הקומות המרבי ,קווי בניין
מרביים ,גובה בניה מרבי ,והוראת בינוי נוספת בשטחי מגרשים
חדשים מס'  1ו– . 2ז .קביעת בינוי והוראת בניה להקמת קיוסק
בשטח מגרש חדש מס'  .14ח .התוויית דרך חדשה ,וביטול חלק
מדרך המאושרת .ט .הרחבת שד' הרצל בפינת הצומת עם
רח' בייט .י .קביעת הוראות בגין שטח לבניין ציבורי להשלמה
לבית חולים שערי צדק .יא .קביעת שטח לדרך וחניה פרטית
עם זיקת הנאה למגרשים מס'  1ו–. 2יב .איחוד וחלוקה חדשה,
ללא הסכמת הבעלים.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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 דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' 7846
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח ,וקביעת בינוי
להרחבת יח"ד קיימת ,רח' עין רוגל ,שכ' אבו–טור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,7846שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  07/10/2005ובילקוט הפרסומים  ,5441התשס"ה,
עמ'  ,4299בתאריך  ,27/09/2005שינוי לתכנית /1864א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
עין רוגל  .7שכונת גבעת חנניה ,שטח בין קואורדינטות אורך
 ,221/805-221/765שטח בין קואורדינטות רוחב .630/430-630/405
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30019 :חלקה במלואה.95 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 4
לאזור מגורים מיוחד .ב .קביעת בינוי לתוספות בניה במפלס
 ,6.15ובמפלס  -3.20לשם הרחבת יחידת דיור קיימת במפלסים
 ,±0.00ו– ,3.20בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
ג .הסבת השימוש בשטח המאושר במפלס  -6.15להסקה ומחסן
ובשטח המאושר במפלס  -3.20למרפסת שירות ,לשימוש של
מגורים ,בהתאם לנספח הבינוי .ד .שינויים בפיתוח שטח
החלקה ,בהתאם לנספח הבינוי .ה .קביעת קווי בניין חדשים
לתוספות הבניה ,כאמור .ו .הגדלת שטחי הבניה המרביים
בשטח התכנית ,וקביעת תוספת שטחי בניה מרביים בהיקף של
 357מ"ר .ז .קביעת הוראות בינוי ופיתוח ,וקביעת תנאים למתן
היתר בניה .ח .קביעת הוראות בדבר גדרות ,מדרגות ומרפסת
להריסה .ט .קביעת הוראות להשלמת הגדר/מדרגות בחלק
הצפוני והמזרחי של המגרש.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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 דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' 8488
שם התכנית :שינוי מדרך קיימת ,משצ"פ לבניין ציבורי,
לשטח מסחרי ,שכ' א–טור ,ליד צומת דרך הכהנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,8488שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  ,16/05/2008ובילקוט הפרסומים  ,5822התשס"ח ,עמ'
 ,3525בתאריך  ,23/06/2008שינוי לתכנית עמ.9/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים שכונת
א–טור ליד צומת דרך הכהנים ולאורך טיילת הר הזיתים.
קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין 223/150
 לבין  ,223/300רוחב בין  - 631/725לבין  .631/875הכל לפיהגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:גוש:
 ,29994חלקה במלואה.5 :

להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש ,רח' נחל שורק ,10
בית שמש  ,99100טל' .02-9900778

מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח מדרך קיימת ו/או
מאושרת ,משטח ציבורי פתוח ומשטח לבניין ציבורי לשטח
מסחרי ולדרך חדשה ,ו/או הרחבת דרך .2 .קביעת בינוי לבניית
בניין מדורג בן שלוש קומות מעל קומת חניה תת–קרקעית,
בהתאם לנספח הבינוי .3 .קביעת שטחי בניה מרביים בשטח של
 ,2,720.80מהם  2,390.89שטחים עיקריים ו– 329.91שטחי שירות.
 .4קביעת קווי בניין חדשים ,כאמור .5 .קביעת השימושים
המותרים לחניה בשטח לחניה ,למסחר ,ולמועדונים לילדים
ולנוער .6 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .7 .קביעת
תנאים למתן היתר בניה .8 .קביעת שימוש בעבור בניה לחניה,
מסחר ושטח לצורכי ציבור.

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-

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 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 בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' בש/154/יא
שם התכנית :קביעת זכויות בניה במגרש מס'  ,33אזור
תעשיה צפוני בית שמש ,רח' הבנאי ,פינת רח' יגאל אלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
בית שמש מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס'
בש/154/יא ,שינוי לתכנית  ,5/32/1כפיפות לתכנית בש.154/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש .רחוב
הבנאי ,רחוב יגאל אלון  .1אזור התעשיה הצפוני של בית שמש
קואורדינטות אורך  ,199/400קואורדינטות רוחב  .629/200הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
מוסדר :גוש ,5206 :חלקה במלואה.33 :
מטרת התכנית :קביעת קווי בניין ואחוזי בניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת אחוזי בניה .2 .קביעת
קווי בניין :קו בניין קדמי הפונה לרח' יגאל אלון  5 -מ' ,השאר
לפי המסומן בתשריט .3 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
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מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' הל509/
שם התכנית :שינוי ייעוד להקמת מסגד באבו גוש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' הל ,509/שינוי לתכנית מי/במ/113/א.
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 :אבו גוש .רחוב
הוואדי  .20אבו גוש ,שכונה דרומית ,רח' הוואדי פינת רח'
השזיף .קואורדינטה  ,X210/875קואורדינטה  .Y634/575הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
מוסדר :גוש ,29533 :חלקה במלואה.7 :
מטרת התכנית :יצירת מגרש חדש המיועד להקמת מסגד
חדש בכפר אבו גוש ,על ידי שינוי ייעוד חלק מחלקה המיועדת
למגורים על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד חלק מחלקה מייעוד
מגורים ב' לייעוד מוסדות ומבני דת .2 .שינוי ייעוד ממגורים ב'
לדרך מוצעת לשם חיבור בין שתי דרכים מאושרות .3 .קביעת
זכויות ,הוראות בניה והוראות נוספות בעבור המסגד המוצע.
 .4קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .5 .קביעת תנאים למתן
היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5836התשס"ח ,עמ' ,4179
בתאריך .31/07/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הראל ,שד' החוצבים  ,2מבשרת ציון ,טל' ,02-5333125
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מחוז תל אביב

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי-מחוזי  -מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא3654/
שם התכנית :שימור מבנה קופת חולים זמנהוף
וייעודו למגורים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' חפאג1342/
שם התכנית :תחנת תדלוק )קיימת( מצפון לכביש
מס'  65בחדרה

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 ברמה מפורטת
מס' תא ,3654/שינוי לתכניות תא ,58/תא/2650/ב ,תא/ע,1/
תא/ג ,תא ,286/תא ,543/תא.678/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית-מחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפאג,1342/
שינוי לתכנית ג.707/

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו .רח'
גדעון  ,1רח' השופטים  ,1רח' שמשון  ,8רח' זמנהוף  .34גבולות
התכנית :מתחם קופת חולים זמנהוף בין הרחובות :זמנהוף,
השופטים ,גדעון ושמשון הגיבור .גושים וחלקות :גוש,6951 :
חלקה במלואה.30 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור לשטח
למגורים תוך שימור ושיחזור חלקים מהבניין הקיים לפי
תיק התיעוד ,ובהתאם להנחיות מחלקת השימור של עיריית
תל–אביב-יפו.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד ממבנה ציבור
למגורים ד' .2 .קביעת צפיפות למבנה למגורים הכולל עד
 51יח"ד )לפי צפיפות שלא תפחת מ– 85מ"ר עיקרי לדירה(.
 .3קביעת שטחי בניה מותרים והוראות בניה .4 .קביעת הנחיות
לשימור ולשיחזור חזיתות המבנה במקומם המקוריים כפי
שתוכננו על ידי אדריכל רטנר בשנת  ,1947כל זאת כמסומן
בנספח הבינוי ,וקביעת הנחיות להגשת לתיק התיעוד למבנה.
 .5קביעת הנחיות לשימור ושיחזור המבנה תוך התאמתו
לשימוש מגורים .6 .שינוי קווי בניין לעומת המצב המאושר,
והתאמתם למצב הבנוי בפועל ולתכנית המקורית.
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 בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים
א' ,ג' ,ה' ,בשעות .14:00-11:00 :העתק 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-
גילה אורון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מחוזי -
מחוז חיפה .מתחם תחנת התדלוק הקיימת מצפון לכביש עוקף
חדרה .גושים וחלקות :גוש ,10654 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :תוספת שימושים במתחם תחנת התדלוק
הקיימת מצפון לכביש עוקף חדרה.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת שימושים בשטח לתחנת
תדלוק .ב .קביעת בינוי מנחה .ג .קביעת הוראות בניה ופיתוח
השטח כולל תשתיות.
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' .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית-מחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה.
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 חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ2070/
שם התכנית :בנייני מגורים ברחוב מגידו  -תכנית
איחוד וחלוקה ללא הסכמה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' חפ ,2070/שינוי
לתכניות חפ/מק/1400/גב ,חפ/מק/1400/יב ,1/חפ/מק/1400/
פמ ,חפ/מק/1400/תט ,חפ ,1069/חפ/229/י ,חפ/229/י ,1/חפ/
/229ד ,חפ/1415/ב ,חפ/853/א ,חפ ,423/חפ/1372/א ,חפ,1760/
חפ/1400/יב ,חפ ,1400/חפ ,229/חפ ,723/חפ/מק/229/י.2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .מרכז הכרמל,
בין רח' יפה נוף ,שד' הנשיא ורח' מגידו .גושים וחלקות:
גוש ,10809 :חלקות במלואן ,699 ,698 ,653 ,114 ,112 :חלקי
חלקות,497 ,496 ,444 - 442 ,149 ,115 ,96 ,76 ,64 ,63 ,60 ,59 :
.703 ,674 ,554
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מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד אתר לבניין ציבורי בבעלות
פרטית ,ואזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד הכולל  225יח"ד,
שטח למסחר ושטח לשירותים לרווחת הדיירים ,אתר למוסד,
שביל הולכי רגל ושטח ציבורי פתוח .ב .הרחבות וביטול דרכים:
הרחבת רחוב מגידו על חשבון השטח המיועד למגורים מיוחד
ולמוסד ,הרחבת הרחובות אליוט ויפה נוף ,וביטול חלק מרחוב
אליוט .ג .יצירת ציר הולכי רגל מרחוב יפה נוף לרחוב מגידו,
על ידי שינוי תוואי רחוב אליוט .ד .קביעת תנאים והוראות
בניה בשטח התכנית .ה .איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת
בעלים לפי פרק ג' ,סימן ז' בחלק מתחום התכנית .ו .קביעת
המינזר והגן בתחום האתר למוסד כמבנה וגן לשימור ,ומתן
הנחיות לשימור.
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'  .04-8633448העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'
.04-8356807
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 חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חפ2244/
שם התכנית :שינוי הוראות בניה בחלקה  22בגוש 10866
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפ ,2244/שינוי לתכניות
חפ/1400/יב ,1/חפ ,1400/חפ ,61/חפ.229/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רחוב בן בבא
 .4גושים וחלקות :גוש ,10866 :חלקה במלואה .22 :גוש,10868 :
חלקי חלקה.113 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ממגורים ג' לאתר למוסד,
והרחבת בית הספר ,תגבור זכויות בניה ,שינוי קווי הבניין ומתן
ליגליזציה לקומת הגג.
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'
 .04-8633448העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'
.04-8356807
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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 חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' חד/1440/א
שם התכנית :שינוי ייעוד למגורים ,רחוב התנאים,
גבעת 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/1440/א ,שינוי לתכניות
חד ,763/חד/450/ג ,חד/450/ה ,כפיפות לתכניות חד/מק/450/ו,
חד ,947/חד.850/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .רחוב
התנאים  .13גבעת אולגה .גושים וחלקות :גוש ,10572 :חלקה
במלואה ,103 :חלקי חלקות.202 ,174 :
מטרת התכנית :ביטול ייעוד למבני ציבור בחלקה שבה
קיים מבנה המשמש למגורים ומאושר בהיתר בניה אשר ניתן
כחוק ,וקביעת ייעוד למגורים התואם את הוראות התכנית
החלה בשכונה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור
למגורים .ב .שינוי ייעוד מדרך למגורים .ג .קביעת הוראות,
זכויות בניה וקווי בניין .ד .קביעת הוראות לפיתוח השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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' .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה  ,38100טל' .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 חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חד1377/
שם התכנית :שינוי הוראות בניה בגוש  ,10570חלקה 39
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חד ,1377/שינוי
לתכנית חד ,763/כפיפות לתכנית חד/מק/763/ל.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .רחוב שיבת
ציון  ,14שכ' גבעת אולגה .גושים וחלקות :גוש ,10570 :חלקי
חלקה.39 :

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מטרת התכנית :הסדרת בית מגורים קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת אחוזי בניה–מ–60%
ל– .68.90%ב .הגדלת תכסית קרקע מ– 30%ל– .32.26%ג .שינוי
בקו בניין צדי )מערבי( מ– 4מ' ל– 2.90מ' .ד .שינוי בקו בניין
קדמי צפוני מ– 5מ' ל– 3.60מ' .ה .תוספת קומה  -תוספת שטח
מ– 21.06מ"ר ל– 35.24מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/12/2008ובילקוט הפרסומים  ,5913התשס"ט עמ' ,2279
בתאריך .05/02/2009

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת כרמל .גושים
וחלקות :גושים בחלקיות.10733 ,10730 ,10728 - 10724 :
מטרת התכנית :לייעד את השטח המתוחם כדלקמן:
א .השטחים המסומנים בצבע אדום לסלילת כביש )ארצי ,אזורי
או מקומי( והפקעתם .ב .להקמת גשרים ,גשרונים ,תעלות,
גדרות ,וכן חפירה ,מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג .הסדר הסתעפויות וצמתים .ד .סגירה וביטול דרכים כדרוש
על ידי התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מורדות הכרמל ,רח' כורי  ,2חיפה  ,33093טל' ,04-8676296
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה  ,38100טל'  ,04-6303113וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מ350/
שם התכנית :מחצבת ורד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חד1427/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים ד' לאזור
מגורים ב ,3רח' אחד העם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
חד ,1427/שינוי לתכנית חד.765/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה .רחוב אחד
העם  .26גושים וחלקות :גוש ,10037 :חלקה במלואה.366 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ברחוב אחד העם בחדרה ,כדי
לאפשר הקמת בית מגורים בן  6קומות על עמודים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים ד'
לאזור מגורים ב .3ב .שינוי במס' יח"ד מ– 8לדונם ל– 12לדונם.
ג .שינוי במספר הקומות מ– 5קומות על עמודים ל– 6קומות
על עמודים  +קומת גג .ד .שינוי באחוזי הבניה מ– 100%בניה
ל– 130%בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/08/2008ובילקוט הפרסומים  ,5850התשס"ח ,עמ' ,4782
בתאריך .17/09/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה  ,38100טל'  ,04-6303113וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס' ג775/
שם התכנית :הרחבת כביש חישולי כרמל-טירה,
וסלילת כבישי גישה
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' ג ,775/שהודעה על דבר הפקדתה ,בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1958התשל"ד ,עמ'  ,177בתאריך .08/11/1973

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מנשה אלונה מופקדת תכנית מפורטת מס' מ ,350/שינוי
לתכניות ג ,669/ג/669/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ואדי עארה -
מחצב ורד; גושים וחלקות :גוש ,12160 :חלקי חלקות.58 ,56 :
גוש ,12163 :חלקי חלקות .3 ,1 :גוש ,12236 :חלקי חלקה.16 :
גוש ,20365 :חלקי חלקות .9 ,7 ,6 ,4 - 1 :גוש ,20366 :חלקי
חלקות.7 ,2 ,1 :
מטרת התכנית :הגדרת שטח תעשיה למפעלים הקשורים
לתעשיית האבן ,והגדרת שטח למיתקני המחצבה ולמיתקני
גריסה מיוחדת בבור החציבה.
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
אזור תעשיה למפעלים הקשורים לתעשיית האבן ,על ידי
קביעת :א .שינוי ייעוד משטח חציבה לשטח תעשיה ,שטח
מיתקנים ושטח למיתקני גריסה מיוחדת .ב .ייעודי קרקע
בתחום התכנית והתכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג .מערכת הדרכים .ד .הוראות בניה ,כגון :אחוזי בניה ,גובה
בניה ותכסית שטח מרבית .ה .חלוקה למגרשים .ו .קביעת
הוראות בדבר איכות הסביבה.
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-
 .8633448העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונה ,ד"נ חפר  ,37845טל' .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-
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הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מ371/
שם התכנית :קציר  -קרית אומנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
מ ,371/שינוי לתכנית מ/196/א/במ.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קציר .באזור אשר
ישמש כקרית האומנים ,גבול צפוני :רח' דרך המצפה .גושים
וחלקות :גוש ,12176 :חלקי חלקה.25 :
מטרת התכנית :א .הקמת מרכז אזרחי מיוחד  -קרית
אומנים .ב .הקמת מיתקן הנדסי.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים מיוחד
למרכז אזרחי מיוחד .ב .קביעת הוראות וזכויות בניה באזור
האזרחי המיוחד .ג .שינוי משטח ציבורי פתוח להרחבת כביש
קיים .ד .ביטול כביש קיים ,ושינוי למרכז אזרחי מיוחד .ה .שינוי
ייעוד משטח ציבורי פתוח למיתקן הנדסי .ו .קביעת הוראות
וזכויות בניה בשטח למיתקן הנדסי .ז .קביעת הוראות וזכויות
בניה משטח ציבורי פתוח למרכז אזרחי מיוחד .ח .שינוי מדרך
משולבת לשטח ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/12/2008ובילקוט הפרסומים  ,5857התשס"ט עמ'  ,76בתאריך
.12/10/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מנשה אלונה ,ד"נ חפר  ,37845טל'  ,04-6177307וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ענ751/
שם התכנית :גן וחניון ציבורי אלחיאם  -אום אל–פחם
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 ,751/שינוי לתכניות
ענ ,382/חפאג ,470/ענ.631/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל–פחם .שכונת
אלמסאיאת .גושים וחלקות :גוש ,20405 :חלקות במלואן,77 ,68 :
חלקי חלקות.86 ,82 ,78 ,67 ,64 ,46 :
מטרת התכנית :הסדרת השימוש בקרקע ,על ידי שינוי
ייעוד אזור מגורים לשטח ציבורי פתוח וחניה ציבורית ,וכן
התוויית דרכי גישה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים
לשטח ציבורי פתוח ולחניה ציבורית.
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,
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טל'  .04-8633448העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה עירון ,עארה ,ערערה ,30025
טל' .04-6351789
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 אישור תכנית מפורטת מס' ענ/379/א
שם התכנית :קרית חינוך אסכנדר ,אום אל–פחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ענ/379/א ,שינוי לתכנית ג.400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל–פחם.
שכונת אסכנדר .גושים וחלקות :גוש ,20342 :חלקי חלקות:
 .15 ,13 - 10 ,8 ,7גוש ,20419 :חלקי חלקות.31 ,30 ,20 ,19 :
מטרת התכנית :א .ייעוד שטח חקלאי לאתר לבנייני ציבור,
להקמת מבנה ציבור ,קריית חינוך אסכנדר .ב .התוויית מערכת
הדרכים .ג .קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/10/2008ובילקוט הפרסומים  ,5866התשס"ט עמ' ,370
בתאריך .18/11/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633448וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון ,עארה ,ערערה  ,30025טל'  ,04-6351789וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ענ652/
שם התכנית :המשך כביש מס'  ,7אום אל–פחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ענ ,652/שינוי לתכניות ענ ,193/ענ/במ.251/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל–פחם .שכונת
עין אלשערה .גושים וחלקות :גוש ,20310 :חלקה במלואה,16 :
חלקי חלקות .41 ,38 ,22 - 19 ,17 ,15 :גוש ,20311 :חלקי חלקות:
 .47 ,21גוש ,20342 :חלקי חלקות .23 ,22 ,19 ,6 ,4 - 2 :גוש,20414 :
חלקי חלקות .44 ,43 ,34 ,33 ,31 ,29 ,28 ,7 ,1 :גוש ,20415 :חלקי
חלקה .1 :גוש ,20416 :חלקי חלקות .56 ,28 ,27 :גוש ,20418 :חלקי
חלקות.33 ,7 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך ולשפר
מערכת דרכים קיימת :א .ייעוד השטח המתוחם בקו הכחול
לביצוע כל עבודות חפירה ומילוי בסלילת הדרך .ב .הסדר
הסתעפויות וצמתים .ג .ביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/10/2007ובילקוט הפרסומים  ,5735התשס"ח ,עמ' ,460
בתאריך .08/11/2007

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'  ,04-8633448וכן
במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון ,עארה ,ערערה
 ,30025טל'  ,04-6351789וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש1268/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגרש מגורים ג' מיוחד
למגרש מגורים א'
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 ,1268/שינוי לתכניות
תרשצ ,2/28/13/ש.385/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא .רחוב
הנביאים  .11גושים וחלקות :גוש ,12310 :חלקה במלואה.206 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד של מגרש ממגורים ג' מיוחד
למגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של מגרש ממגורים
ג' מיוחד למגורים א' ,בן  2יחידות דיור .ב .קביעת תנאים למתן
היתרים ופיתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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'  .04-8633448העתק 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-
יוסף משלב
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' טר2708/
שם התכנית :הכשרת מבנה מגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
טירה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' טר ,2708/שינוי
לתכנית טר/במ ,3003/כפיפות לתכנית תממ.21/3/

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה .קואורדינטה
 ,X196-196קואורדינטה  .Y683-050שטחים מזרחית לעיר
טירה .שכונה :שטח מזרחי .גושים וחלקות :גוש ,7733 :חלקי
חלקה.46 :
מטרת התכנית :הסדרת מבנה קיים למגורים בקווי הבניין,
באחוזי הבניה ובמספר יח"ד.
עיקרי התכנית :א .המרת שטח המיועד למגורים ג' מאושר
למגורים ג' לפי מבא"ת .ב .הקטנת קווי בניה בהתאם לקיים.
ג .קביעת אחוזי בניה בהתאם לקיים .ד .קביעת הוראות בניה
ל– 7יח"ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה טירה ,טירה  ,44915טל' .09-7938914
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 ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ1/59/1/
שם התכנית :נחלת מערב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ,1/59/1/
שינוי לתכניות רצ/מק ,59/2/1/ממ ,8005/רצ.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .רחוב
שכונת נחלת יהודה ,רחוב שד' היובל ,רחוב שד' ז'בוטינסקי.
כביש מס'  ,4חטיבת קרקע באזור מחלף ראשון התחומה
ברחובות שד' היובל ,שד' ז'בוטנסקי ,וכביש מס'  .4קואורדינטה
 ,X154.100קואורדינטה  .Y130.900גושים וחלקות :גוש,3629 :
חלקות במלואן ,33 - 31 ,29 - 16 :חלקי חלקות.34 ,15 ,14 ,8 :
גוש ,3927 :חלקות במלואן ,423 ,420 ,416 ,378 ,184 :חלקי חלקות:
 .426 ,391גוש ,5025 :חלקות במלואן ,199 ,197 :חלקי חלקה.292 :
גוש ,6095 :חלקי חלקה.65 :
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים חדשה בבניה רוויה
בת  750יח"ד ,ו– 150יח"ד אכסון מיוחדות לדיור מוגן.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור חקלאי
לאזור מגורים ג' ,3אזור מגורים מיוחד ומסחר ,מסחר ,אזור מבני
ציבור למיתקנים הנדסיים והרחבת דרכים .2 .קביעת הזכויות
והשימושים המותרים לכל ייעוד קרקע .3 .קביעת הוראות
בניה .4 .הנחיות בינוי .5 .הנחיות לעיצוב אדריכלי .6 .הנחיות
לאיחוד וחלוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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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 ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון
לציון  ,75264טל' .03-9547577
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 רחובות

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/10/84/א
שם התכנית :שיפור תנאי מגורים מילצ'ן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/10/84/א שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4047התשנ"ג ,עמ'  ,59בתאריך .08/10/1992
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .שכונת
מילצ'ן .גושים וחלקות :גוש בשלמותו.3697 :
מטרת התכנית :שינוי סעיף מס'  3בהוראות כלליות בתקנון
תכנית מאושרת רח ,10/84/וקביעת הוראה בדבר מתן היתרי
בניה כמפורט להלן :היתרי בניה להרחבות ינתנו לאגף אנכי
שלם או לחלק מאגף אנכי יינתן רק בתנאי שיהא בו רצף קומות
מקומת הקרקע לקומות העליונות .במקרה של בניה של חלק
מעמודה שלמה תוגש תכנית בינוי לשלב הביניים ,לאישורה
של הוועדה המקומית טרם הוצאת ההיתר .כל שאר ההוראות
הכלולות בתחום תב"ע רח 10/84/נשארות בתוקפן.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מש234/1/7/
שם התכנית :הקטנת קו בניין צדדי ,קביעת אחוזי
בניה לקומה ,קביעת הוראות בניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מש ,234/1/7/שינוי לתכניות מש/במ ,32/1/7/מש.0/1/7/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסווה .גושים
וחלקות :גוש ,7864 :חלקי חלקה .7 :מגרש 10 :בהתאם לתכנית
מש.0/1/7/
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מטרת התכנית .1 :הקטנת קו בניין בניין צדדי )מצד דרום(
מ– 3מ' ל– 1.6מ' לפי המצב הקיים .2 .קביעת אחוזי בניה לקומה
 35%במקום ) .30%סך הכל אחוזים על המגרש  .3 .(105%קביעת
הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/09/2007ובילקוט הפרסומים  ,5728התשס"ח ,עמ' ,226
בתאריך .24/10/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מזרח השרון ,קלנסווה  ,42837וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ4167/
שם התכנית :חלוקת חלקה בהסכמת בעלים,
ותוספת זכויות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מצפה אפק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ממ,4167/
שינוי לתכניות שד ,23/534/שד/44/534/א ,כפיפות לתכניות
ממ ,4031/ממ/23/534/ג.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סביון .רחוב סמטת
הגבעה  .2קואורדינטה  ,X187/875-187/800קואורדינטה Y
 .662/475 - 662/300גושים וחלקות :גוש ,6722 :חלקה במלואה:
.218
מטרת התכנית :חלוקת חלקה בהסכמת הבעלים ,ותוספת
זכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .חלוקת חלקה בייעוד מגורים
א' ,בת  2,945מ"ר לשני מגרשים בני  1,200מ"ר ו– 1,745מ"ר ,ללא
שינוי ייעוד .ב .שינוי קווי בניין למבנה הקיים ,קביעת קווי
בניין למגרש החדש ,ותוספת סך הכל  235מ"ר זכויות 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 ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' גליס  ,9פתח תקוה
 ,49277טל' .03-9302051
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  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' עח48/15/
שם התכנית :הסדרת צומת בית יצחק  -שער חפר,
על ידי הפקעה מנחלה מס' 168
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק חפר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' עח,48/15/
כפיפות לתכניות עח ,17/15/עח ,21/200/עח.200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית יצחק .רחוב
הבוסתן .קואורדינטה  ,X150קואורדינטה  .Y900מגרש 168
הנמצא בבית יצחק בין רחובות הבוסתן לסמטת ההדרים.
גושים וחלקות :גוש ,8212 :חלקי חלקות .86 ,47 ,46 :גוש,8280 :
חלקי חלקות .2 ,1 :מגרש 168 :בהתאם לתכנית עח.17/15/
מטרת התכנית :הסדרת צומת בבית יצחק-שער חפר ,על
ידי הפקעה מנחלה .168
עיקרי הוראות :א .הרחבת דרך ציבורית ,על ידי הפקעה
מאזור מגורים א' בתחום חלקה א' של נחלה מס'  .168ב .הרחבת
שטח ייעוד מגורים א' בתחום חלקה א' על חשבון שטח האזור
החקלאי של חלקה א ,ללא שינוי בסך כל השטח של ייעוד אזור
המגורים בתחום חלקה א' .ג .איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
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 ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר ,מדרשת רופין ,40250
טל' .09-8981556
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 שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בר300/
שם התכנית :התאמה והרחבת בית העלמין הקיים
לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בר ,300/שינוי
לתכנית בר.14/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת ברנר .גושים
וחלקות :גוש ,2633 :חלקה במלואה ,21 :חלקי חלקות,20 - 16 :
 .27 ,22גוש ,3799 :חלקי חלקות.43 ,42 ,30 :

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מטרת התכנית .1 :התאמה והרחבת בית העלמין הקיים
לקבורת נפטרי האזור )ובכללם מתן פתרון קבורה למושבים
בניה ובית אלעזרי( ,ונפטרים חסרי דת .2 .סלילת דרך גישה
חדשה לבית העלמין ולאזור המאושר למלאכה ותעשיה זעירה,
על ידי שינוי ייעוד קרקע חקלאית ואזור מלאכה ותעשיה
זעירה לאזור לבית עלמין ,לדרכים )כולל דרך ו/או טיפול נופי(,
ולשטח ציבורי פתוח.
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 שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת ברנר
.60948
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 שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ288/1/4/
שם התכנית :תוספת יח"ד  +זכויות בניה  +שינוי
בקו בניין  +הקטנת שטח המותר לבניה +
הנחיות בינוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ ,288/1/4/שינוי
לתכניות הצ ,61/1/4/הצ/100/1/4/א ,הצ ,200/1/4/הצ,130/
הצ/130/1/4/ג ,הצ/מק/130/1/4/ז.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צורן קדימה .רחוב
מ"ג .קואורדינטה מערב מזרח  ,X186.475 -קואורדינטה דרום
צפון  .Y142.100 -שכונה קיימת ותיקה ומאוכלסת .גושים
וחלקות :גוש ,7815 :חלקות במלואן.339 ,100 :
מטרת התכנית :תוספת יח"ד  +זכויות בניה  +שינוי קווי
בניין  +הקטנת שטח המותר לבניה  +הנחיות בינוי.
עיקרי הוראות התכנית :א .איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה .ב .הגדלת מס' היח"ד
במגרש מס'  100מ– 1יח"ד ל– 2יח"ד ,ובסך הכל בתחום התכנית
 2יח"ד .ג .קביעת זכויות בניה והוראות בניה .ד .שינוי קו בניין
אחורי במגרש מס'  100מ– 5מ' ל– 3מ' .ה .שינוי ייעוד מגרש
מס'  339משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת .ו .שינוי ייעוד
חלקו של מגרש מס'  100ממגורים לדרך משולבת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה .42504
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 שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ346/1/4/
שם התכנית 3 :יחידות דיור צמודי קרקע ברח' בן צבי
ביישוב קדימה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ,346/1/4/
שינוי לתכנית הצ ,139/1/4/כפיפות לתכניות הצ/100/1/4/א,
הצ ,200/1/4/הצ/130/1/4/ג ,הצ/מק/130/1/4/ז ,הצ/0/1/4/א,
הצ ,130/הצ/130/א ,הצ.38/1/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צורן קדימה .רח'
בן צבי  .21קואורדינטה  ,X191.875קואורדינטה .Y687.465
גושים וחלקות :גוש ,8037 :חלקה במלואה .237 :מגרש2432 :
בהתאם לתכנית הצ.139/1/4/
מטרת התכנית :הגדלת מספר יחידות דיור מ– 2יחידות ל–3
יחידות.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת מספר יחידות דיור
מ– 2יחידות ל– 3יחידות .ב .שינוי הוראות בדבר גודל מגרש
מינימלי שמותר להקים עליו בניין מ– 750מ"ר ל– 300מ"ר.
ג .קביעת קווי בניין .ד .קביעת הוראות בינוי ופיתוח ,והסדרי
נגישות למגרשים .ה .חלוקה בהסכמה ,לפי פרק ג' ,סימן ז'
לחוק.
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 שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה
.42504
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-
שוקי אמרני
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17518/
שם התכנית :רחוב נשר  ,67גבעת מכוש ,כרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17518/שינוי לתכנית
ג/במ.123/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל .גושים
וחלקות :גוש ,18947 :חלקה במלואה.38 :
מטרת התכנית :הגדלת זכויות והגבלות בניה באזור
מגורים א' ,שינוי קווי בניין כדי לאפשר בניית בית בגודל עד
 400מ"ר ,ותוספת יחידת דיור.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת סך הכל שטח הבית עד
 400מ"ר בהתאם לאזור מגורים א' .ב .שינוי קו בניין :צדדי ימין
מ– 4מ' ל– 0.8מ' ,צדדי שמאל מ– 4ל– 1.40מ' ,קדמי לצורך בניית
ממ"ד בלבד מ– 5מ' ל– 1.80מ' .ג .תוספת יחידת דיור אחת ,סך
הכל  2יחידות דיור.
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 כרמיאל ,כרמיאל ,טל'
.04-9085671
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 נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17294/
שם התכנית :הגדלת צפיפות ואחוזי בניה ,רח' בלפור ,29
נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,17294/שינוי לתכניות ג/במ ,103/ג.10715/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה .גושים וחלקות:
גוש ,18173 :חלקי חלקה .84 :גוש ,18174 :חלקה במלואה,1 :
חלקי חלקה.77 :
מטרת התכנית :הקמת מבנה מגורים ב– 6קומות ,ותחנת
טרנספורמציה בתחום המגרש בתיאום עם חברת חשמל כתנאי
למתן היתר בניה.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת צפיפות ,תוספת אחוזי
בניה ,שינוי בקווי בניין צדיים ,הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/01/2009ובילקוט הפרסומים  ,5913התשס"ט ,עמ' ,2288
בתאריך .05/02/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נהריה ,נהריה ,טל'  ,04-9879827וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17957/
שם התכנית :לגיטימציה למבנה מסחר ותעסוקה ,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 ,17957/שינוי לתכניות
ג ,11543/ג.1352/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת .גושים וחלקות:
גוש ,16577 :חלקי חלקות.29 ,18 ,5 :
מטרת התכנית :לגליזציה למבנה קיים ,ושינוי ייעוד
למסחר תעסוקה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור אספקה
פריקה וחניה לאזור מסחר ותעסוקה ושפ"פ .ב .הרחבת אזור
מסחר ותעסוקה .ג .הגדלת שטח שימושים .ד .שינוי קווי בניין.
ה .שינוי גובה בניין .ו .שינוי לתכנית מופקדת ג ,2046/כביש
נצרת ,שפרעם.
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 נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ15999/
שם התכנית :הקטנת מגרש מינימלי ,שינוי בגובה
ואחוזי בניה ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,15999/שינוי לתכנית ג.4070/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת .גושים וחלקות:
גוש ,16561 :חלקי חלקה.48 :

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור
מגורים מיוחד .ב .הגדלת אחוזי בניה .ג .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 תכליות המותרות בשטח
התכנית המסומן בתשריט .ו .קביעת הוראות בניה ,צפיפות,
מרווחי בניה ,גובה בניינים .ז .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/03/2008ובילקוט הפרסומים  ,5777התשס"ח ,עמ' ,2006
בתאריך .20/02/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת ,נצרת ,טל'  ,04-6459200וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16858/
שם התכנית :הגדלת זכויות ,ושינוי בקווי בניין ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16858/שינוי לתכניות ג ,9000/ג.6881/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת .גושים וחלקות:
גוש ,16512 :חלקי חלקות .162 ,15 - 13 :גוש ,16524 :חלקי
חלקות.122 ,115 ,49 ,6 :
מטרת התכנית :א .שינוי בהוראות וזכויות בניה .ב .שינוי
בקו בניין הקבוע בתכנית לפי סעיף 62א ) -א() .(4ג .הגדלת
אחוזי בניה .ד .הגדלת גובה בניין .ה .קביעת קווי בניין .ו .קביעת
הוראות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הסדרת מקומות חניה .ב .שינוי
בקו בניין למבנה ,וקו בניין למרתף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5833התשס"ח ,עמ' ,4013
בתאריך .21/07/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת ,נצרת ,טל'  ,04-6459200וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17610/
שם התכנית :סביוני עפולה  ,1רובע יזרעאל ,עפולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עפולה מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,17610/שינוי לתכנית
ג.11188/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה .גושים
וחלקות :גוש ,16761 :חלקות במלואן,116 ,107 - 56 ,15 - 2 :
חלקי חלקות .128 - 126 ,114 :גוש ,16762 :חלקות במלואן:
 ,133 ,30 ,29חלקי חלקות.155 ,136 :

תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

מטרת התכנית :העברת יחידות דיור ממגרשים בייעוד
מגורים א' 1למגרשים בייעוד מגורים ב'.

מרחב תכנון מקומי עפולה

עיקרי הוראות התכנית :קביעת זכויות בניה חדשות באזורי
המגורים הכלולים בתכנית.
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 עפולה ,רח' יהושע חנקין ,47
עפולה ,טל' .04-6520344
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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17941/
שם התכנית :מגורים ש.ג.ו.ם ,עפולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עפולה מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,17941/שינוי לתכנית
ג/במ.206/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה .גושים
וחלקות :גוש ,16738 :חלקות במלואן ,140 ,133 ,132 :חלקי
חלקות.25 - 23 :
מטרת התכנית :תוספת זכויות בניה  +מספר יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת תנאים לתוספת יחידות
דיור ואחוזי בניה .ב .קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
ג .ביטול דרך והסדרתה בהתאם לרוחבה בהמשך החלקה.
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 עפולה ,רח' יהושע חנקין ,47
עפולה ,טל' .04-6520344
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
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הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17067/
שם התכנית :בית פינגולד ,עפולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ.17067/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה .גושים
וחלקות :גוש ,16663 :חלקה במלואה.31 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח רב–תכליתי למסחר
משולב במשרדים ,והסדרת זכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הכנת תכנית מפורטות לפי
הוראת תכנית ג .5681/ב .קביעת זכויות והוראות בניה.
ג .הסדרת נגישות חניות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/08/2008ובילקוט הפרסומים  ,5846התשס"ח ,עמ' ,4613
בתאריך .04/09/2008
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.
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17195/
שם התכנית :התוויית דרך חדשה ושינוי מיקום
שצ"פ ,עפולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,17195/שינוי לתכנית ג/במ.206/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה .גושים
וחלקות :גוש ,16739 :חלקה במלואה ,88 :חלקי חלקה.101 :
מטרת התכנית :חילופי שטחים בן ייעודי שצ"פ ודרך לקיום
מעבר לצורך נגישות לאזור מגורים בתכנון.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה ,והחלפת ייעודים
ללא שינוי בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5836התשס"ח ,עמ' ,4204
בתאריך .31/07/2008
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.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג11923/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח תחנת
תדלוק בכביש צומת חנניה-עמיעד
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 הכרם מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,11923/שינוי
לתכנית ג.9094/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראמה .גושים וחלקות:
גוש ,18868 :חלקי חלקה.56 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד חלק מחלקה  ,56גוש 18868
מאזור חקלאי לתחנת תדלוק מדרגה א' ,לפי תמ"א  ,18תיקון
 .2 .4שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד .3 .קביעת
הוראות בניה ושימושים בתחום התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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 הכרם ,כרמיאל,
טל' .04-9580693
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 בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17018/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח מגורים למבני
ומוסדות ציבור לדת ,אלשג'ור
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 הכרם מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17018/שינוי
לתכנית ג.6007/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שגור .גושים וחלקות:
גוש ,18813 :חלקי חלקה.45 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א' לאזור
למבני ומוסדות לדת בגוש  ,18813בחלקה  ,45במגרש .45
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת זכויות בניה לאזור מבני
ומוסדות לדת .ב .קביעת הוראות בניה לאזור מבני ומוסדות
ציבור לדת.
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  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

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 הכרם ,כרמיאל,
טל' .04-9580693
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 בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג17005/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ,סאג'ור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג ,17005/שינוי
לתכנית ג.2085/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סאג'ור .גושים
וחלקות :גוש ,19180 :חלקי חלקות.39 ,38 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למגורים ב'
בגוש  ,19180ח"ח .39
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הוראות בניה לאזור
מגורים ב' .ב .קביעת הוראות לפיתוח שצ"פ.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/09/2008ובילקוט הפרסומים  ,5866התשס"ט ,עמ' ,380
בתאריך .18/11/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בקעת בית הכרם ,כרמיאל ,טל'  ,04-9580693וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17398/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מסחר
ומלאכה ,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' ג ,17398/שינוי
לתכנית ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא .גושים
וחלקות :גוש ,17562 :חלקי חלקות.60 ,59 ,31 - 29 ,27 :
מטרת התכנית :הקמת אזור מסחר ומלאכה בכניסה לכפר
מנדא.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
לאזור מסחר ומלאכה .ב .קביעת שימושים המותרים לכל ייעוד
קרקע .ג .קביעת הוראות בניה לאזור מסחר ומלאכה )אחוזי
בניה ,גובה ,קווי בניין(.
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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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם .גושים
וחלקות :גוש ,10286 :חלקה במלואה ,65 :חלקי חלקה.27 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים למגורים
ומשרדים ,וקביעת שימושים והוראות בניה לאזור מגורים
ומשרדים.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת שימושים והוראות בניה
)צפיפות ,גובה ,קווי בניין ,אחוזי בניה ,תכסית קרקע( לאזור
מגורים ומשרדים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/11/2008ובילקוט הפרסומים  ,5876התשס"ט ,עמ' ,841
בתאריך .04/12/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16746/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור תעשיה למגורים ,כאוכב

מרחב תכנון מקומי גולן

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,16746/שינוי לתכניות ג ,6270/ג.1611/

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17592/
שם התכנית :אום אל קנטיר

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כאוכב אבו אל–היג'א.
גושים וחלקות :גוש ,17693 :חלקי חלקות .13 ,8 :גוש,17694 :
חלקי חלקה.7 :
מטרת התכנית :א .הקמת שכונת מגורים בת  91יח"ד.
ב .הגדרת תנאים למתן היתרי בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מלאכה
ותעשיה למגורים ,שטחים ציבוריים פתוחים ,ולדרכים.
ב .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת
הוראות בניה  -קביעת/הגדלת :צפיפות ,מרווחי בניה וגובה
בניינים .ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ה .קביעת
הנחיות סביבתיות .ו .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5824התשס"ח ,עמ' ,3644
בתאריך .26/06/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17227/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור
מגורים ומשרדים ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,17227/שינוי לתכנית ג.7025/

4418

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 ,17592/שינוי לתכנית
ג.12478/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרומית מערבית
לנטור .גושים וחלקות :גוש ,200000 :חלקי חלקות.39 ,13 :
מטרת התכנית :לשחזר ולפתח אתר מורשת ארכיאולוגי
לביקור הציבור.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח אטרקציה תיירותית .2 .הסדרת דרך גישה לאתר.
 .3קביעת הוראות לפיתוח.
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 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-

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג11159/
שם התכנית :תשריט לדרך  71קטע צומת נבות עד
צומת בית השיטה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'
ג ,11159/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/12/2006ובילקוט הפרסומים  ,5607התשס"ז ,עמ' ,951
בתאריך  ,24/12/2006שינוי לתכניות ג/גל ,2/ג ,1759/ג,5609/
ג ,4508/ג ,5645/ג ,8184/ג ,4322/ג ,9951/ג ,8451/ג ,5119/ג,2047/
ג ,6792/ג.5722/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית השיטה .תשריט
לדרך  ,71קטע צומת נבות .גושים וחלקות :גוש ,20537 :חלקי
חלקות .15 ,14 ,12 ,9 :גוש ,20572 :חלקה במלואה ,9 :חלקי חלקה:
 .16גוש ,20577 :חלקי חלקות .2 ,1 :גוש ,20578 :חלקות במלואן:
 ,27 ,8חלקי חלקות .26 - 22 :גוש ,20579 :חלקה במלואה:
 ,14חלקי חלקות .24 ,21 ,18 ,17 :גוש ,20592 :חלקי חלקה.2 :
גוש ,20593 :חלקי חלקות .64 ,54 ,21 :גוש ,20741 :חלקי חלקות:
 .10 ,5 ,2גוש ,20851 :חלקי חלקה .16 :גוש ,20852 :חלקי חלקה:
 .8גוש ,23080 :חלקי חלקות .18 ,16 - 12 ,4 :גוש ,23081 :חלקות
במלואן ,34 ,26 :חלקי חלקות .36 ,35 ,30 ,27 ,19 ,12 :גוש,23082 :
חלקי חלקות .30 ,21 - 18 ,14 :גוש ,23083 :חלקי חלקות,7 - 6 :
 .12 - 9גוש 23085 :חלקה במלואה ,111 :חלקי חלקות,113 :
 .161 ,142 ,124 ,123גוש ,23086 :חלקות במלואן,106 - 104 :
חלקי חלקות .125 ,82 ,80 - 76 :גוש ,23100 :חלקי חלקה.66 :
גוש ,23101 :חלקה במלואה ,29 :חלקי חלקות.31 ,18 :
גוש ,23103 :חלקי חלקות .37 ,36 :גוש ,23106 :חלקי חלקות:
 .28 ,26 ,24 ,23גוש ,23110 :חלקי חלקה .24 :גוש ,23119 :חלקי
חלקות .29 ,28 ,22 :גוש ,23120 :חלקי חלקות.41 ,40 ,36 ,26 :
גוש ,23121 :חלקה במלואה ,86 :חלקי חלקות.88 ,64 - 61 :
גוש ,23122 :חלקות במלואן ,15 ,11 :חלקי חלקות.17 ,14 ,12 :
גוש ,23123 :חלקי חלקות.73 ,71 ,62 ,54 ,51 ,49 ,28 ,26 ,1 :
גוש ,23129 :חלקי חלקות .27 ,26 ,20 ,18 ,7 :גוש ,23157 :חלקה
במלואה ,14 :חלקי חלקות .13 ,10 ,9 ,4 :גוש ,23161 :חלקי חלקות:
 .23 ,21 ,18 ,17 ,13גוש ,23162 :חלקה במלואה ,22 :חלקי חלקות:
 .25 ,23 ,21 ,20 ,9גוש ,23163 :חלקי חלקות,150 ,149 ,140 ,132 :
 .153גוש ,23164 :חלקות במלואן ,55 ,50 :חלקי חלקות,36 ,34 :
 .52 ,49 ,46 ,45גוש ,23170 :חלקי חלקות .58 ,45 ,14 :גוש,23171 :
חלקי חלקות .83 ,82 ,79 ,73 ,62 ,47 ,41 ,38 ,8 :גוש ,23173 :חלקי
חלקות .13 ,11 :גוש ,23176 :חלקי חלקה .19 :גוש ,23177 :חלקי
חלקות .83 ,81 ,69 :גוש ,23178 :חלקי חלקות,38 ,34 ,32 ,18 :
 .47 - 42גוש ,23179 :חלקה במלואה ,28 :חלקי חלקות,15 :
 .27גוש ,23185 :חלקות במלואן ,46 ,38 ,37 :חלקי חלקות,12 :
 .42 ,40 ,35 - 33 ,31 ,29 - 27 ,23גוש ,23187 :חלקות במלואן:
 ,16 ,15חלקי חלקות.20 ,17 ,14 ,6 :
מטרת התכנית :א .הרחבת דרך  71לדו–מסלולי ,שני נתיבים
לכל כיוון .ב .שיפור התווייה אופקית באזור צומת גדעונה.
ג .הסדרת דרכי שירות ,דרכים חקלאיות ,דרך אזורית,מעברים
חקלאיים ,צמתים ומחלפים למניעת הפרעה בדרך הראשית,
והפרדת תנועות .ד .שינוי תוואי דרכים מס'  675ו– 717וחיבורן
במחלף יששכר .ה .קביעת קו בניין לפי המסומן בתשריט
ו .שינוי ייעוד קרקע מייעוד חקלאי לדרך.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

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 אישור תכנית מפורטת מס' ג7680/
שם התכנית :שינוי לתקנון ,אום אל ג'נם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג.7680/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שבלי אום אל גנם.
גושים וחלקות :גוש ,17004 :חלקי חלקות.23 ,22 ,20 ,19 ,5 - 2 :
מטרת התכנית :א .קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ולבניה
של ייעודי השטחים בתחום התכנית .ב .להגדיל את אחוזי
הבניה ומספר הקומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4066התשנ"ג ,עמ'  ,641בתאריך .17/12/1992
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 המזרחי ,כפר תבור ,טל'  ,04-6772333וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16782/
שם התכנית :הצרת דרך גישה ,טורעאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16782/שינוי לתכנית ג.10689/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טורעאן .גושים
וחלקות :גוש ,16610 :חלקי חלקות.4 ,3 :
מטרת התכנית :א .הקטנת דרך גישה מס'  29מ– 10מ' ל– 6מ'.
ב .שינוי קווי בניין .ג .השבת זכויות בניה לפי תכנית קודמת
ג.8584/
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מדרך למגורים.
ב .שינוי ייעוד ממגורים לדרך .ג .שינוי קווי בניין כמצויין
בתשריט .ד .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/06/2008ובילקוט הפרסומים  ,5824התשס"ח ,עמ' ,3645
בתאריך .26/06/2008
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 המזרחי ,כפר תבור ,טל'  ,04-6772333וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג17329/
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי וחקלאי מיוחד
לתעשיה קלה ,טורעאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג17174/
שם התכנית :מט"ש תל עדשים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,17329/שינוי לתכנית ג.12166/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'
ג.17174/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טורעאן .גושים
וחלקות :גוש ,16625 :חלקי חלקה.20 :
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מחקלאי וחקלאי
מיוחד לחקלאי עם הנחיות מיוחדות )בית בד( .ב .קביעת
הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/09/2008ובילקוט הפרסומים  ,5850התשס"ח ,עמ' ,4791
בתאריך .17/09/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור ,טל'  ,04-6772333וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17310/
שם התכנית :שכונת משפחת הואש ,ג'דיידה מכר
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 המרכזי מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17310/שינוי
לתכניות ג ,7973/ג.13831/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג'דיידה-מכר .גושים
וחלקות :גוש ,18529 :חלקה במלואה ,298 :חלקי חלקות,297 :
 .320 ,311גוש ,18542 :חלקה במלואה ,3 :חלקי חלקה.19 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים
ב' .2 .שינוי ייעוד מאזור שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור
לאזור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור .3 .התוויית דרך גישה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת התכליות המותרות לכל
ייעוד קרקע .2 .קביעת הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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 המרכזי ,עכו,
טל' .04-9912621
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-
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל עדשים .גושים
וחלקות :גוש ,16559 :חלקי חלקות .7 ,4 :גוש ,16560 :חלקי חלקה:
 .1גוש ,16826 :חלקות במלואן ,15 ,11 - 5 :חלקי חלקות,4 ,3 :
 .16 ,14 - 12גוש ,16828 :חלקות במלואן ,17 ,9 - 6 :חלקי חלקות:
 .18 ,11 ,10 ,5 - 3גוש ,16905 :חלקי חלקה .1 :גוש ,16917 :חלקי
חלקות.4 ,1 :
מטרת התכנית :לאפשר שדרוג מיתקן טיהור שפכים ושיפור
רמת הקולחים במט"ש האזורי הקיים ליישובים נצרת ,נצרת
עילית ,יפיע ,תל עדשים ,יישובי ומוסדות המועצה האזורית
עמק יזרעאל.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
למיתקנים הנדסיים ודרך .ב .קביעת הוראות לבניה ופיתוח
השטח .ג .קביעת הוראות בדבר התשתיות ופיתוחם .ד .שינוי
ייעוד של כ– 1דונם שטח יער טבעי לשימור בתחום יער ,1481
בעבור תכנית זו ,בהתאם לסעיף 9א' להוראות תמ"א .22
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 יזרעאלים ,עפולה ,18120
טל' .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 יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16832/
שם התכנית :בריכת דבר  ,5קיבוץ דברת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג ,16832/שינוי
לתכניות מש"צ ,19ג ,9212/ג.13572/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דברת .גושים וחלקות:
גוש ,17020 :חלקי חלקה .3 :גוש ,17021 :חלקי חלקה.20 :
גוש ,17206 :חלקי חלקה.4 :
מטרת התכנית :הסדרה סטטוטורית של אתר המיועד
למיתקנים הנדסיים הכולל שתי בריכות מי שתיה ,מקורות
וקביעת הוראות להריסת בריכה קיימת )מס'  ,(1והקמתה של

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

בריכה חדשה בתחום השטח המתפנה .א .שינוי ייעוד קרקע
חקלאית ודרך קיימת לקרקע המיועדת למיתקנים הנדסיים.
ב .קביעת זכויות והוראות בניה באתר המיועד למיתקנים
הנדסיים .ג .קביעת הנחיות בינוי ,פיתוח השטח והתשתיות.
ד .הריסה והקמת בריכת מי שתיה חדשה מקורה .ה .ליגליזציה
לבריכת מים קיימת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/11/2008ובילקוט הפרסומים  ,5883התשס"ט ,עמ' ,1198
בתאריך .17/12/2008

מטרת התכנית :הקטנת רוחב רצועת חשמל.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד רצועת מעבר קווי
חשמל .ב .הקטנת רוחב רצועת החשמל באישור חברת חשמל
)ראה מגבלות בניה( .ג .הגדרת זכויות בניה בהתאם למאושר
ב–ג 4551/ו–ג.3882/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/07/2008ובילקוט הפרסומים  ,5840התשס"ח ,עמ' ,4412
בתאריך .18/08/2008

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'  ,04-6520038וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'  ,04-6520038וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16833/
שם התכנית :בריכת עוז ,גבעת עוז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17843/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח לתחנת תדלוק
למגורים ב' ,עראבה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,16833/שינוי לתכנית ג.5171/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת עוז .גושים
וחלקות :גוש ,20720 :חלקי חלקה.15 :
מטרת התכנית :הקמת בריכת מים מקורה המיועדת למי
שתיה.
עיקרי הוראות התכנית :א .בקשה להקלה של דרך
מ–  66מ' ל– 50מ' ,בסמכות ועדה מחוזית .ב .שינוי ייעוד הקרקע
משטח חקלאי לשטח המיועד למיתקנים הנדסיים .ג .הגדרת
הוראות הבינוי והפיתוח בשטח המיועד למיתקנים הנדסיים.
ד .קביעת שימושי הקרקע המותרים בשטח המיועד למיתקן
הנדסי .ה .קביעת זכויות והוראות בניה להקמת בריכת מים
מקורה .ו .קביעת הנחיות בינוי לפיתוח השטח .ז .קביעת
הנחיות לטיפול ושיקום נופי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/09/2008ובילקוט הפרסומים  ,5865התשס"ט ,עמ' ,333
בתאריך .11/11/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'  ,04-6520038וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17843/שינוי לתכניות
ג ,7240/ג ,6761/ג.12907/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה .גושים
וחלקות :גוש ,19384 :חלקי חלקה.3 :
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינו ייעוד משטח תחנת דלק
למגורים ב' .2 .שינוי הוראות וזכויות 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  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל ,סח'נין,
טל' .04-6746740
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 יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16948/
שם התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ,זרזיר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,16948/שינוי לתכניות ג ,3882/ג.1707/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זרזיר .גושים וחלקות:
גוש ,17303 :חלקי חלקה .3 :גוש ,17496 :חלקי חלקות,48 :
.68 ,54 - 51

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17377/
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,שינוי קווי בניין
ושינוי תכליות ,דיר חנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,17377/שינוי לתכניות ג ,9206/ג.12427/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא .גושים
וחלקות :גוש ,19412 :חלקה במלואה ,11 :חלקי חלקה.39 :

מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17537/שינוי
לתכניות ג/במ ,55/ג/במ.290/

מטרת התכנית :הגדלת אחוזי הבניה ,הקטנת קווי הבניין,
ושינוי התכליות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית .גושים
וחלקות :גוש ,12568 :חלקה במלואה ,118 :חלקי חלקה.201 :

עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי הבניה ל–.168%
ב .קביעת קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט .ג .תוספת תכלית
למסחר במגרש .ד .העלאת גובה המבנה ל– 16מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/11/2008ובילקוט הפרסומים  ,5840התשס"ח ,עמ' ,4413
בתאריך .18/08/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,סח'נין ,טל'  ,04-6746740וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17130/
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ,עילוט
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.17130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילוט .גושים וחלקות:
גוש ,17483 :חלקי חלקה.23 :
מטרת התכנית :הרחבת שטח המגורים לצורך תוספת 18
יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לאזור מגורים ב' ,2דרכים ושצ"פ .ב .קביעת הוראות בניה.
ג .קבלת הקלה מתמ"א.22
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 מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת 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 מס' גנ17537/
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה ,יקנעם עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
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מטרת התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת זכויות בניה ,שינוי קווי
בניין ,הגדלת מס' קומות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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 מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת 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 מס' גנ17727/
שם התכנית :שינוי ברוחב ותוואי דרך משולבת,
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 ,17727 /שינוי
לתכניות ג ,8588/גנ.15313/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא .גושים
וחלקות :גוש ,17397 :חלקי חלקות.43 ,7 - 4 :
מטרת התכנית :שינוי תוואי ורוחב דרך משולבת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מדרך משולבת
למגורים ב' .ב .שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך משולבת .ג .שינוי
בקו בניין קדמי לפי קו אדום מקווקו 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 מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת 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-

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17621/
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע בנחלה מס' ,34
מושב גורן
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 הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,17621/שינוי
לתכניות ג ,9953/ג.12656/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גורן .גושים וחלקות:
גוש ,18615 :חלקי חלקות.22 ,7 :
מטרת התכנית :א .התאמת ייעודי הקרקע וקווי הבניין
בנחלה בלי לשנות גודל השטח המיועד למגורים .ב .לאפשר
הסדרת מצבם של בריכת שחיה פרטית ומקלט .ג .הגדלת מספר
יחידות האירוח המותרות לבניה מ– 4יח"ד ל– 6יח"ד ,ולהגדיל
את השטח המותר לבניית יחידות אירוח בנחלה מ– 160מ"ר
ל– 200מ"ר.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע ממבני משק
למגורים ביישוב כפרי ,וממגורים א' לקרקע חקלאית עם הנחיות
מיוחדות .ב .הוספת השימוש בריכת שחיה פרטית ומקלט.
ג .שינוי בקווי הבניין המאושרים .ד .שינויים בזכויות הבניה
של יחידות האירוח.
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 מעלה הגליל ,ד"נ מעלה
הגליל ,מעונה ,טל' .04-9979659
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 מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17707/
שם התכנית :הוספת שימושים וזכויות בניה במגרש
 ,146כפר הורדים
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 הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17707/שינוי
לתכניות תרש"צ  ,2/60/5ג.4826/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר ורדים .גושים
וחלקות :גוש ,18709 :חלקה במלואה ,96 :חלקי חלקה.8 :
מטרת התכנית :הסדרת מצבם של מבנים ובריכת שחיה
פרטית הקיימים במגרש מס'  146בכפר ורדים.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים
א' למגורים א' עם הנחיות מיוחדות .ב .הוספת השימוש בריכת
שחיה פרטית .ג .שינוי בקווי הבניין המאושרים .ד .הגדלת
השטח המותר לבניה .ה .הגדלת הגובה המותר לבניה.
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 מעלה הגליל ,ד"נ מעלה
הגליל ,מעונה ,טל' .04-9979659
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 מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17805/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים ומבנה ציבור
למבנים ומוסדות ציבור ומגורים ,כסרא סמיע
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 הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17805/שינוי
לתכניות ג ,8060/ג.12275/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גושים וחלקות:
גוש ,19227 :חלקי חלקה .13 :גוש ,19230 :חלקי חלקה .28 :שטח
בנוי  -שטח לא מוסדר  -חלק.
מטרת התכנית :להחליף ייעודי קרקע בין מגרש מגורים
לבין מגרש למבנים ולמוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע ממגורים,
מבנים ,ומוסדות ציבור וממבנה ציבור למגורים .ב .קביעת
הוראות בניה .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 מעלה הגליל ,ד"נ מעלה
הגליל ,מעונה ,טל' .04-9979659
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-
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הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17350/
שם התכנית :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד
מגורים ,ינוח

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16647/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור
מגורים משולב במסחר ,תרשיחא

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,17350/שינוי לתכנית ג.5180/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ינוח-ג'ת  -מבוטל.
גושים וחלקות :גוש ,18719 :חלקי חלקות.156 ,93 ,90 ,85 :
גוש ,18731 :חלקי חלקות.45 ,12 :
מטרת התכנית :הגדלת שטח מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד שטח מחקלאי
למגורים ,שצ"פ ודרכים .ב שינויי ייעוד שטח ממגורים לדרך.
ג .שינוי קווי בניין לפי תשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/12/2008ובילקוט הפרסומים  ,5899התשס"ט ,עמ' ,1759
בתאריך .12/01/2009
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.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16647/שינוי לתכנית ג.3019/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא.
גושים וחלקות :שטח בנוי.
מטרת התכנית :הוספת שימוש מסחרי בקומת קרקע.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של הקרקע ממגורים
ב' למגורים משולב במסחר .ב .קביעת שימושים והוראות בניה
)אחוזי בניה ,קווי בנין ,מס' קומות ,צפיפות וכדו'( לאזור מגורים
משולב במסחר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/11/2007ובילקוט הפרסומים  ,5744התשס"ח ,עמ' ,760
בתאריך .27/11/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה נפתלי ,רח' האורנים  ,1מעלות-תרשיחא ,טל'
 ,04-9978030וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג12971/
שם התכנית :דרך גישה לגיתה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'
ג ,12971/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  12/11/2004ובילקוט הפרסומים  ,5337התשס"ה,
עמ'  ,277בתאריך .31/10/2004
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גיתה .דרך גישה
לגיתה .גושים וחלקות :גוש ,18740 :חלקי חלקות,30 ,29 ,28 :
 .64 ,60 ,39 ,38גוש ,18741 :חלקות במלואן ,54 ,26 :חלקי חלקות:
,62 ,61 ,59 ,58 ,53 ,46 - 44 ,41 ,39 ,38 ,34 - 27 ,25 - 20 ,9 - 6
 .134 - 131 ,128 - 123 ,119 ,114גוש ,18742 :חלקות במלואן:
 ,6 ,3חלקי חלקות.30 ,15 ,14 ,9 - 7 ,5 ,4 ,2 ,1 :
מטרת התכנית :א .השטח מיועד לדרך ציבורית שתשמש
כביש גישה לגיתה .ב .סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי
התכנית .ג .הסדרת ניקוז .ד .הסדר הסתעפויות וצמתים.
ה .מיזעור והפחתת מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים
שיווצרו עקב סלילתו ושימושו של הכביש לפי תכנית זו וטיפול
בשיקומם של מפגעים אלה.
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.
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מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17448/
שם התכנית :שינוי ייעוד מדרך לאזור תעשיה ,מעלות
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 מפורטת מס' גנ ,17448/שינוי
לתכניות ג/בת ,164/ג ,2929/ג ,2193/ג ,13712/פירוט לתכנית
תרשצ .2/53/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא .גושים
וחלקות :גוש ,18377 :חלקי חלקות .5 - 2 :גושים בחלקיות.18801 :
מטרת התכנית :התאמת מצב סטטוטורי למצב קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מדרך לתעשיה.
ב .שינוי מרווחי בניה )קווי בניין(.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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 מעלה נפתלי ,רח' האורנים ,1
מעלות-תרשיחא ,טל' .04-9978030

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

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-

ובטיחות התפקוד והחזות בצומת הכניסה הראשית לכפר.
 .3הסדרת מערך היררכי של הדרכים הפנימיות ביישוב ,פתרון
הבעיות הקיימות בו והתאמתו לשנת היעד .4 .מתן פתרון
תכנוני נאות למבנה היישוב והגדרה ברורה של מרכז היישוב,
כולל מתן אפשרות להתפתחותו כמרכז המשלב מסחר ,תיירות
ומבני ציבור ומקושר נכון לרשת הדרכים הארצית .5 .יצירת
היררכיה של שטחים פתוחים וקישורם עם שמורת הטבע,
השטחים החקלאיים ,בנייני הציבור על חצרותיהם ומסלולי
תיור וטיול  -למערכת אחת כוללנית ומורכבת )רשת ירוקה(
באמצעות רשת דרכים ושבילים להולכי רגל .6 .חיזוק מוקדים
ציבוריים  -קהילתים משולבים ,הרחבתם בכ– 20ד' וקישורם הן
למערכת הירוקה והן לאזור המע"ר .7 .מתן פתרון לשטחי ציבור
נדרשים לאוכלוסיית היישוב על כל קבוצותיה ,בהיקף הנותן
מענה לקיבולת התכנית .8 .שמירה על נכסים קיימים בעלי ערך
תרבותי היסטורי וניצולם .9 .הסרת מטרדים סביבתיים קיימים,
לרבות הוצאת דיירים ורפתות מתחומי המגורים ,וכולל תכנון
מחדש של אזור התעסוקה הקיים ,בשטח של כ– 55ד' כדי
לאפשר פיתוחו למגורים ונופש ,ומימוש מלוא הפוטנציאל
הגלום בו בנכס כלכלי ותדמיתי ליישוב .10 .השתלבות פיתוח
ובניה בנוף הקיים והתחשבות בו ליצירת רצף ויזואלי הרמוני
ואורגני .11 .הגדרת פרוזדורי נוף לשימור ואופיונם למרקמי נוף
שונים ,דרוג רגישות וציון צירי מבט לשמירה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש חלב )ג'יש(.
גושים וחלקות :גושים בשלמות.14146 ,14145 ,14144 :
גוש ,14096 :חלקות במלואן ,88 - 85 :חלקי חלקות.89 ,84 :
גוש ,14097 :חלקות במלואן .88 - 1 :גוש ,14098 :חלקות במלואן:
 .81 - 1גוש ,14099 :חלקות במלואן .110 - 1 :גוש,14103 :
חלקות במלואן ,56 ,53 ,18 ,15 - 1 :חלקי חלקות .55 ,52 :גוש:
 ,14104חלקות במלואן- 75 ,68 - 66 ,27 ,26 ,23 - 7 ,5 - 1 :
 ,86 ,83חלקי חלקות.85 ,84 ,74 ,73 ,71 - 69 ,65 ,63 ,62 ,28 ,6 :
גוש ,14105 :חלקי חלקות .2 ,1 :גוש ,14106 :חלקי חלקות:
 .4 ,2 ,1גוש ,14107 :חלקות במלואן ,104 - 95 ,93 - 1 :חלקי
חלקה .94 :גוש ,14108 :חלקות במלואן .112 - 1 :גוש,14109 :
חלקות במלואן .82 - 50 ,48 - 1 :גוש ,14110 :חלקות במלואן:
 .140 - 1גוש ,14111 :חלקות במלואן,79 - 19 ,16 ,15 ,13 ,7 - 1 :
 ,83 - 81חלקי חלקות .80 ,18 ,17 ,14 ,8 :גוש ,14112 :חלקות
במלואן .84 - 1 :גוש ,14113 :חלקות במלואן.110 - 1 :
גוש ,14114 :חלקות במלואן ,51 ,18 - 3 :חלקי חלקות.50 ,2 ,1 :
גוש ,14115 :חלקות במלואן ,92 ,85 - 54 ,7 - 4 ,2 ,1 :חלקי חלקות:
 .93 ,91 - 86 ,53 ,52 ,18 - 8 ,3גוש ,14129 :חלקות במלואן,27 :
 ,139 - 119 ,86 - 43חלקי חלקות,96 ,87 ,42 ,26 ,20 :
 .143 ,141 ,140 ,118 - 115 ,113 - 111 ,108 ,107גוש,14130 :
חלקות במלואן ,95 ,93 - 91 ,87 - 82 :חלקי חלקה.94 :
גוש ,14131 :חלקות במלואן .96 ,94 :גוש ,14132 :חלקה במלואה:
 ,89חלקי חלקות .57 - 43 :גוש ,14134 :חלקה במלואה,36 :
חלקי חלקות .53 - 45 :גוש ,14142 :חלקה במלואה ,34 :חלקי
חלקה .33 :גוש ,14143 :חלקות במלואן ,48 - 36 :חלקי חלקות,7 :
 .49 ,32 ,31 ,15 ,14גוש ,14452 :חלקות במלואן ,39 ,22 :חלקי
חלקות .37 ,27 - 23 ,21 ,1 :גוש ,14454 :חלקי חלקה.13 :
גוש ,14456 :חלקי חלקות.8 ,1 :

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 מעלה נפתלי ,רח' האורנים 1
מעלות-תרשיחא ,טל'  ,04-9978030ולמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מרום הגליל ,מירון  ,13910טל' .04-6919806

מרחבי תכנון מקומיים מעלה נפתלי ומרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16923/
שם התכנית :תכנית מיתאר גוש חלב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבניה מעלה נפתלי ומרום הגליל מופקדת תכנית מיתאר
מקומית מס' ג ,16923/שינוי לתכניות ג ,9210/ג ,9709/ג,10944/
ג ,4672/ג ,1261/ג ,12198/ג ,12252/ג ,11908/ג ,10781/ג,912/
ג ,324/כפיפות לתכניות ג ,11310/תמא ,35/ג ,1204/ג,14732/
ג ,14448/ג ,14175/ג ,13850/ג ,13502/ג ,12796/תממ,63/2/
תמא/11/3/ג ,ג ,5383/ג ,5382/ג ,4848/ג ,6540/ג ,5267/ג,5309/
ג.10779/

מטרת התכנית .1 :יצירת פתרונות לתוספת מגורים של
כ– 500יח"ד ,עד שנת היעד  ,2020מעבר לקיים בתכניות מאושרות,
מתוכן כ– 350יח"ד למימוש עד שנת היעד ,כמענה לגידול
הצפוי של אוכלוסיית היישוב על כל קבוצותיה לכ– 4,000תושב
בשנת  .2 .2020הסדרת המערכת התחבורתית הראשית ביישוב
וחיבורה למערכת הדרכים הארצית ,כולל שיפור הסדרי תנועה

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

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 עמק המעיינות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16205/
שם התכנית :מחצבת בזלת דושן דרום ,חמדיה ,בית יוסף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק המעיינות מופקדת תכנית מפורטת מס' ג.16205/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית יוסף .גושים
וחלקות :גוש ,22784 :חלקי חלקה .4 :גוש ,22787 :חלקות
במלואן ,10 ,9 :חלקי חלקות .11 ,1 :גוש ,22791 :חלקות במלואן:
 ,17 - 8חלקי חלקות .7 - 2 :גוש ,22801 :חלקות במלואן,12 ,7 ,5 :
חלקי חלקות .16 ,13 ,6 ,4 ,1 :גוש ,22802 :חלקות במלואן,29 ,12 :
חלקי חלקות.23 ,15 ,11 - 6 ,4 ,1 :
מטרת התכנית :התכנית מהווה פירוט לתמ"א  .14א .ייעוד
ותכנון השטח לחציבת אבן ולהסדרת השטח .ב .ייעוד ותכנון
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שטח להקמת מיתקנים לעיבוד החומר הנחצב .ג .ייעוד שטח
ותכנון דרך גישה לאזור המיתקנים מכביש  ,90כביש בית שאן-
צמח .ד .קביעת הסדרי תנועה בצומת עם כביש .90
עיקרי הוראות התכנית .1 :תכנית אתר דושן דרום משתרע
על שטח של  2,043דונם ,מתוכם  220דונם מיועדים לכרייה
וחציבה 25 ,דונם למיתקנים 22 ,דונם לדרך גישה למחצבה,
ויתרת השטח מהווה את תחום ההשפעה של המחצבה.
מרבית שטחו של תחום ההשפעה הינו שטח חקלאי ,ובחלקו
יער פארק מוצע או יער נטע אדם מוצע .החציבה תתבצע
ב– 5שלבים .שלבי החציבה תוכננו כך ,שהתקדמות העבודה
תאפשר להתחיל בעבודות הסדרת השטח ושיקומו במשך
זמן החציבה ,ולא לדחותם עד גמר העבודות באתר כעבור
עשרות שנים .צורת החציבה תהיה קילוף מדרגות בעובי של
 15מ' החל בשטחים העליונים ,מדרגה אחת או שתי מדרגות
עוקבות בו זמנית ,עד לעיצוב מדרון מדרגות החציבה הסופי,
כמתואר בתכנית הסדרת השטח  -נספח מס'  1לתכנית .דרך
זמנית מוצעת אל המחצבה תתחבר אל כביש מס'  90לשיווק
תוצרתה .הדרך תתקיים כל עוד המחצבה פועלת .תוואי הדרך
נבחר בצורה ,שפגיעתה בנוף הטבעי תהיה קטנה ,תוך ביצוע
עבודות עפר מזעריות .במקום ההתחברות של הדרך אל כביש
 90יש לפתוח את משולש הראות ,כנדרש בצמתים ,זאת בהתאם
לחתכי הראות שבנספח התנועה .שיקום המחצבה לאחר סיום
הפעילות יתוכנן ויבוצע בתיאום עם הרשויות ,לרבות רשות
הניקוז ,אשר דורשת אישור נפרד מטעמה .הולנת"ע בישיבתה
מיום  25/3/2008החליטה כדלקמן .1 :לאשר את צמצום הרצועה
לתכנון של מסילת בית שאן-צמח מ– 240מ' ל– 200מ' .2 .לאשר
את התחברות דרך הגישה למחצבה לדרך ראשית מס' .90
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 עמק המעיינות ,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 עמק המעיינות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15889/
שם התכנית :פרדס אזורי-הדרי בקעת בית שאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15889/שינוי לתכנית מש"צ .50
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גושים וחלקות:
גוש ,20903 :חלקי חלקה .1 :גוש ,23017 :חלקי חלקות.14 - 11 :
מטרת התכנית :תיחום שטח לחקלאי מיוחד אשר ישמש
מרכז שירות לוגיסטי ואריזה לשירות הפרדס האזורי של
קיבוצי בית שאן.
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עיקרי התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי
מיוחד ושטח דרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/05/2008ובילקוט הפרסומים  ,5824התשס"ח ,עמ' ,3643
בתאריך .26/06/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק המעיינות ,בית שאן ,טל'  ,04-6065850וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 2/218/03/2
שם התכנית :מוסדות ציבור ברובע  ,9שחמון אילת
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'  ,2/218/03/2שינוי לתכנית
 ,218/03/2כפיפות לתכנית .73/101/02/2
איחוד וחלוקה :חלוקה בהסכמת הבעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת .שחמון ,רובע .9
קואורדינטה מערב מזרח  ,Y192,600 -קואורדינטה דרום צפון
  .X384,100גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.גושים וחלקות :גוש ,40077 :חלקי חלקה .1 :גוש ,40120 :חלקות
במלואן ,31 ,22 ,21 :חלקי חלקות.37 ,35 ,33 ,32 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת מוסדות
ציבור ושטח ציבורי פתוח.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדרת שטחים למוסדות ציבור
ולשטחים ציבוריים פתוחים .ב .הגדרת שטחים לחניה .ג .קביעת
הנחיות ,זכויות ומגבלות 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 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-

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 41/203/03/5
שם התכנית :רחוב רנה קסן  ,23באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,41/203/03/5שינוי לתכניות /5במ/5 ,6/6/במ.1/6/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רחוב
רנה קסן  .23שכונת רמות .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש ,38157 :חלקות במלואן,24 :
 ,25חלקי חלקה.171 :
מטרת התכנית :הגדלת שטח בניה על ידי שינויים בזכויות
בניה ,למגרש  A509לפי הפירוט שלהלן .1 :תוספת שטח
לבניית חדר מדרגות בחזית צדדית ,על ידי הגדלת זכויות
בניה למטרה עיקרית .2 .תוספת גגון כניסה  -הגדלת זכויות
בניה למטרות שירות .3 .קביעת הנחיות בניה ועיצוב אדריכלי
בעבור התוספות .4 .קביעת מבנים קיימים המיועדים להריסה.
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בניה .6 .הגדלת שטח שירות
לבניית גגון מעל הכניסה לבית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/05/2008ובילקוט הפרסומים  ,5700התשס"ז ,עמ' ,3820
בתאריך .08/08/2007
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 הפקדת תכנית מפורטת
מס' 59/103/03/5
שם התכנית :מגרש מסחרי מס'  33ברחוב קרן היסוד
פינת שד' בן צבי

מטרת התכנית :הקמת מבנה מסחרי/משרדים הכולל קומת
קרקע מסחרית גבוהה ,שלוש קומות לחניה עילית ,שש קומות
משרדים ,וקומת גג טכנית.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הפיכת החניון מתת–קרקעי
לעל–קרקעי ,ללא שינוי בסך הכל זכויות הבניה .2 .קביעת קו
בניין עילי לכיוון הרחובות בן צבי וקרן היסוד בעבור קומות
חניון ומשרדים ל– 0.0מ' .3 .קביעת תכסית מרבית ל–.100%
 .4תוספת קומות למבנה .5 .ייעוד הקרקע ללא שינוי .6 .לא
תאופשר בניה תת–קרקעית.
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' 17/191/03/5
שם התכנית :מגורים במגרש מס'  145בשכונה ו'
החדשה ,באר שבע
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' ,17/191/03/5
שינוי לתכנית .191/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
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
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,59/103/03/5שינוי
לתכנית  ,46/103/03/5כפיפות לתכנית .19/103/03/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע 3 .מבני
מגורים בשכונה ו' החדשה ,בין הרחובות בן חור בצפון
ויעקב דורי מדרום .קואורדינטה  ,X178,450קואורדינטה
 .Y574,825גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,38352 :חלקה במלואה ,7 :חלקי חלקות:
.30 ,10

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

מטרת התכנית :הוספת יח"ד אחת לכל אחד מהבניינים
הקיימים במגרש מס'  ,145סך הכל תוספת  3יח''ד.

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שטח
התכנית נמצא במרכז אזרחי בפינת רחובות קרן היסוד ושד'
בן צבי ,קואורדינטה  ,X E180.935קואורדינטה .Y N572.590
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
גוש ,38014 :חלקי חלקה .26 :גוש ,38018 :חלקי חלקה.4 :

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בניה במגרש מס'
 145באזור מגורים למטרה עיקרית מ– 3,600מ''ר ל– 3,950מ''ר.
ב .הוספת  3יח"ד בקומת קרקע .ג .קביעת הנחיות בינוי .ד .קביעת
הנחיות לעיצוב אדריכלי .ה .קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל
תשתיות ושירותים .ו .קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
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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' 6/202/03/5
שם התכנית :מגורים ומסחר בשכונת האנדרטה,
רמות באר שבע
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' ,6/202/03/5
שינוי לתכניות /5 ,202/03/5מק.2310/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע.
רח' אלדד ש"ב פינת רח' יוחנן בדר ,רמות רבתי ,מתחם ,4
שכונת האנדרטה .קואורדינטה  ,X183.025קואורדינטה
 .Y575.925גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש 38247 :בהסדר.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנה
מגורים וחזית מסחרית בשכונת האנדרטה ,רמות באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע ממסחר
למגורים ,וחזית מסחרית ) 19יח''ד( .2 .קביעת שטחי בניה
מרביים )עיקרי(  3,325מ''ר .3 .קביעת התכליות המותרות בכל
תא שטח .4 .קביעת הוראות בינוי .5 .קביעת הוראות והנחיות
סביבתיות לתשתיות.
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
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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' 38/203/03/5
שם התכנית 23 :מגרשי מגורים בשכונת רמות באר שבע
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' ,38/203/03/5שינוי
וכפיפות לתכניות /5במ/5 ,6/6/במ.1/6/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שכונת
רמות .רחובות :אלכסנדר זרחין  16-9 ,1אהרוני יוחנן  ,14מקס
בורן  .35משה יצחק  .11 ,9 ,7 ,4 ,2גינזבורג .26 ,20 ,16 ,10 ,5
גיאורג האז  .11 ,10קואורדינטה  ,X181,500קואורדינטה
 .Y576,000גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,38158 :חלקי חלקה .280 :גוש,38159 :
חלקות במלואן,58 - 55 ,48 - 45 ,36 - 33 ,30 ,29 ,26 ,25 :
 ,83 ,81 ,78 ,76 ,69 ,68חלקי חלקות.161 ,129 - 125 :גוש,38362 :
חלקות במלואן ,73 ,72 ,57 ,54 - 49 :חלקי חלקה .161 :גוש:
 ,38396חלקות במלואן ,18 ,17 :חלקי חלקה.217 :
מטרת התכנית :הגדלת היקפי בניה במגרשים לצמודי
קרקע.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת זכויות הבניה למטרה
עיקרית בעבור תוספת בניה בקומת הקרקע ובקומה א',
מ– 120מ"ר ל– 192מ"ר לכל יח"ד .2 .הגדלת זכויות הבניה
למטרות שירות מ– 21מ"ר ל– 35מ"ר לכל יח"ד ,בעבור סככת
רכב ,מחסן חיצוני וגגון כניסה .3 .שינוי קו בניין צדדי באופן
נקודתי בעבור גגון כניסה .4 .שינויים בקווי בניין בעבור מחסנים
וסככות .5 .מתן הוראות בינוי לתוספות בניה סטנדרטיות.
 .6קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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-

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 5/127/03/24
שם התכנית :עיבוי שכונת יעלים בערד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ערד מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,5/127/03/24שינוי
לתכניות ,2/127/03/24 ,133/03/24 ,4/127/03/24 ,127/03/24
תרשצ  ,4/16/7תרשצ.4/16/12/
איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד .רובע יעלים.
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים
וחלקות :גוש ,38201 :חלקות במלואן,48 - 35 ,30 - 21 ,7 - 1 :
 ,71 - 51חלקי חלקות.2007 ,74 ,72 ,50 ,49 :
מטרת התכנית :לעודד התחדשות עירונית במתחם רובע
יעלים על בסיס תשתיות קיימות ,ללא צורך בפעולות פינוי,
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בלא הסכמת הבעלים ,כמפורט
להלן :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' ) 4-3קומות( לאזור מגורים
מיוחד ,באמצעות תוספת שטחי בניה והגדלת מספר קומות עד
 8קומות מגורים כולל קומת עמודים וקומת גג חלקית ,למבנים
קיימים .כל זאת על ידי יצירת מסגרת סטטוטורית שתאפשר
מתן היתרי בניה לשינויים במבנים הקיימים .ב .לקבוע הנחיות
לביצוע תוספות הבניה ,והגדלת מספר הקומות .ג .שינוי ייעוד
משטח למבני ציבור במגרש  37לשטח ציבורי פתוח ומוסדות
קהילתיים .ד .שינויים בקווי הבניין כדי לאפשר תוספות בניה.
ה .הגדלת כמות מקומות לחניה ציבורית ,ושיפור דרכי הגישה
לחניה .ו .הגדלת נפח שטחים ירוקים פתוחים במתחם התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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 ערד ,ערד ,טל' .08-9951712
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 ערד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 142/03/24
שם התכנית :שינוי במגרשים ברחוב נחל וברחוב פלג
שכונת גבים ערד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,142/03/24שינוי לתכניות /24במ.134/03/24 ,1/76/

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד .שכונת גבים,
רח' נחל ופלג .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף .גושים וחלקות :גוש ,38241 :חלקות במלואן,239 - 228 :
 .298 - 291 ,289 - 256 ,254 - 241גוש ,38242 :חלקות במלואן:
.303 - 244
מטרת התכנית :א .הגדלת היקפי בניה מרביים במגרשים
מס'  B2-B30, B181-B214המיועדים לאזור מגורים א' )קוטג'ים
חד–משפחתיים עם קיר משותף( ונמצאים בשכונת גבים בערד
ל– 191מ"ר במגרשים מס'  B-30B2ול– 194מ"ר במגרשים מס'
 .B-214B181ב .קביעת שטחי שירות  31 -מ"ר במגרשים מס' B-
 30B2ו– 29מ"ר במגרשים מס'  .B-214B181ג .שינוי בקווי בניין
צדדיים .ד .קביעת תנאים למתן היתרי בניה .ה .שינוי בהגדרת
שטח מגרש מזערי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/12/2008ובילקוט הפרסומים  ,5883התשס"ט ,עמ' ,1203
בתאריך .17/12/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ערד ,ערד ,טל'  ,08-9951712וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 164/02/18
שם התכנית :אזור המחנות הצבאיים ,קרית מלאכי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קריית מלאכי מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,164/02/18שינוי
לתכניות  ,15/101/02/8 ,101/02/8אישור לפי תממ.61/14/4/
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי .השטח
גובל עם רח' הורוביץ בצפון מזרח ,שכונת גיבשטיין בצפון
מערב ,טיילת לאורך כביש מס' ) 3הדרך לאשקלון( בדרום
מזרח ,והכביש העוקף קרית מלאכי )צמוד למושב כפר ורבורג(
דרום מערב .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,311 :חלקות במלואן ,162 ,85 :חלקי חלקות:
 .217 ,215 ,205 ,81גוש ,312 :חלקי חלקה.2 :
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים חדשה על אזור
המחנה הצבאי בקרית מלאכי הכוללת כ– 1,755יח"ד כמפורט
להלן :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ,בנייני ציבור,
אזור מסחרי ,שצ"פ ודרכים .ב .קביעת השימושים המותרים
בשטח למגורים ,למבני ציבור ולמסחר .ג .קביעת שטחי הבניה
המרביים ,מס' הקומות וגובה המרבי למבנים .ד .קביעת קווי
בניין מרביים לבינוי המוצע .ה .קביעת תנאים למתן היתרי
בניה .ו .קביעת הוראות כלליות לתשתיות .ז .קביעת הוראות
בדבר איכות הסביבה.
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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 קרית מלאכי ,רח' ז'בוטינסקי  ,1קרית
מלאכי  ,70900טל' .08-8608704
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 רהט

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 8/389/03/17
שם התכנית :שכונה  ,2מגרשים 21 ,10
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,8/389/03/17שינוי לתכניות  ,389/03/17 ,15/223/02/17כפיפות
לתכנית /17מק.2155/
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 :רהט .שכונה
 .2מגרשים  .21 ,10קואורדינטה  ,X177.250קואורדינטה
 .Y589.625גושים וחלקות :גוש) 100667 :חצוי( מוסדר ,חלקה:
 .55גוש 100667 :מוסדר ,חלקה .32 :גוש 100225/1 :רשום ,חלקי
חלקה .2 :גוש 100225/5 :רשום ,חלקי חלקה .2 :גוש100225 :
בהסדר .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :שינוי ייעוד חלק משצ"פ לאזור מגורים א'
כתוספת שטח למגרשים מס'  21 ,10הקיימים בשכונה  ,2ברהט.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי חלק ייעוד משצ"פ
לאזור מגורים א' .ב .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג .קביעת שטחי בניה המרביים ל– ,88%מתוכם  60%המהווים
שטחים עיקריים .ד .קביעת  8יח"ד במגרש .ה .קביעת השימושים
המותרים והמגבלות .ו .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ז .קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי .ח .קביעת שלבי
ביצוע התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/02/2009ובילקוט הפרסומים  ,5932התשס"ט ,עמ' ,3008
בתאריך .19/03/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רהט ,רהט ,טל'  ,08-9914874וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

4430

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 69/101/02/8
שם התכנית :הגדלת זכויות הבניה ,ושינוי בקו
הבניין במגרש  106באזור התעשיה כנות
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 טוביה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס'
 ,69/101/02/8שינוי לתכניות /17/101/02/8 ,17/101/02/8א.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשיה
כנות ,גובל במחלף כנות )גדרה( ,בדרום בני עייש ובמערב
בית ספר חקלאי כנות .קואורדינטה  ,X177,575קואורדינטה
 .Y634,600גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,4990 :חלקי חלקות.32 ,6 ,5 :
מטרת התכנית :הגדלת זכויות הבניה ,ושינוי בקו הבניין
במגרש  ,106אזור תעשיה כנות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי בקו בניין במגרש לכיוון
מחלף כנות מ– 40מ' ל– 5מ' .2 .קביעת שטחי הבניה המרביים
ל– ,155%מתוכם  115%המהווים שטחים עיקריים .3 .קביעת
התכליות ,השימושים והנחיות כלליות לתשתית .4 .קביעת
שלבי ביצוע התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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 באר טוביה ,באר טוביה ,טל'
.08-8503404
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 שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 3/228/03/7
שם התכנית :חלוקה למגרשים בקיבוץ כיסופים
)מספר קודם /7מק(2103/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
.3/228/03/7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ כיסופים.
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,100251 :חלקי חלקות.50 ,43 ,36 ,13 ,3 ,2 :
מטרת התכנית :חלוקה למגרשים על ידי קביעת ייעודי
קרקע ,זכויות ומגבלות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .חלוקה למגרשים .ב .התוויית
דרכי גישה .ג .קביעת ייעודי קרקע .ד .קביעת הנחיות ומגבלות
בניה .ה .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5709התשס"ז ,עמ' ,4119
בתאריך .28/08/2007
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 שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
הכוללת הוראות של תכנית מפורטת
מס' 3/168/03/6
שם התכנית :יישוב כפרי אלומה  -הרחבה למגורים
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 מיתאר מקומית הכוללת הוראות של
תכנית מפורטת מס'  ,3/168/03/6שינוי לתכנית ,168/03/6
כפיפות לתכנית .224/02/6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד אזור תכנון בעתיד
לאזורי מגורים ,לשטחים לבנייני ציבור ,למגרש משולב למסחר
ומבנים ומוסדות ציבור ,לשטחים ציבוריים פתוחים ,לדרכים
והרחבת דרך .ב .קביעת זכויות בניה ,הוראות ומגבלות
בניה .ג .קביעת הנחיות סביבתיות .ד .קביעת הנחיות לעיצוב
ארכיטקטוני .ה .קביעת הנחיות לבינוי לביצוע .ו .קביעת הנחיות
לפיתוח מערכות תשתית .ז .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  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-
מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 4/156/03/6
שם התכנית :מרכז היישוב  -מושב הודיה
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'  ,4/156/03/6שינוי לתכנית
.156/03/6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב אלומה .מרכז
אלומה ,ממערב למרכז הקיים וגובל מצפון באדמות מושב
רווחה בתחום מועצה אזורית שפיר .קואורדינטה מערב מזרח
 ,Y175.600קואורדינטה דרום צפון  .X617.800גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש,2946 :
חלקות במלואן ,23 - 19 ,17 - 8 ,6 - 2 :חלקי חלקות.25 ,24 :
גוש ,2953 :חלקי חלקה.38 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הודיה .נחלה
חקלאית מיושבת במרכז המיועד למבני ציבור במושב הודיה,
בחלקו הדרום מערבי בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון.
קואורדינטה מערב מזרח  ,Y620.500 -קואורדינטה דרום צפון
  .X166.000גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.גושים וחלקות :גוש ,2682 :חלקה במלואה ,44 :חלקי חלקה.58 :
גוש ,2683 :חלקה במלואה ,28 :חלקי חלקות.83 ,80 :

מטרת התכנית :א .הרחבת מרכז אלומה ,על ידי הוספת
 168יח''ד .ב .ייעוד שטח למגרש משולב שישמש לבית החלמה,
לשימושי מסחר ,משרדים ומוסדות קהילתיים .ג .ייעוד שטחים
למוסדות ציבור ברמה השכונתית :גני ילדים ,פעוטונים,
בתי כנסת ושירותי דת וקהילה .ד .קביעת שטחים ציבוריים
ופרטיים פתוחים .ה .קביעת שטח לפארק עתיקות .ו .התוויית
דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות .ז .קביעת מתחם לאיחוד
וחלוקה בהסכמה.

מטרת התכנית :א .הסדרת נחלה חקלאית ,על ידי שינוי
ייעוד ממבנה ציבור למגורים ביישוב כפרי ולקרקע חקלאית.
ב .קביעת הנחיות ,מגבלות וזכויות בניה .ג .ביטול נחלה חקלאית
לא מאויישת והפיכתה לקרקע חקלאית ללא זכויות בניה.
ד .שינוי בקווי בניין .ה .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע ממבני ציבור
לנחלה חקלאית )מגורים ביישוב כפרי וקרקע חקלאית ,חלקה א'(.
ב .שינוי ייעוד קרקע ממבני ציבור לחקלאית .ג .קביעת תכליות
ושימושים מותרים .ד .קביעת הוראות ,הנחיות וזכויות בניה.
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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 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 אישור תכנית מפורטת
מס' 4/206/03/6
שם התכנית :הרחבת מושב איתן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,4/206/03/6שינוי לתכנית .206/03/6
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 1/282/03/10
שם התכנית :כריית פוספטים ,חתרורים מזרח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
.1/282/03/10
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדה חתרורים ,מדרום
לדרך מס'  31ערד-נווה זוהר .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט
בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש ,39679 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :כרייה וחציבת פוספט ,הסדרת שטח הכריה
והחציבה ושיקום נופי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/10/2007ובילקוט הפרסומים  ,5735התשס"ח ,עמ' ,486
בתאריך .08/11/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
תמר ,נוה זהר ,טל'  ,08-6688841וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי הלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :איתן .בתחום מועצה
אזורית שפיר .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף .גושים וחלקות :גוש ,2995 :חלקות במלואן,65 ,64 ,62 ,61 :
חלקי חלקות .82 ,80 ,74 :גוש ,2997 :חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :מתחם א' :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 ,201
ה .ביטול מגרש למשק עזר .ו .קביעת הנחיות ,מגבלות וזכויות
בניה .ז .קביעת תנאים למתן היתרי בניה .ח .קביעת שלבי
ביצוע התכנית .מתחם ב' :א .שינוי ייעוד משטח למבני ציבור
למגורים א'  -תוספת יח"ד אחת .ב .איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת הבעלים .ג .קבעת הנחיות ,מגבלות וזכויות בניה.
הערה :סך הכל יח"ד במושב איתן לאחר אישורה של תכנית
זו יהיה  233יח"ד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/02/2008ובילקוט הפרסומים  ,5777התשס"ח ,עמ' ,2021
בתאריך .20/02/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים ,טל'  ,08-8500705וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 40750/09
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי השואה משה חיים רנרט
ושלמה ישראל רנרט,
והמבקשת :זהבה שם טוב ,ת"ז  ,056784465מרח' אורנים
 ,26קרני שומרון ,ע"י ב"כ עו"ד א' לאואר ,מרח' ז'בוטינסקי 35
)מגדלי התאומים  ,(2טל'  ,03-6122000פקס' .03-6123000
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה אל בית המשפט
לענייני משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של
הנספים הנ"ל ולקבוע את זמן מותם של הנספים הנ"ל ,וכי בית
המשפט ידון בבקשה זו ביום  ,12.10.2009בשעה .9.00
.1

עקבותיהם של הנספים הנ"ל נעלמו זה יותר משנתיים,
ויש יסוד לשער שהם מתו עקב מאורעות המלחמה.

.2

המבקשת מעוניינת בהצהרת מותם של משה חיים רנרט
ושלמה ישראל רנרט מטעמים אלה:
א.

המבקשת היא בתו של פסח רנרט ,שהיה אחיהם של
שני המנוחים הנ"ל.

ב.

לאביה של המבקשת פסח רנרט היו שלושה אחים -
רנרט משה חיים ,רנרט שלמה ישראל ואיזו רנרט.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

ג.

המנוח איזו רנרט נפטר רווק ובלא ילדים ,ולכן יורשיו
החוקיים הם אחיו ו/או צאצאיהם.

ד.

המבקשת הגישה בקשה לצו ירושה למנוח איזו רנרט
בתיק עז'  17955והאפוטרופוס הכללי דורש הצהרת
מוות לפי חוק הצהרות מוות לגבי שני נספי השואה
הנ"ל.

הודעה

ה.

רנרט משה חיים ורנרט שלמה ישראל היו רווקים
ונספו בשואה ,וקיים צורך לקבל הצהרות מוות
לגביהם ומכאן הבקשה.

להווי ידוע כי המבקשים הנ"ל פנו אל בית המשפט לענייני
משפחה בכפר סבא בבקשה להצהיר על מותו של הנעדר הנ"ל
ביום ו' באדר התשס"ט ).(2.3.2009

בן ציון גרינברגר ,שופט

ל' בן משה ו/או א' גולדשר ו/או ד' פרידנרייך ו/או ש' בלום
ו/או י' מורה-פיכמן ו/או א' גינגולד ו/או 'ל' שפרלינג ו/או ר'
שטיינמץ ו/או ד' סטרן ,שמענם למסירת כתבי בי–דין ,מרח' בית
הלל  ,8תל אביב  ,67017טל'  ,03-5628292פקס' ,03-5628303
.mail@kaplansky-law.co.il

משה קפלנסקי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון
ת"ע 5261/08
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של נספה/נעדר,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
פ.מ.מ .פתרונות מדיה מתקדמים בע"מ

והמבקשת :יהודית ווינזוף ,מרח' תובל  ,34רמת גן ,ע"י ב"כ
עו"ד שרון מאיר.

)ח"פ (51-340128-1

הודעה

)בפירוק מרצון(

להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל הגישה ביום 14.9.2008
בקשה לבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון בעניין
הצהרת מותו של הנספה/הנעדר הנ"ל.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

שרון מאיר ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.7.2009בשעה  ,10.00ברח' מכבי  ,55רעננה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם קדישביץ

ת"ע 4030/08

מנחם אביצור

מפרקים

בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנספה גוהר ריוואני,
והמבקשים :יצחק ריוואני ,מרח' נורדאו  6בני ברק ,ורחמים
ראובני )ריוואני( ,מרח' בן גוריון  ,44בני ברק ,ע"י ב"כ עו"ד יובל
בדיחי ,מרח' נורדוי  ,30פתח תקוה.
הודעה
להווי ידוע כי המבקשים הנ"ל הגישו ביום 29.7.2008
בקשה לבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא בעניין הצהרת
מותו של הנספה הנ"ל.
יובל בדיחי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

קידמה מאגרי מידע והוצאה לאור בע"מ
)ח"פ (51-187677-3
)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  ,28.7.2009בשעה  ,10.00ברח' מכבי  ,55רעננה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם קדישביץ

מנחם אביצור

מפרקים

בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא
ת"ע 1870/09
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנעדר נחמן כהן,
והמבקשים :כרמלה כהן ,ת"ז  ,516444313רותי כהן ,ת"ז
 ,037578788ירון כהן ,ת"ז  ,034552455יצחק כהן ,ת"ז 066574971
מרח' יאנוש קורצ'אק  ,5/9נתניה ,כולם ע"י ב"כ עו"ד משה
קפלנסקי ו/או ק' קפלנסקי ו/או ר' דנגור-קשני ו/או ל' רז-
שפילר ו/או ג' קפלנסקי-חפץ ו/או ז' פלד ו/או י' נחום ו/או
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אקסיומה פרסומאים בע"מ
)ח"פ (51-273368-4
)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  ,28.7.2009בשעה  ,10.00ברח' מכבי  ,55רעננה,

4433

לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.8.2009בשעה  ,10.30במשרד אהוד פורת ושות',
משרד עו"ד ונוטריון ,אצל המפרק ,מרכז עזריאלי  ,1המגדל
העגול ,קומה  ,17תל אביב  ,67021לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ששי לוי ,עו"ד ,מפרק

אורי וישעי חברה להשקעות בע"מ

ח מ מ עיבוד נתונים ונתוח שיטות בע"מ

)ח"פ (51-312166-5

)ח"פ (51-048712-7
)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  ,10.8.2009בשעה  ,10.00במשרד אהוד
פורת ושות' ,משרד עו"ד ונוטריון ,אצל המפרק ,מרכז עזריאלי
 ,1המגדל העגול ,קומה  ,17תל אביב  ,67021לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ששי לוי ,עו"ד ,מפרק

אברהם קדישביץ

מנחם אביצור

מפרקים

)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  ,6.8.2009בשעה  ,15.00ברח' ה' באייר  ,8תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עומרי בירותי ,עו"ד ,מפרק

חבצלת השוקולד יצור ושיווק בע"מ
מור מדיקל בע"מ

)ח"פ (51-316634-8
)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  ,6.8.2009בשעה  ,16.00ברח' ה' באייר  ,8תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עומרי בירותי ,עו"ד ,מפרק

קריזלר השקעות  2005בע"מ
)ח"פ (51-370353-8
)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  ,9.8.2009בשעה  ,10.00ברח' הדרום ,10
סביון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב קריזלר ,מפרק

חיים כוח אדם בע"מ
)ח"פ (51-409955-5
)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  ,14.8.2009בשעה  ,9.00ברח' בן אליעזר 40ג ,רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
לריסה קמנובסקי ,מפרקת

קלמ"ן  -אחזקות והשקעות בע"מ

חטיפי אלאמין בע"מ

)ח"פ (51-215819-7

)ח"פ (51-232818-8
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
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)ח"פ (51-150659-4
)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  ,11.8.2009בשעה  ,9.00ברח' ברנר  ,29חולון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אביבה חורי ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.8.2009בשעה  ,10.00ברח' כפר כנא  ,16930לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עואודה ח' ג'ואד ,עו"ד ,מפרק

פאנט )טכנולוגיות( בע"מ
)ח"פ (51-276810-2

רח' חנקין  ,5רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מקסים ארבל ,עו"ד ,מפרק

ווי אנד אס קום .בע"מ
)ח"פ (51-400967-9
)בפירוק מרצון(

)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  ,16.8.2009בשעה  ,10.00ברח' הדרום ,10
סביון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב קריזלר ,מפרק

שובל שמי יזמות ובניה בע"מ
)ח"פ (51-384898-6

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  ,30.8.2009בשעה  ,10.00במשרד עו"ד ברגרזון ושות',
דרך מנחם בגין  ,11רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מורן מינס ,עו"ד ,מפרקת

אייקון סילבר מן בע"מ
)ח"פ (51-330902-1
)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  ,11.8.2009בשעה  ,16.00ברח' ברקת  ,31זכרון
יעקב ,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  ,15.9.2009בשעה  ,12.00אצל מ' גאבר -
משרד עורכי דין ,רח' קרליבך  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

שובל שמריהו ,מפרק

יוסף לוגסי ,מפרק

ק.ק .ניוטון חיתום בע"מ

ספורטופדיק בע"מ

)ח"פ (51-249516-9

)ח"פ (51-264803-1

)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  ,16.8.2009בשעה  ,12.00ברח' הדרום ,10
סביון ,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  ,2.8.2009בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,שד'
רוטשילד  ,53קומה שניה ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב קריזלר ,מפרק

עודד בהרב ,עו"ד ,מפרק

פארטי סנטר בע"מ

מאימראן  -יזום וניהול עסקים בע"מ

)ח"פ (51-366660-2

)ח"פ (51-247003-0

)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  ,31.8.2009בשעה  ,14.00במשרד המפרק,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,4.8.2009בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' השרון ,71
יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,16.8.2009בשעה  ,16.00ברח' דרך בן גוריון  ,32רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב מימרן ,מפרק

מיכאל הוכהויזר ,עו"ד ,מפרק

ת.מ.ג.ט פרויקטים בע"מ

אי.אי.טי - .מידע לסחר והשקעות בע"מ

)ח"פ (51-367018-2

)ח"פ (51-159347-7

)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  ,4.8.2009בשעה  ,10.00אצל המפרק ,דרך עכו ,47
קרית מוצקין ,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  ,4.8.2009בשעה  ,17.00אצל המפרק ,משק  ,17מושב
לכיש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד בלנק ,מפרק

דן הרכבי ,מפרק

יוכלמן-אשר-פרידמן הפקות בע"מ

ליאג בע"מ

)ח"פ (51-272144-0

)ח"פ (51-338014-7

)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  ,1.9.2009בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,רח' ויצמן
 ,14קומה  ,15לשם 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  ,16.8.2009בשעה  ,10.00במשרד עו"ד עמיקם
חרל"פ ושות' ,רח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

רפי שפטר ,עו"ד ,מפרק

יפרח שוחט ,עו"ד ,מפרק

שירן גט  -סוכנות אירועים בע"מ
)ח"פ (51-230564-0
)בפירוק מרצון(

הנאמן הנאמן בע"מ
)ח"פ (51-391540-5

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  ,13.8.2009בשעה  ,14.00במשרד המפרק ,רח' יהודה
 ,11ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אריאל בולשטיין ,עו"ד ,מפרק

פתרונות ועוד בע"מ
)ח"פ (51-274222-2
)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
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.8.2009בשעה  ,10.00במשרד עו"ד ראב"ד מגריזו
בנקל להב ושות' ,בית אירופה ,שד' שאול המלך  ,37תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יוסף בנקל ,מפרק
הודעה בדבר כינוס אסיפות סופיות
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפות סופיות של החברות
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.8.2009בדרך בן גוריון  ,1בני ברק ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
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נעשה בנכסי החברות ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברות:
שם החברה

קפלן-הראל אחזקות בע"מ
)ח"פ (51-167267-7

מס' ח"פ

שעת האסיפה

)בפירוק מרצון(

מרכז עסקים נתניה  -נכסי
ח.נ .אריאל ,ניהול בע"מ

51-278007-3

13.00

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

קניון מגדלי העיר ראשל"צ
 -ניהול ואחזקה בע"מ

51-212933-9

13.10

ב.ר .רופאים ניהול ואחזקה 51-169702-1
בע"מ

13.20

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.7.2009בשעה  ,12.00במשרד בר-סלע ,ארד,
עו"ד ,רח' ששת הימים  ,28בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר גבעתי ,מפרק

יובל ארד ,עו"ד ,מפרק

ספיר דולב בנין ופתוח בע"מ

פרוסטטה שור בע"מ

)ח"פ (51-154634-3

)ח"פ (51-365979-7

)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  ,26.7.2009בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' פרופסור
שור  ,11תל 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  ,26.7.2009בשעה  ,12.00במשרד עורכי דין בר–סלע,
ארד ,רח' ששת הימים  ,28בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרן ספיר ,מפרק

יובל ארד ,עו"ד ,מפרק

פשוש הפקות בע"מ

מ.ר.ל.מ .רגב בע"מ

)ח"פ (51-342980-3

)ח"פ (51-246953-7

)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  ,30.8.2009בשעה  ,10.00ברח' קוממיות  ,39תל 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  ,6.8.2009בשעה  ,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.

גיל בראל ,מפרק

פנחס לביא ,מפרק

גי.אם ניהול קרנות בע"מ

קוצ'ינה ) (1999כלים יפים בע"מ

)ח"פ (51-342979-5

)ח"פ (51-274189-3

)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  ,30.8.2009בשעה  ,10.00ברח' קוממיות  ,39תל 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  ,6.8.2009בשעה  ,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.

גיל בראל ,מפרק

איתן גולדברג ,מפרק
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מוטור ) (1991חברה להשקעות ופתוח בע"מ

לביא פנחס בע"מ

)ח"פ (51-156599-6

)ח"פ (51-241189-3

)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  ,6.8.2009בשעה  ,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  ,6.8.2009בשעה  ,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.

בועז הויברגר ,מפרק

פנחס לביא ,מפרק

לין ליין ירמיהו בע"מ

טופז קום בע"מ

)ח"פ (51-267652-9

)ח"פ (51-359310-3

)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  ,6.8.2009בשעה  ,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  ,4.8.2009בשעה  ,10.00ברח' נגה  ,15חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

מרדכי משולם ,מפרק

חיה בר ,מפרקת

ד.ש .מכון התעמלות לגיל הרך בע"מ

נכסי חלקה  7בגוש  7051בע"מ

)ח"פ (51-156838-8

)ח"פ (51-015237-4

)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  ,6.8.2009בשעה  ,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  ,15.8.2009בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' יוסף
גורדון  ,32תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד מונוביץ ,מפרק

ארצי בן יעקב ,עו"ד ,מפרק

דותן עופר אחזקות בע"מ

א.י.ל עבודות מסגרות ונפחות מיוחדות בע"מ

)ח"פ (51-263068-2

)ח"פ (51-416528-1

)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  ,6.8.2009בשעה  ,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  ,9.8.2009בשעה  ,9.00במשרדה הרשום של החברה,
רח' חרובית  ,25מעלה אדומים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דותן עקיבא ,מפרק

חמדה אוזנה ,מפרקת
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אגור ציוד הנדסי בע"מ

בויר אבני בראשית בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-330406-3

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  ,24.8.2009בשעה  ,14.00ברח' בן גוריון  ,1בני ברק,
טל'  ,03-6155155פקס'  ,03-6155150לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

משה גלבלום ,רו"ח ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.9.2009בשעה  ,18.00במשרד עו"ד רפאל ישעיה,
רח' הקליטה  ,1אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניסן בויר ,מפרק

שמעון והאחים קדוש בע"מ
)ח"פ (51-393181-6

בי-גוד מיכל בע"מ

)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  ,9.8.2009בשעה  ,18.00ברח' המכמורת  ,24אשקלון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שמעון קדוש ,מפרק

)ח"פ (51-094512-4
)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  ,9.8.2009בשעה  ,10.00במשרדה הרשום של
החברה ,רח' הקונגרס  ,18הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים רוזוב ,מפרק

גדות ירדן לנופש בע"מ
)ח"פ (51-293944-5

טיגילט בע"מ

)בפירוק מרצון(

)ח"פ (51-379888-4

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  ,9.8.2009בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח' קרליבך
 ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי רויזן ,עו"ד ,מפרק

אורגד פלסטיק בע"מ

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  ,3.8.2009בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' אמנון
ותמר  ,13נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי שמע ,עו"ד ,מפרק

)ח"פ (51-238305-0
)בפירוק מרצון(

נכסי בורנשטיין במרכז עמיאל בע"מ

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  ,9.8.2009בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' קרליבך
 ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח"פ (51-195231-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )323ב( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים .האסיפה של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,29.6.2009בשעה  ,12.00במשרד ש'
הורוביץ ,רח' שדרות רוטשילד  ,45-41בית ציון ,קומה  ,3תל אביב.

צבי רויזן ,עו"ד ,מפרק

יעקב בורנשטיין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

4439

נט ריבר בע"מ
)ח"פ (51-362302-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפת סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  23.7.2009בשעה  ,10.30ברח' השקמה  ,1אריאל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ענת גילדור ,עו"ד ,מפרק
.

קרן אלון חב' להשקעות בע"מ
)ח"פ (51-09310-3
)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  ,9.2.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ע' מגורי ,מרח' מרזוק
עזר  ,27קרית אונו ,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.
ע' מגורי ,עו"ד ,מפרק

וי.טים טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ (51-405621-7
)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  ,19.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדב שטרן ,מרח' יקינטון
13א ,קרית ביאליק  ,27250למפרק 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.
נדב שטרן ,מפרק

א .טרגט שיקום נזקים בע"מ
)ח"פ (51-324364-2
)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
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שדה ,מרח' הרשב"א
 ,13ראשון לציון ,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.
זאב שדה ,מפרק

אחוזת דוידסון בע"מ
)ח"פ (51-023125-1
)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  ,25.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדנה הפטמן ,ת"ז
 ,008553133מרח' ארלוזורוב  ,111תל אביב ,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.
עדנה הפטמן ,עו"ד ,מפרקת

א.מ .מסעדות כפר סבא בע"מ
)ח"פ (51-109546-5
)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  ,25.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל צרפתי ,מרח' בן
גוריון  ,32רמת 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 צרפתי ,עו"ד ,מפרקת

מרגלית בגוש  3946בע"מ
)ח"פ (51-028159-5
)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  ,1.6.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שוקי רגב ,מרח' ריינס
 ,45תל אביב ,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.

שוקי רגב ,עו"ד ,מפרק

גיל בראל ,מפרק

קבוצת ט.א.ר בע"מ

פשוש הפקות בע"מ

)ח"פ (51-327103-1
)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  ,27.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן אורטל ,ת"ז ,025509969
מרח' המפלס  ,4כפר סבא ,למפרק החברה.

)ח"פ (51-342980-3
)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  ,31.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל בראל ,מרח' קוממיות
 ,39למפרק 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.

רונן אורטל ,מפרק

גיל בראל ,מפרק

פז-גיל נאמנויות ) (1997בע"מ

א.מ .ספיר הנדסה ויזום פרויקטים בע"מ

)ח"פ (51-248759-6
)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 ,שהתכנסה ביום  ,24.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ארז שפלר ,אצל
שרוני-שפלר ושות' ,רואי חשבון ,רח' ז'בוטינסקי ,ת"ד ,3603
רמת גן  ,52511למפרק החברה.

)ח"פ (51-352011-4
)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  ,27.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה זיו ,מרח'
רוטשילד  ,37-35ראשון לציון ,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.

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.
משה זיו ,עו"ד ,מפרק

ארז שפלר ,רו"ח ,מפרק

גי.אם ניהול קרנות בע"מ
)ח"פ (51-342979-5
)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  ,31.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל בראל ,מרח' קוממיות
 ,39למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,

א.ש .ספיר הנדסה ויזום פרויקטים בע"מ
)ח"פ (51-262983-3
)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  ,27.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה זיו ,מרח'
רוטשילד  ,37-35ראשון לציון ,למפרק החברה.

4441

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.
משה זיו ,עו"ד ,מפרק

של גדיד פועלים בע"מ ,ח"פ  ,51-369536-1התפצל לשתי חברות
מנהלות :האחת ,פסגות קופות גמל בע"מ ,ח"פ ,51-376534-7
והשניה ,דש ניהול קופות גמל בע"מ ,ח"פ  .51-206520-2לאחר
העדכון כאמור ,גדיד פועלים בע"מ כבר לא תהיה שותפה
מוגבלת בשותפות.
אסף הראל ,עו"ד

קנדיאן היווייז אינבסמנט קנדה קורפוריישן

פאלאס תעשיות ושירותים )פי.איי.אס( בע"מ
)ח"פ (51-155425-5
)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  ,26.5.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיה טוויזר ,ת"ז ,29744331
מרח' הברזל  ,7באר שבע ,למפרקת החברה.

)חברת חוץ (56-001837-6
הודעה על גריעה ממרשם החברות בישראל
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם להוראות רשם החברות ,כי
חברת קנדיאן היווייז אינבסטמנט קנדה קורפריישן ,הרשומה
במדינת ישראל כחברת חוץ ,מבקשת להיגרע ממרשם החברות
בישראל .מי שרואה את עצמו נפגע מכך מוזמן לשלוח הודעה,
שהוא מתנגד לגריעת רישומה של החברה האמורה ,למרכז
עזריאלי ,קומה  ,18תל אביב  ,67021וזאת בתוך  30ימים מיום
פרסום הודעה זו.

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 יביא את התנגדותו כאמור בתוך
המועד האמור  -לא ייענה.

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

איתן לדיז'ינסקי
נציג מוסמך של החברה בישראל

לינאייג' פאואר )לוקסמבורג( אס.איי.אר.אל.
נקודת מפנה בע"מ
)ח"פ (51-312162-4
)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  19.7.2009בשעה  ,19.00במשרדי המפרק ,ברח' בית
הלל  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון לוקסנבורג ,עו"ד ,מפרק

)ש"מ (55-022498-4

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי

הודעה על העברת זכויות בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות ]נוסח חדש[ ,התשל"ה ,1975-כי כל הזכויות בשותפוות
שהיו בידי החברה המנהלת תבואת פועלים בע"מ ,ח"פ51-070597-
 ,3הועברו לחברה המנהלת כלל גמל בע"מ ,ח"פ .51-116043-4
אסף הראל ,עו"ד

פלנוס מזנין פנד ישראל אי
)ש"מ (55-022498-4
הודעה על העברת זכויות בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות ]נוסח חדש[ ,התשל"ה ,1975-כי סכום ההשקעה
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)חברת חוץ (56-002487-9
הודעה על בקשה להיגרע ממרשם החברות
נמסרת בזה הודעה כי החברה הנ"ל )בשמה הקודם
לינאייג' פאואר סולושנס )לוקסמבורג( אס.איי.אר.אל(.
)(formerly named: Lineage Power Solutions (Luxembourg
 (.S.a.r.lהרשומה במדינת ישראל כחברת חוץ ,מבקשת להיגרע
ממרשם החברות בישראל .מי שרואה את עצמו נפגע מכך מוזמן
לשלוח הודעה כי הוא מתנגד לגריעת רישומה של החברה
האמורה ,לכתובת :בית אסיה ,רח' ויצמן  ,4תל אביב ,64239
אצל הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות' ,וזאת בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,תיק פש"ר 2053/01
שם החייב :יואל אברהמי ,ת"ז .55346779
שם הנאמן ומענו :עו"ד משה גלר ,רח' ויצמן  ,102כפר סבא
.44460
ניתנת בזה הודעה על פי סעיף  130לפקודת פשיטת הרגל
ולפיה בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר בהחלטתו מיום
 27.5.2009חלוקת דיבידנד סופי לנושי החייב )בש"א .(23804/08
משה גלר ,עו"ד ,נאמן

ילקוט הפרסומים  ,5965כ"ה בסיוון התשס"ט17.6.2009 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

