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ההחלטה על העברת הסמכות אושרה בידי הכנסת,
בהתאם לסעיף (31ב) לחוק היסוד ,ביום י"ז באדר א' התשע"א
( 21בפברואר .)2011

בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :נשיא המדינה  ,אני
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י"ז
באדר א' התשע"א ( 21בפברואר  )2011ועל שובו ביום כ' באדר
א' התשע"א ( 24בפברואר .)2011

הודעה על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת ,בהתאם
לסעיף  9לחוק ,ביום י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר .)2011

לפי חוק–יסוד :נשיא המדינה
1

כ"ג באדר א' התשע"א ( 27בפברואר )2011
(חמ )3—1300
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
__________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ' .118

הודעה על מינוי ראש המטה הכללי של צבא
ההגנה לישראל
לפי חוק–יסוד :הצבא
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (3ג) לחוק–יסוד :הצבא,1
מינתה הממשלה ,לפי המלצת שר הביטחון ,את אלוף בנימין
(בני) גנץ לתפקיד ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל,
החל ביום י' באדר א' התשע"א ( 14בפברואר  ,)2011במקום
רב–אלוף גבי אשכנזי המסיים את כהונתו.2
תקופת כהונתו של ראש המטה הכללי תהיה שלוש
שנים.
החלטת הממשלה בדבר מינויו של אלוף יואב גלנט
לתפקיד ראש המטה הכללי ,אשר פורסמה בילקוט הפרסומים
התשע"א ,עמ'  - 794בטלה.
י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3—212
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .154
 2ס"ח התשס"ז ,עמ' .1852

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק והעברת
שטח פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה החליטה
כדלקמן:
( )1בהתאם לסמכות הממשלה ,לפי סעיף (31ב) לחוק–יסוד:
הממשלה( 2להלן :חוק–היסוד) ,להעביר את סמכויות שר
הפנים לפי חוק כלי הירייה ,התש"ט ,31949-והתקנות
שהותקנו מכוחו ,לשר לביטחון הפנים;
( )2בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף (31ד) לחוק–יסוד:
הממשלה ,להעביר את שטח הפעולה  -האגף לרישוי
ופיקוח כלי ירייה ,ממשרד הפנים  -רשות האוכלוסין
ההגירה ומעברי הגבול למשרד לביטחון הפנים.
__________
1

ס"ח התשס"א ,עמ' .168

 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התש"ט ,עמ' .143
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י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3—3281
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חברים לוועדת השמות הממשלתית
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה את האנשים ששמותיהם
מנויים להלן לחברים בוועדת השמות הממשלתית:
איילת פישמן ,יושבת ראש ועדת היישובים במשרד הפנים,
במקום בנימין ריקרדו;1
עמיקם ריקלין ,מנהל אגף הפיקוח בקרן קיימת לישראל ,במקום
אבי גורן;
פרופ' נעים ערידי.
י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3—1104
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
__________
 1י"פ התשמ"ט ,עמ' .362

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה ,לפי סעיף  54לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-כי הממשלה אישרה בתוקף סמכותה לפי
סעיף  53לחוק האמור את תמ"א  - 13תכנית מיתאר ארצית
לחופים ,חוף מפרץ אילת ,שינוי מס'  ,1אילת  -חוף אלמוג.
י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3—697
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתו של רחמים צמח,
שופט בכיר בבית משפט השלום בעכו ,ביום ו' בטבת התשע"א
( 11בינואר  ,)2011עקב פרישתו לגמלאות.
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3—60
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתו של יצחק שנהב,
שופט בכיר בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן ,ביום כ"ח
בטבת התשע"א ( 4בינואר  )2011עקב פרישתו לגמלאות.
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3—60
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של אסתר באום
ניקוטרה ,שופטת בית משפט השלום בירושלים ,עקב פטירתה
ביום ט' באב התש"ע ( 20ביולי .)2010
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3—60
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה
לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים) ,התשמ"ד1984-
לפי סעיף  13לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים ,התשמ"ד ,11984-אני מודיע כי ישיבת ועדת
הבחירה מיום י"ד באדר א' התשע"א ( 18בפברואר )2011
החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים:
השופט יגאל פליטמן  -לכהונת סגן נשיא בית הדין הארצי
לעבודה;
השופט דוד מינץ  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
ירושלים;
עורך הדין דורי ספיבק  -לכהונת שופט של בית הדין האזורי
לעבודה תל אביב;
עורכת הדין טובה פרי  -לכהונת שופטת של בית משפט שלום
(נוער) במחוז המרכז;
עורך הדין ארז שני  -לכהונת שופט של בית משפט שלום
(ענייני משפחה) מחוז תל אביב;
עורכת הדין יעל טויסטר ישראלי  -לכהונת שופטת של בית
משפט שלום במחוז המרכז;
השופטת שרון לארי-בבלי  -לכהונת שופטת של בית משפט
שלום במחוז ירושלים;
הרשמת לימור רייך  -לכהונת שופטת של בית משפט שלום
במחוז תל אביב;
הרשמת ג'מילה ג'בארין  -לכהונת שופטת של בית משפט
שלום (ענייני משפחה) במחוז הצפון;
__________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2370

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

הרשם נמרוד פלקס  -לכהונת שופט של בית משפט שלום
(ענייני משפחה) במחוז ירושלים;
עורך הדין גיא הימן  -לכהונת שופט של בית משפט שלום
במחוז תל אביב;
הרשמת אליה נוס  -לכהונת שופטת של בית משפט שלום
(ענייני משפחה) במחוז המרכז;
עורך הדין השאם אבו שחאדה  -לכהונת שופט של בית משפט
שלום במחוז המרכז;
עורך הדין בוריס קוסנוביץ  -לכהונת שופט של בתי משפט
לתעבורה במחוז הצפון;
עורכת הדין מירי קסלסי  -לכהונת שופטת של בתי המשפט
לתעבורה במחוז ירושלים.
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3—1803
יעקב נאמן
שר המשפטים
יו"ר הוועדה לבחירת שופטים

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה
1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את בעלי המשרות שהם פקיד
שומה א' ברשות המסים בישראל לסגן מנהל לעניין סעיף 195ג
לפקודה.
כ"ג באדר א' התשע"א ( 27בפברואר )2011
(חמ )3—768
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

מינוי סגנית מנהל
לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס
הכנסה ,1אני ממנה את עובדת רשות המסים אורית דיאמנט,
ת"ז  ,031989684לסגנית מנהל לעניין סעיף 85א(ד) לפקודה
האמורה.
תוקף המינוי יפוג עם פרישתה של העובדת המנויה לעיל.
כ"ג באדר א' התשע"א ( 27בפברואר )2011
(חמ )3—768
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

תיקון הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
מתקן את ההודעה על אצילת הסמכויות 2כך שבטור א' המילים
"המנהל הכללי"  -יימחקו.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(חמ )3—17
אליהו ישי
__________
שר הפנים
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1427
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תיקון הסמכה
לפי תקנות האזרחות ,התשכ"ט1968-
בתוקף סמכותי לפי תקנות (5 ,4 ,2א)(6 ,א)( 7 ,)1ו– ,10לתקנות
האזרחות ,התשכ"ט ,11968-אני מתקן את ההסמכה 2כך שבטור
א' המילים "המנהל הכללי"  -יימחקו.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(חמ )3—649
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .19
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1432

תיקון הסמכה
לפי תקנות הדרכונים ,התש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הדרכונים ,התש"ם-
 ,11980אני מתקן את ההסמכה 2כך שבטור א' המילים "המנהל
הכללי"  -יימחקו.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(חמ )3—692
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התש"ם ,עמ' .1510
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1433

תיקון הסמכה
לפי צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) ,התשל"ד1974-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו הכניסה לישראל (פטור
מאשרה) ,התשל"ד ,11974-אני מתקן את ההסמכה 2כך שבטור
א' המילים "המנהל הכללי"  -יימחקו.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(חמ )3—1084
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ק"ת התשל"ד ,עמ' .607
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1428

תיקון הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד1974-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הכניסה לישראל,
התשל"ד ,11974-אני מתקן את ההסמכה 2כך שבטור א' המילים
"המנהל הכללי"  -יימחקו.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(חמ )3—600
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשל"ד ,עמ' .1517
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1431
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תיקון הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (16א) לחוק הכניסה לישראל,
התשי"ב ,11952-אני מתקן את ההודעה 2כך שבטור א' המילים
"המנהל הכללי"  -יימחקו.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(חמ )3—677
אליהו ישי
__________
שר הפנים
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .354
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1428

תיקון הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק השמות ,התשט"ו1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק השמות ,התשט"ו-
 ,11956אני מתקן את ההודעה 2כך שבטור א' המילים "המנהל
הכללי"  -יימחקו.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(ח"מ )3-1183
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשט"ז ,עמ' .94
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1431

תיקון הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הדרכונים ,התשי"ב1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הדרכונים ,התשי"ב-
 ,11952אני מתקן את ההודעה 2כך שבטור א' המילים "המנהל
הכללי"  -יימחקו.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(חמ )3—692
אליהו ישי
__________
שר הפנים
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .260
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1430

מינוי קצינות 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:
מורן בר–עם סרברה ,ת"ז  - 034603928במחוז באר שבע והדרום;
קרן סול הרדן ,ת"ז  - 034210922במחוז ירושלים;
נאטור סמאח ,ת"ז  - 021479365במחוז תל אביב והמרכז;
עדי שוורץ ,ת"ז  - 021523964במחוז באר שבע והדרום;
אלדה כהן ,ת"ז  - 066059163במחוז תל אביב והמרכז.
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מינוי קצינת מבחן מחוזית לנוער וביטול מינוי

מינוי עובדת סוציאלית

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט ,1969-ולפי תקנות
המבחן (שירותי המבחן) ,התשי"ט1959-

לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד),
התשנ"ו1996-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-ולפי תקנה  2לתקנות המבחן (שירותי המבחן),
התשי"ט ,21959-אני ממנה את בתיה חנן ,ת"ז ,058843848
לקצינת מבחן מחוזית לנוער במחוז תל אביב והמרכז ,לעניין
התקנות האמורות.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ג) לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד) ,התשנ"ו( 11996-להלן
 החוק) ,אני ממנה את לימור בפרי ,ת"ז  ,025273012לעובדתסוציאלית לפי החוק באזור חיפה והצפון.

מינויה של בתיה חנן לקצינת מבחן לנוער - 3בטל.
י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2ק"ת התשי"ט ,עמ'  ;1999התשכ"ב ,עמ' .1442
 3י"פ התש"ע ,עמק' .3888

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין סדרי דין:
עפרה סתת ,ת"ז  - 027979426במועצה המקומית עמק המעיינות;
ליאונור נעמה שביט ,ת"ז  - 031435498במועצה האזורית גזר;
דאליה חוסייני ,ת"ז  - 025927419בעיריית ירושלים;
נאדיה טרביה ,ת"ז  - 024732562במועצה המקומית שעב;
דליה אלבז ,ת"ז  - 028876639בעיריית ירושלים.
י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3—143
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך( 11960-להלן  -החוק) ,אני ממנה את הרשומות מטה
לעובדות סוציאליות לפי החוק:
שלי גלב סיזלר ,ת"ז  - 029391976בעיריית תל–אביב-יפו;
ורד ציפורה פרידמן ,ת"ז  - 066196882בעיריית תל–אביב-יפו.
י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3—142
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .74

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

י"ד בשבט התשע"א ( 19בינואר )2011
(חמ )3—2769
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;176התשע"א ,עמ' .84

מינוי מפקחת על המחירים
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים ,התשנ"ו ,11996-אני ממנה את נופיה בכר,
ת"ז  ,024030322למפקחת על המחירים במשרד התשתיות
הלאומיות במקום דניאל מרום.2
ב' בחשון התשע"א ( 10באוקטובר )2010
(חמ )3—2715
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .4162

עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות

הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,30ו– 32לחוק הפיקוח
על מצרכים ושירותים ,התשי"ח( 11957-להלן  -החוק) ,אני
מסמיך את עובדת אגף בקרה ופרויקטים במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים ,לימור אוחנה ,ת"ז  ,029604303להיכנס
לכל מקום שאינו מגורים בלבד ,ולערוך בו חיפושים ותפישות,
לדרוש מכל אדם למסור לו ידיעות ,דוגמאות ,פנקסים ותעודות
ולחקור כל אדם ,בקשר לביצוע עבירות על החוק והצווים לפיו
המפורטים להלן:
( )1צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה
מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה;21985-
( )2צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכישת מונים למוניות,
התקנתם ושירותי אחזקתם) ,התשמ"ד;31984-
( )3צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוסים
ובמוניות) ,התשל"ד.41974-
תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלת ההסמכה משמשת
בתפקידה האמור.
כ"ג באדר א' התשע"א ( 27בפברואר )2011
(חמ )3—593
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
 2ק"ת התשמ"ה ,עמ' .1164
 3ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2479
 4ק"ת התשל"ד ,עמ' .1219
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הודעה על הארכת הטלת תפקיד

דיני מסים א'

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ג) לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-לאחר התייעצות
עם נציב שירות המדינה ,הטלתי את תפקיד מנהל השירותים
הווטרינרים על ד"ר מישל בלאיש ,2ת"ז  ,012231684לתקופה
נוספת של שלושה חודשים שתסתיים ביום כ"ז באייר התשע"א
( 31במאי  )2011או עם מינויו של מנהל שירותים וטרינריים
קבוע  -לפי המוקדם.
י"ט באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3—1173
אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7
 2י"פ התשע"א ,עמ' .1740

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2011
לפי תקנות רואי חשבון ,התשט"ז1955-
בהתאם לתקנה  4לתקנות רואי חשבון ,התשט"ז,11955-
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד אביב 2011
יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:
הנושא

התאריך

בחינות ביניים חלק א':
מבוא לחשבונאות

י"ב באייר התשע"א
( 16במאי )2011

משפט עסקי

כ"ו באייר התשע"א
( 30במאי )2011

בחינות ביניים חלק ב':
כלכלה

ז' באייר התשע"א
( 11במאי )2011

יסודות ביקורת החשבונות

כ"ב באייר התשע"א
( 26במאי )2011

תמחיר וחשבונאות ניהולית

י"ב באייר התשע"א
( 16במאי )2011

בחינות סופיות חלק א':
סטטיסטיקה

ט"ו באייר התשע"א
( 19במאי )2011

חשבונאות פיננסית

ד' בסיוון התשע"א
ׁ( 6ביוני )2011

דיני תאגידים ומסחר

כ"ב באייר התשע"א
( 26במאי )2011

מימון

כ"ו בסיוון התשע"א
( 28ביוני )2011

טכנולוגיות מידע

י"ט באייר התשע"א
( 23במאי )2011

__________
1

ק"ת התשט"ז ,עמ' .34
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י"ב בסיוון התשע"א
ׁ( 14ביוני )2011

בחינות סופיות חלק ב':
תמחיר וחשבונאות ניהולית
מתקדמת

כ"ו באייר התשע"א
( 30במאי )2011

חשבונאות פיננסית
מתקדמת

ט"ו בתמוז התשע"א
( 17ביולי )2011

דיני מסים ב'

כ"ו בסיוון התשע"א
( 28ביוני )2011

ביקורת חשבונות ובעיות
ביקורת מיוחדות

א' באב התשע"א
( 1באוגוסט )2011

הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בירושלים ,למעט הבחינה
בנושא טכנולוגיית מידע שתיערך במכללת רמת גן.
ההרשמה לבחינות תתבצע אך ורק על גבי טופס שניתן
להשיגו:
 במזכירות המועצה ,רח' בית הדפוס  ,22בית עומר,קומה  ,4ירושלים;
 בלשכת רואי חשבון בישראל ,רח' מונטיפיורי  ,1תל אביב; באוניברסיטאות :ירושלים ,תל אביב ,בר אילן ,חיפה,בן גוריון בנגב;
 במכללות :מדרשת רופין ,קרית אונו ,המכללה למינהלבראשון לציון ,מכללת ירושלים ,מכללת חיפה ,מכללת
רמת גן ,המרכז הבינתחומי-הרצליה.
על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור
לפרטיו ,להחתים בבנק הדואר את חלק הקבלה שבו ,המעיד
על תשלום האגרה ולשולחו למזכירות המועצה ,ת"ד ,34357
ירושלים  ;91342מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס
לימודים ימלא ,נוסף על טופס בקשה לגשת לבחינה ,גם
טופס פרטים אישיים ,שניתן להורידו באתר האינטרנט; ניתן
להירשם לבחינות המועצה דרך אתר האינטרנט ,שכתובתו:
.www.justice.gov.il
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים
חלק ב' וסופיות חלק א' ,לא תימצא במזכירות המועצה עד
יום י"ז באדר ב' התשע"א ( 23במרס  ,)2011לא יורשה לגשת
לבחינות אלה; נבחן המבקש לגשת לבחינות סופיות ב' והחייב
בבחינות סופיות א' ,ימציא את בקשתו למועצה בטופס בקשה
אחד לבחינות סופיות א' וב' עד יום י"ז באדר ב' התשע"א
( 23במרס  ;)2011נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות ב'
לא תימצא במזכירות המועצה עד יום כ"ז באייר התשע"א
( 11במאי  ,)2011לא יורשה לגשת לבחינות אלה; מי שהגיש
ערר על תוצאות בחינות סופיות ב' יירשם לבחינות מועד אביב
 2011במועד הרשמה עד יום כ"ז באייר התשע"א ( 11במאי
 ,)2011כאמור לעיל ,ואם נתקבל עררו ,תוחזר לו אגרת הבחינה
שהוא פטור מלשוב ולהיבחן בה.
האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים
חלק ב' וסופיות חלק א' ,היא  389שקלים חדשים לכל נושא,
ולבחינות סופיות חלק ב' היא  717שקלים חדשים לכל נושא.
תוספות זמן בבחינה
( )1נבחנים שהם עולים חדשים ,עד  10שנים בארץ ,יהיו זכאים
להארכת משך הבחינה בחצי שעה לכל חלק בבבחינות
הפתוחות ורבע שעה לכל חלק בבחינות רב–ברירה וכן יהיו
רשאים להשתמש במילון עברי-לועזי ולועזי-עברי בלבד;

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

( )2יהיו זכאים לתוספת זמן בני מיעוטים אשר לימודיהם
התיכוניים היו שלא בשפה העברית; על המבקשים לקבל
תוספת זמן בעניין זה ,לפנות בבקשה ולהמציא אישור
מתאים מבית הספר התיכון שבו למדו;
( )3נשים בהיריון זכאיות לצאת לשירותים במהלך הבחינה
בלא הגבלה (נא לצרף אישור רפואי מתאים).
בחינה בתנאים מותאמים
נבחן אשר מחמת מגבלה רפואית או פיזית ,לקות למידה
(דיסלקציה) ,או כל בעיה אחרת העלולה להקשות על היבחנות
בתנאים הרגילים ,מתבקש לפנות בבקשה מנומקת ולפרט
את התנאים המיוחדים שהוא מבקש; יש לתמוך את הבקשה
באישורים המתאימים.
אישור לגבי לקות למידה
יש להמציא אבחון דידקטי ממכון המוכר על ידי מוסד
הלימודים האקדמי שבו למד הנבחן ולצרף לבקשה אישור
לתנאים מיוחדים.
אם נבחן קיבל תוספת זמן או תנאים מיוחדים במהלך
הלימודים במוסד האקדמי שבו למד ,נא לצרף את האישור על
תנאי ההיבחנות שם ,זאת נוסף על האישור/האבחון על סוג
הלקות; יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לתת אישור כפי
שניתן במוסד הלימוד.
כ"ד בשבט התשע"א ( 28בפברואר )2011
(חמ )3—372
גיא רוטקופף
יושב ראש מועצת רואי חשבון

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בקיבוץ רמות
מנשה מחלת הניוקסל:
קיבוץ רמות מנשה ,אביאל ,אליקים ,בסמ"ה ,בת שלמה,
הזורע ,זכרון יעקב ,יקנעם (כפר) ,כפר קרע ,מאיר שפיה ,מדרך
עוז ,משמר העמק ,עופר ,עין השופט ,רגבים ,רמת השופט ,וכל
מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים מקיבוץ רמות
מנשה.
ז' באדר ב' התשע"א ( 13במרס )2011
(חמ )3—126
מישל בלאיש
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב נועם
מחלת הניוקסל:
מושב נועם ,איתן ,גלאון ,גת-קיבוץ ,לכיש ,עוזה ,קרית גת,
שדה דוד ,שדה משה ,שחר ,שלווה ,וכל מקום אחר הנמצא
ברדיוס של  10קילומטרים ממושב נועם.
ב' באדר ב' התשע"א ( 8במרס )2011
(חמ )3—126
מישל בלאיש
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את ממלא מקום גזבר המועצה
המקומית דאלית אל כרמל (להלן  -המועצה) דאהש חלבי ,ת"ז
 ,5942294לממונה על הגבייה ואת ממלא מקום מנהל מחלקת
הגבייה במועצה רמי כאמל ,ת"ז  ,28238822לפקיד גבייה ,לעניין
גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק
3
המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג1992-
ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין ,ולצורך גבייתם,
לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,41977-של קנסות שפסק
בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.
1

תוקף המינוי עד יום א' באב התשע"א ( 1באוגוסט .)2011
כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011
(חמ )3—18
אמנון בן עמי
ממלא מקום המנהל הכללי
של משרד הפנים
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב מנות
מחלת הניוקסל:
מושב מנות ,ירכא ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10
קילומטרים ממושב מנות.
ט' באדר ב' התשע"א ( 15במרס )2011
(חמ )3—126
מישל בלאיש
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב לימן
מחלת הניוקסל:
מושב לימן ,בצת ,גשר הזיר ,מזרעא ,רגבה ,שבי ציון ,וכל
מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים ממושב לימן.
ט' באדר ב' התשע"א ( 15במרס )2011
(חמ )3—126
מישל בלאיש
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב דבורה
מחלת הניוקסל:
מושב דבורה ,אביטל ,אדירים ,בלפוריה ,ברק ,גבעת עוז,
היוגב ,יזרעאל ,כפר גדעון ,כפר יחזקאל ,מגידו ,מיטב ,מלאה,
ניר יפה ,סאלם ,עפולה ,פרזון ,רם און ,וכל מקום אחר הנמצא
ברדיוס של  10קילומטרים ממושב דבורה.
ז' באדר ב' התשע"א ( 13במרס )2011
(חמ )3—126
מישל בלאיש
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /1347ו
שם התכנית :מיתקן ואנטנת שידור על גג מלון שלום,
רח' שחראי  ,25בית 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'  /1347ו ,שינוי לתכנית  /1347ד.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' שחראי
 .25שכונת בית וגן .קואורדינטה  ,X217/746קואורדינטה
 .Y630/530הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
גושים וחלקות :גוש ,30166 :חלקות במלואן ,186 ,185 :חלקי
חלקות.226 ,188 ,187 ,88 ,71 :
מטרת התכנית :הכשרת מיתקן שידור קיים על גג מלון
שלום במיקום המסומן בתשריט ובנספח הבינוי.
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עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת בינוי להקמת מיתקן
שידור על גג בניין מלון שלום ,הכולל תורן ,אנטנות ,צלחות
שידור וקליטה ,חדר ציוד ,שידור וקליטה ,בהתאם לנספח
הבינוי ,נספח מס'  .2 .1קביעת גובה מרבי לתורן האנטנה
ל– 887.44מ' מעל למפלס פני הים .3 .קביעת הוראות בטיחות,
מגבלות בניה ותנאים למתן היתר בניה להקמת והפעלת מיתקן
שידורים .4 .קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור .5 .קביעת שטחי
הבניה המרביים להקמת מיתקן השידור ל– 12מ"ר (שטחים
עיקריים) .6 .קביעת הוראות בינוי .7 .התרת שימוש נוסף בשטח
המיועד לשימוש מלונאות והוא שימוש למיתקני שידור.
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 מס' 8304
שם התכנית :הרחבת דיור בקומת קרקע ,תוספת
קומות ו– 6יח"ד ,גבל מוכבר
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 מס' ,8304
שינוי לתכנית /2683א ,62 ,כפיפות לתכניות /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' ג'בל
מוכבר .שכ' גבל אלמוכבר .קואורדינטה  ,X223/800קואורדינטה
 .Y627/500הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת דיור בקומת קרקע והגדלת מס'
קומות מ– 1ל–.4
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת ייעוד קרקע לאזור
מגורים א' .2 .קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת קרקע לשם
הרחבת יח"ד קיימת .3 .קביעת בינוי לתוספת שלוש קומות.
 .4קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור .5 .קביעת תוספת שטחי
בניה בהיקף של  1,019.5מ"ר ,מהם  891.8מ"ר שטחים עיקריים
ו– 127.7מ"ר שטחי שירות .6 .הגדלת מס' יח"ד ,מ– 2יח"ד
ל– 8יח"ד .7 .הגדלת מס' קומות מקומה אחת ל– 4קומות.
 .8קביעת השימושים בשטח למגורים .9 .קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה .10 .קביעת שלבי ביצוע

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

להקמת תוספות בניה ,כאמור .11 .קביעת הוראות בגין מבנה/
מרפסות 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 ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /8760א
שם התכנית :רח' אלעשה  ,4שכ' סנהדריה
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'  /8760א ,שינוי לתכנית  ,8760ביטול לתכנית  ,62כפיפות
לתכניות  /5066ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח'
אלעשה  .4סנהדריה .קואורדינטה  ,Y633/950קואורדינטה
 .X221/050הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30099 :חלקה במלואה.83 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בניה מעל
בניין קיים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 2למגורים ג' .2 .קביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד
קיימת בעבור תוספת יח"ד חדשה .3 .קביעת שטחי הבניה
המרביים ל– 1,022.92מ"ר ,מתוכם  828מ"ר שטחים עיקריים,
 194.92מ"ר שטחי שירות .4 .קביעת קווי בניין חדשים לתוספת
בניה .5 .קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר
ספרא  ,1ירושלים ,טל' .02-6296811

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

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' 9770
שם התכנית :תוספת קומה והרחבות יח"ד
ברח' פתח תקוה  ,27 ,25 ,23 ,21שכ' רוממה
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'  ,9770ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכניות  /5166 ,1144ב,
.4737 ,5022
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
רוממה .רח' פתח תקוה .קואורדינטה  ,X633/525קואורדינטה
 .Y219/500רח' פתח תקוה ,מס'  ,27 ,25 ,23 ,21דרומית לרח'
סורוצקין וצפונית לרח' אהליאב .הכל לפי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30236 :חלקה
במלואה.87 :
מטרת התכנית :תוספת בניה משני צדי הבניין ותוספת
קומה לבניין הקיים לשם הרחבת יח"ד קיימות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  2לאזור מגורים ג' .ב .קביעת בינוי לתוספות
בניה בכל הקומות ,למעט קומה עליונה קיימת לצורך
הרחבת יח"ד קיימות ,בהתאם לנספח הבינוי .ג .קביעת בינוי
לקומה עליונה חדשה בנסיגה לפי נספח .ד .קביעת קווי בניין
לבניה ,כאמור .ה .הגדלת שטחי בניה בשטח מ– 3,215.9עיקרי
ל– 4,310מ"ר ,ו– 1,049מ"ר שטחי שירות .ו .קביעת שלבי ביצוע
למימוש התכנית .ז .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח .ח .קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
ט .קביעת הוראות בגין זיקת הנאה להולכי רגל.
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 ,1
ירושלים  ,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' 11718
שם התכנית :תוספת  2קומות לבניין קיים והקמת
מבנה בן  2קומות למחסנים ,ראס אל עמוד
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'  ,11718שינוי לתכניות עמ ,2668 ,62 ,9/כפיפות לתכניות
/5166ב.5022 ,
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 .רח' ראס אל
עמוד .קואורדינטה מערב מזרח  ,Y 630/250קואורדינטה דרום
צפון  .X 223/400הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול .גושים וחלקות :גוש ,29988 :חלקה במלואה.40 :
מטרת התכנית :תוספת  2קומות לבניין קיים והקמת מבנה
בן  2קומות למחסנים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור
מגורים  6מיוחד לאזור מגורים ב' .ב .קביעת שתי קומות מחסנים
תת–קרקעית מתחת לחניה .ג .שינוי קווי הבניין וקביעת קווי
בניין חדשים .ד .השלמת קומת הקרקע לפי נספח הבינוי,
ותוספת  2קומות .ה .הגדלת מס' יח"ד מ– 2יח"ד ל– 7יח"ד.
ו .קביעת שטחי בניה בהיקף של  1,003מ"ר ,מהם שטח עיקרי
 734.2מ"ר ושירות  268.72מ"ר .ז .קביעת הוראות לפיתוח השטח.
ח .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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' .02-6290222
העתק 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' 11853
שם התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין
מגורים בן  3קומות מעל קומת חניה ,בית חנינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,11853שינוי לתכניות /3000ב ,במ/3457/א ,ביטול לתכנית
 ,62כפיפות לתכניות /5166ב ,מק/5022/א.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח'
בית חנינה החדשה .שכונת בית חנינה .מורדות צפון
מערב של תל אל פול .ממזרח לדרך רמאללה .קואורדינטה
 ,X221/850קואורדינטה  .Y636/800הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש,30614 :
חלקה במלואה.169 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין
מגורים בן  3קומות מעל קומת חניה ומחסנים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד של קרקע מאזור
בניה עד  3קומות למגורים ב' .ב .שינוי הוראות בגין הגבלות
בניה בגין בטיחות טיסה כמפורט בתכנית במ/3457/א.
ג .קביעת בינוי להקמת בניין חדש למגורים בן  3קומות מעל
קומת חניה ומחסנים תת–קרקעי .ד .קביעת שטחי הבניה
המרביים ל– ,527.4מ"ר מתוכם  334.6שטחים עיקריים,
ו– 192.8מ"ר שטחי עזר .ה .קביעת קווי בניין חדשים לבניה
המוצעת .ו .קביעת הוראות בגין גדרות להריסה .ז .קביעת
הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בניה .ח .קביעת
שלבי ביצוע למימוש 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 ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /12182א
שם התכנית :תוספת  2קומות 5 ,יחידות דיור
והרחבת יח"ד קיימות ,רח' שלום יהודה ,ארנונה
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'  /12182א ,ביטול לתכניות  /1721 ,62 ,1721א ,כפיפות
לתכניות  /5166 ,5022ב.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' שלום
יהודה  .1שכונת ארנונה .צומת הרחובות עין גדי ושלום
יהודה .קואורדינטה  ,X 628/950קואורדינטה  .Y 221/060הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30115 :חלקה במלואה.21 :
מטרת התכנית :תוספת  5יחידות דיור על ידי הוספת 2
קומות והרחבת יחידת דיור קיימת ברח' שלום יהודה מס' ,1
בשכ' ארנונה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי קרקע
כמפורט להלן :א .מאזור מגורים  1למגורים ג' .2 .קביעת בינוי
לתוספות בניה כמפורט להלן :א .קביעת בינוי להנמכת קומת
מרתף למפלס  ,)769.42( - 2.10ופתוח בחזית המזרחית של
החלקה לשם תוספת מקומות חניה על ידי מכפלי חניה בהתאם
לנספח הבינוי .ב .קביעת בינוי להפיכת שטחי שירות לשטחים
עיקריים בקומת המרתף הקיים במפלס  )769.77( -1.75בתוך
הקונטור של הבניין הקיים לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת
במקומה מעליה במפלס  )772.75( 1.23בהתאם לנספח בינוי.
ג .קביעת בינוי לתוספת  3יחידות חדשות על ידי תוספת קומה
רביעית במפלס  )781.69( +10.17בתוך הקונטור של הבניין
הקיים ,בהתאם לנספח בינוי .ד .קביעת בינוי לתוספת  2יחידות
דיור חדשות על ידי תוספת קומה חמישית במפלס +13.15
( )784.67בתוך הקונטור של הבניין הקיים ,בהתאם לנספח בינוי.
ה .קביעת בינוי לתוספת מעלית לכל כניסה צמוד לחדר מדרגות
קיים ,בהתאם לנספח בינוי .3 .קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם ל– 2,140מ"ר,
מתוכם  1,695מ"ר שטחים עיקריים ו– 505מ"ר שטחי שירות.
 .5קביעת הוראות בגין עצים לשימור .6 .קביעת הוראות בגין
גדר ומדרגות להריסה .7 .קביעת שלבי ביצוע ,כאמור .8 .קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  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'  /12739א
שם התכנית :תוספת קומה ו– 4יח"ד חדשות,
רח' שבטי ישראל  ,50שכ' מוסררה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' /12739א ,שינוי לתכניות /5166 ,12739 ,5022 ,2902ב ,ביטול
לתכנית .62
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
מוסררה .רח' שבטי ישראל  .50בין הרחובות שבטי ישראל וחיל
ההנדסה .קואורדינטה  ,X221/510קואורדינטה  .Y632/585הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30059 :חלקה במלואה.133 :
מטרת התכנית :תוספת קומה בעבור בניית  4יח"ד חדשות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים
ב' 3לאזור מגורים ג' .ב .קביעת בינוי לתוספת קומה בעבור
בניית  4יח"ד חדשות ,בהתאם לנספח הבינוי .ג .קביעת קווי
בניין לבניה ,כאמור .ד .הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם
ל– 2,300מ"ר ,מתוכם ( 2,036מ"ר שטחים עיקריים ו– 264מ"ר
שטחי שירות) .ה .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח .ו .קביעת הוראות בגין גדר ,מדרגות וסגירת
מרפסות להריסה .ז .קביעת הוראות בגין שימור מבנה ,גדרות,
שערים וכד' .ח .קביעת הוראות בגין שמירה על עצים בוגרים.
ט .קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת .י .קביעת שלבי ביצוע
למימוש 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 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' 12886
שם התכנית :תוספות בניה בכל הקומות לשם הרחבת
יח"ד ותוספת קומה ,רח' אחינועם  ,16סנהדריה
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'  ,12886ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכניות /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' אחינעם .16
שכונת סנהדריה .קואורדינטה  ,X 221/075קואורדינטה .Y 634/000
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30099 :חלקה במלואה.94 :
מטרת התכנית :תוספת בכל הקומות לשם הרחבת יחידות
דיור קיימות ,ותוספת קומה להרחבת יח"ד בקומה שמתחת.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  3למגורים ג' .2 .קביעת בינוי לתוספות בניה
כמפורט להלן :קביעת בינוי לתוספת בניה בקומות קרקע ,א'
וב' לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן ,קביעת בינוי
לתוספת בניה בקומת המרתף לשם הרחבת דירה קיימת
והרחבת מחסנים קיימים ,קביעת בינוי לתוספת קומה מעל
הבניין הקיים לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה
שמתחתיה .3 .שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין לבניה ,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם ל– 2,486מ"ר,
(מתוכם  2,143מ"ר שטחים עיקריים ו– 343מ"ר שטחי שירות).
 .5הגדלת מס' הקומות מ– 3קומות מעל מרתף ל– 4קומות מעל
קומת מרתף .6 .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה,
כאמור .7 .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח .8 .קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.
 .9קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה.
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' 13295
שם התכנית :מתחם מגורים חדש  -לב הגבעה,
 205יח"ד חדשות ,מוסדות ציבור ,גבעת שאול
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'  ,13295שינוי לתכניות במ/4286/א ,2255 ,במ,4286/
במ ,4505/ביטול לתכניות  ,62 ,1726כפיפות לתכנית /5166ב.
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.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .הרחובות
כנפי נשרים ,עקיבא אזולאי ,נג'ארה .שכונת גבעת שאול.
השטח התחום ברחובות כנפי נשרים בדרום ,נגארה ממזרח
ועקיבא אזולאי במערב .קואורדינטה  ,X 218/100קואורדינטה
 .Y 632900הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30168 :חלקות במלואן.47 - 45 ,13 :
גוש ,30260 :חלקות במלואן ,43 ,35 - 33 ,31 ,27 ,19 ,17 :חלקי
חלקה.40 :
מטרת התכנית :הקמת מתחם מגורים בן כמה בניינים
רבי קומות הכולל בתוכו מוסדות ציבור ומרחבים ציבוריים
פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :שינוי ייעוד מאזור מגורים  ,2מגורים  ,3מגורים
 ,5שטח לשמורת טבע ודרך מאושרת לאזור מגורים ד' ,מבנים
ומוסדות ציבור ושצ"פ .2 .קביעת קווי בניין מרביים לבניה
כאמור .3 .קביעת שטחי הבניה בשטח התכנית; שטחי בניה
מרביים למגורים 22,537.5 :מ"ר ,מתוכם  18,030מ"ר שטח עיקרי
ו– 4,508מ"ר שטחי שירות ובנוסף  15,996מ"ר בעבור שטח
למחסנים וחניה תת–קרקעית; מעונות יום 375 :מ"ר בעבור
מעונות יום בתאי שטח  ;105 ,103 ,102שטחי בניה מרביים
למבנים ומוסדות ציבור 1,215 :מ"ר ,מתוכם  1,000מ"ר שטח
עיקרי ו– 215מ"ר שטחי שירות .4 .קביעת מס' יחידות הדיור
המרבי למגורים ל– 205יחידות דיור .5 .קביעת מס' קומות מרבי
למבני המגורים ל– 12-10קומות מעל לקומות מרתף וחניה,
בהתאם לנספחי הבינוי נספחים  1ו– .6 .2קביעת הוראות
בגין עצים לעקירה .7 .קביעת הוראות בגין הריסה .8 .קביעת
הוראות בגין תנאים למתן היתר 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  ,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' 13334
שם התכנית :בניין מגורים חדש בן  6קומות ו– 12יח"ד
חדשות במקום חנויות ,רח' משה סנה ,שכ' נוה יעקב
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'  ,13334ביטול לתכנית .2052

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' משה
סנה .שכונת נוה יעקב .קואורדינטה  ,X - 222/025קואורדינטה
 .Y - 638/400הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,30648 :חלקה במלואה.15 :
מטרת התכנית :בניין מגורים חדש בן  12יח"ד חדשות,
במקום מבנה לחנויות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
משטח לחנויות לאזור מגורים ג' .2 .קביעת הוראות בינוי
לתוספות בניה וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 .3קביעת קווי בניין לבניה ,כאמור .4 .הגדלת שטחי הבניה בשטח
וקביעתם ל– 1,075מ"ר (מתוכם  638.68מ"ר שטחים עיקריים,
 40.32מ"ר שטחי מרפסות מקורות ו– 396מ"ר שטחי שירות).
 .5קביעת מס' יחידות הדיור ל– 12יחידות דיור .6 .הגדלת מס'
קומות ,קומה אחת ל– 6קומות מעל קומת מחסנים תת–קרקעית.
 .7קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות 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 ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא ,1
ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13874
שם התכנית :הרחבת יח"ד ותוספת קומה,
רח' לסקוב  ,6פסגת 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'  ,13874שינוי לתכניות /5166 ,3058 ,3336 ,5022ב/3058 ,א,
/3058ב ,ביטול לתכנית .62
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' רב
אלוף לסקוב  .6שכונת פסגת זאב .קואורדינטה ,X 223/175
קואורדינטה  .Y 637/525הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול .גושים וחלקות :גוש ,30666 :חלקה במלואה.7 :

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מטרת התכנית :הרחבת יח"ד ותוספת קומה ברח' לסקוב ,6
פסגת זאב ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי מאזור מגורים למגורים
ג' .2 .קביעת השימושים המותרים למגורים .3 .קביעת הוראות
בניה :א .קביעת בינוי לתוספת ,סך הכל  455מ"ר ,מתוכם
 445מ"ר שטחים עיקריים למגורים ו– 10מ"ר שטחי שירות.
 .4שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים .5 .תוספת
קומה חדשה לשם הרחבת דיור קיימות בקומה .+5.60
 .6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 .7קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .8 .קביעת סך השטחים
ל– 1,917מ"ר ,מתוכם  1,691.05מ"ר שטח עיקרי ו– 225.28מ"ר
שירות .9 .קביעת הוראות בגין הריסת מבנה או סגירת מרפסות.
 .10קביעת הוראות בגין עצים 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 ירושלים ,רח' שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,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 אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /2592ב
שם התכנית :שינוי מס'  1לתכנית מס' 2592א,
מגדל מגורים מעל מסחר ומשרדים ברח' ואלנברג
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  /2592ב ,שינוי לתכנית .2641 ,62
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .מרכז העיר.
הרחובות ולנברג ,פינת הרחובות הנביאים ויפו .קואורדינטה
 ,X 220/680קואורדינטה  .Y 632/420חלקות ארעיות חדשות
 5-1לפי תצ"ר  .07 /686הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול .גושים וחלקות :גוש ,30050 :חלקות במלואן.63 ,52 ,51 :
מטרת התכנית :הקמת בניינים חדשים לשימושי מגורים
ו/או מלונאות ו/או משרדים ,מסחר וחניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי בייעודי הקרקע :שינוי
ייעוד שטח מאזור מגורים  2לאזור מגורים מסחר ותעסוקה,
שינוי ייעוד שטח מאזור מסחרי לשטח פרטי פתוח .2 .קביעת
שימושים למגדל מגורים ו/או מלונאות ו/או משרדים בסמוך
לרחוב יפו ולבניין משרדים בסמוך לרחוב הנביאים .3 .קביעת
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שימושים לשטח מסחרי עילי ותת–קרקעי .4 .הגדלת מס'
הקומות המרבי ממפלס רחוב יפו מ– 4קומות ל– 24קומות +
קומה טכנית ומיתקנים טכניים על הגג ,הגדלת מס' הקומות
המרבי ממפלס רחוב הנביאים מ– 4קומות ל– 8קומות משרדים
 +קומה טכנית ומיתקנים טכניים על הגג .5 .הגדלת שטחי
הבניה המרביים בתא שטח  1וקביעתם ל– 43.145מ"ר ,מתוכם
 22.140מ"ר שטחים המהווים שימושים עיקריים ו–  21.005מ"ר
שטחים המהווים חלקי שירות( .לא כולל  100מ"ר ברוטו ללשכת
תיירות עירונית) .6 .שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים
לרבות קווי אפס תת–קרקעיים וקווי בניין עיליים .7 .קביעת מס'
יח"ד מינימלי בתא שטח מס'  1ל– 80יח"ד .8 .קביעת הוראות
בדבר הקמת חניון תת–קרקעי .9 .קביעת הוראות בינוי ופיתוח
בשטח התכנית הכוללות ,כיכרות/רחבות לשימוש הציבור
הרחב ,הוראות בניה באבן וכדומה .10 .קביעת תנאים למתן
היתר בניה ושלבים לביצוע .11 .הקצאת שטחים ללשכת מידע
תיירות עירונית בשטח ברוטו של  100מ"ר .12 .קביעת שטחים
עים זיקת הנאה לציבור והוראות לפיתוחם .13 .קביעת הוראות
בדבר גדרות ומבנים להריסה .14 .קביעת הוראות בדבר עקירת
עצים .15 .קביעת הוראות בדבר עצים לעקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/07/2009ובילקוט הפרסומים  ,5990התשס"ט ,עמ' ,5452
בתאריך .25/08/2009
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'  /8541ג
שם התכנית :שינוי בחלוקת תאי שטח ,ניוד שטחי
בניה ושינוי קווי בניין ,ג'בל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  /8541ג ,שינוי לתכניות .62 ,8541
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' ג'בל
מוכבר .קואורדינטה  ,X 223/750קואורדינטה  .Y 629/650הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי בחלוקת תאי שטח ,ניוד שטחי בניה
ושינוי קווי בניין בלא שינוי בזכויות בניה מאושרות בהתאם
לסעיף 62א(א) סעיפים קטנים  6 ,4ו–.7
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי גודל תאי שטח ,בהתאם
למסומן בתשריט .ב .ניוד שטחי הבניה ומס' יח"ד המאושרים
ב–תב"ע  .8541ג .שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בניה
מאושרות בתב"ע  .8541ד .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות
הבניה ,כאמור .ה .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח .ו .קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.
ז .קביעת הוראות בגין מבנה להריסה .ח .קביעת הוראות בגין
עצים להעתקה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12.2.2010ובילקוט הפרסומים  ,6071התש"ע ,עמ'  ,2308בתאריך
.18.3.2010
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'  /8681א
שם התכנית :שימור  ,שיחזור והרחבת וילה שוקן,
שכ' טלביה ,רח' סמולנסקין 7
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  /8681א ,שינוי לתכניות /879א,879 ,62 ,
ביטול לתכנית  ,8121כפיפות לתכנית .5166
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח'
סמולנסקין  .7שכונת טלביה ,סמוך לבית ראש הממשלה.
קואורדינטה  ,X 220/724קואורדינטה  .Y 631/202הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
גוש ,30027 :חלקה במלואה.131 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע משטח לבניין ציבורי
למגורים ,מבנים ,מוסדות ציבור ,שצ"פ ,שפ"פ ,מסחר .2 .קביעת
המבנה המקורי של וילה שוקן כמבנה לשימור .3 .שימור
ושיחזור המבנה ההיסטורי הקיים ,כולל פירוק תוספות לא
מקוריות והכשרת המבנה לשימושים מעורבים .4 .שיחזור הגן
המקורי הקדמי לבניין .5 .בניית אגף חדש למגורים בן  6קומות
מעל מפלס הכניסה של המבנה ההיסטורי ,מרתף חניה ושטח
מסחרי .6 .קביעת שימושים ציבוריים במבנה ההיסטורי ובגן.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת הוראות בניה .1 :הנחיות
בינוי .2 .הנחיות לשימור ושיחזור .3 .הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 .4קביעת חלקי מבנה לפירוק .5 .קביעת עצים לעקירה ועצים
לשימור .ב .קביעת הוראות לפיתוח השטח .ג .קביעת הנחיות
מיוחדות לבניית חניון תת–קרקעי פרטי תחת שטח ציבורי פתוח
ושטח פרטי פתוח .ד .קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/06/2010ובילקוט הפרסומים  ,6116התש"ע ,עמ' ,4215
בתאריך .05/08/2010
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  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11215
שם התכנית :בניית מרכז למחקר וטיפול רפואי
אוניברסיטאי בשכונת א–טור

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /11215א
שם התכנית :שינוי תוואי כביש בשכונת א–טור

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,11215שינוי לתכניות עמ ,211 /עמ,9 /
 ,3092 ,2113ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכניות מק/5022 /א,
/5166ב.5022 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  /11215א ,שינוי לתכניות  /3092 ,3092א,
 ,2113עמ ,211 /עמ ,9 /ביטול לתכנית  ,62כפיפות לתכנית
 /5166ב.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.

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.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' א–טור.
חלקה העליון של שכונת א–טור בהר הזיתים .קואורדינטה
 ,X 632/400קואורדינטה  .Y 223/200הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :רישום בשטח
לא מוסדר :גוש ,29995 :חלקי חלקות .18 ,16 :גוש ,29996 :חלקה
במלואה ,101 :חלקי חלקות.73 ,57 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח'
א–טור .שכונת א–טור בהר הזיתים .קואורדינטה ,X 632/275
קואורדינטה  .Y 223/150הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול .גושים וחלקות :רישום בשטח לא מוסדר :גוש,29996 :
חלקות במלואן.57 ,56 :
מטרת התכנית :בניית מרכז אוניברסיטאי למעבדות מחקר
רפואית ,מרפאות ,ספריה ,אולם כנסים ,מחסנים ,שטחי שירות
וחניות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :א .שינוי ייעוד אזור מגורים  5מיוחד לאזור
מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ,לשטח ציבורי פתוח ולשטח
פרטי פתוח .ב .שינוי ייעוד אזור שביל הולכי רגל לשטח ציבורי
פתוח ולאזור מבנים ומוסדות ציבור לבריאות .ג .שינוי ייעוד
אזור שטח דרך לשטח ציבורי פתוח ,לאזור מבנים ומוסדות
ציבור לבריאות ושביל להולכי רגל .ד .שינוי ייעוד אזור
שטח ציבורי פתוח לאזור מבנים ומוסדות ציבור לבריאות.
 .2קביעת בינוי בעבור הבניין החדש כמפורט להלן :א .קביעת
בינוי להקמת בניין חדש בן  4קומות מעל למפלס )787.50( 0.00
ו– 2קומות מתחת למפלס  .0.00גובה הבניה המרבי יהיה כמצוין
לנספח בינוי מס'  .1ב .קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין
לשימור במפלס  .3 .)800.30( + 12.80קביעת קווי בניין לבניה,
כאמור .4 .קביעת שטחי בניה בהיקף של  10.968מ"ר ,מהם
 7.888מ"ר לשטחים עיקריים ו– 3.080מ"ר שטחי שירות.
 .5קביעת השימושים בשטח למרכז מחקר רפואי אוניברסיטאי.
 .6קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניה ,כאמור .7 .קביעת
הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה .8 .קביעת הוראות בגין
מבנה וגדר להריסה .9 .קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.
 .10קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח .11 .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה בהסכמה.
 .12ביטול הוראות בתכנית המיתאר המקומית לירושלים בדבר
חובת הסכמת השכנים לבניה בקיר משותף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/12/2009ובילקוט הפרסומים  ,6025התש"ע ,עמ' ,691
בתאריך .26/11/2009
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.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מטרת התכנית :שינוי תוואי דרך.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי במערך ייעודי קרקע
כמפורט להלן :א .מאזור מגורים  5מיוחד ,לדרך חדשה ,שביל
להולכי רגל ולשצ"פ .ב .מדרך לשצ"פ .ג .משטח ציבורי פתוח,
דרך ושביל להולכי רגל .2 .קביעת שלבי ביצוע לכביש ,כאמור.
 .3קביעת הוראות ותנאים למתן היתר בניה בשטח .4 .קביעת
הוראות בגין מדרגות וגדר להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/12/2009ובילקוט הפרסומים  ,6036התש"ע ,עמ' ,1071
בתאריך .24/12/2009
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 ברמה
מפורטת מס'  /11452א
שם התכנית :הרחבות דיור בעבור כל  30הדירות,
רח' הכרפס  ,7-3שכונת גילה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  /11452א ,שינוי לתכניות ,5823 ,2415 ,1905
כפיפות לתכניות  /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים.
רח' כרפס .שכונת גילה .רח ,הכרפס  .7-3קואורדינטה
 ,X 626/630קואורדינטה  .Y 217/925הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,28051 :חלקה במלואה.7 :
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מטרת התכנית :תוספת בינוי והכשרת חריגות בניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע מאזור
מגורים מיוחד למגורים ג' .2 .קביעת בינוי להרחבות דיור בכל
הקומות בעבור כל  30הדירות .3 .קביעת שטחי בניה בהיקף של
 4,562.75מ"ר ,מהם  3,890מ"ר שטחים עיקריים ו– 672.75מ"ר שטחי
שירות .4 .קביעת תוספת שטח עיקרי של  204מ"ר לקומות קרקע
ו–א' 108 ,מ"ר לקומות ב' ו–ג' ו– 97מ"ר לקומה ד' .5 .קביעת קווי
בניין לבניה ,כאמור .6 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .7קביעת תנאים למתן היתר בניה .8 .קביעת הוראות בגין עצים
לשימור/עקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6135התשע"א ,עמ' ,10
בתאריך .16/09/2010
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' 12851
שם התכנית :תלמוד תורה באר יהודה,
שכ' סנהדריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12851שינוי לתכנית במ ,4520 /ביטול
לתכנית  ,62כפיפות לתכניות  /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
סנהדריה המורחבת .השטח ממוקם דרומית לרח' מעגלי
הרי"ם לוין וצפונית לרח' הרב אטון בן ציון .קואורדינטה
 ,X 220/550קואורדינטה  .Y 634/225הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :גוש,30761 :
חלקה במלואה.27 :
מטרת התכנית :א .הגדלת שטחי הבניה במגרש .ב .תוספת
קומות במגרש.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי בקווי הבניין ,כאמור.
ב.קביעת הנחיות בינוי .ג .קביעת מס' הקומות ל– 6קומות מעל
קומת מרתף מצומצמת .ד .קביעת שטחי בניה מרביים בהיקף
של  4.415מ"ר ,סך הכל שטחים עיקריים ו– 3.725מ"ר ,סך הכל
שטחי שירות  690מ"ר .ה .הנחיות לעיצוב אדריכלי .ו .קביעת
הוראות פיתוח הכולל תשתיות ושירותים כגון :דרכים ,ביוב
ניקוז ,תקשורת ,חשמל ,גז וכו' .ז .קביעת השלבים והנחיות
לביצוע .ח .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/10/2010ובילקוט הפרסומים  ,6158התשע"א ,עמ' ,943
בתאריך .08/11/2010
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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' 13117
שם התכנית :בניין מגורים חדש 8 ,יח"ד ,שכ'
ג'באל אלמוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13117שינוי לתכנית /2683א.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' ג'בל
מוכבר .קואורדינטה מערב מזרח  ,Y 628/875קואורדינטה דרום
צפון  .X 223/250הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :הקמת בניין מגורים חדש בן  4קומות מעל
קומת מרתף.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים
 6למגורים ב' .ב .הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם
ל– 2,184.2מ"ר (מתוכם  1,445מ"ר שטחים עיקריים ו– 739.2שטחי
שירות) .ג .קביעת בינוי לבניין חדש בן  4קומות ו– 8יח"ד מעל
קומת מרתף/חניה .ד .שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.
ה .קביעת שלבי ביצוע להקמת בניין חדש .ו .קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .ז .קביעת הוראות
בגין גדרות להריסה ,עצים לעקירה ועצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/02/2010ובילקוט הפרסומים  ,6068התש"ע ,עמ' ,2153
בתאריך .07/03/2010
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' 13142
שם התכנית :תוספת בניה מעל בניין קיים ,תוספת 2
יח"ד חדשות ,שכ' א–צוואנה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13142שינוי לתכניות  ,62 ,3092כפיפות
לתכניות  /5166ב.5022 ,

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכ' א-
צוואנה .קואורדינטה  ,X 222/950קואורדינטה  .Y 632/500הכל
לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות:
רישום בשטח לא מוסדר :גוש ,29996 :חלקה במלואה.147 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 5
לאזור מגורים ב' .ב .קביעת בינוי לתוספת בניה מעל בניין קיים
לשם תוספת  2יח"ד דיור חדשות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת שטחי הבניה בשטח
וקביעתם ל–( 1,434.80מתוכם  231.88מ"ר שטחי שירות
ו– 1,202.92מ"ר שטחים עיקריים) .2 .הגדלת מס' יחידות
הדיור מ– 4יחידות ל– 6יחידות דיור .3 .קביעת קו בניין חדש.
 .4הגדלת מס' קומות מ– 2קומות ל– 4קומות מעל קומת חניה.
 .5קביעת השימושים בשטח לאזור מגורים ב' .6 .קביעת שלבי
ביצוע להקמת תוספות הבניה ,כאמור .7 .קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .8 .קביעת הוראות בגין
בניין /מבנה /גדר /מדרגות להריסה .9 .קביעת הוראות בגין
עצים לעקירה .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/02/2010ובילקוט הפרסומים  ,6068התש"ע ,עמ' ,2153
בתאריך .07/03/2010
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' 13215
שם התכנית :תוספת  2קומות במבנה קיים והקמת
מבנה מגורים חדש בן  4קומות ,ג'באל אלמוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13215שינוי לתכנית /2683א ,ביטול
לתכנית  ,62כפיפות לתכנית .5166
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' ג'בל
מוכבר .רח' בתי הספר בשכונת ג'באל אל מוכבר .קואורדינטה
 ,X 223/150קואורדינטה  .Y 628/450הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול .גושים וחלקות :רישום בשטח
לא מוסדר .גושים בחלקיות.31238 :
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לתוספת  2קומות
במבנה קיים והקמת מבנה מגורים חדש בן  4קומות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 6לאזור מגורים ב' .2 .קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשני מבני
מגורים צמודים .3 .תוספת  3יח"ד ,סך הכל  5יח"ד .4 .הגדלת

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

שטחי הבניה וקביעתם ל– 1,179מ"ר שטחים מרביים ,מהם
 1,079מ"ר שטחים עיקריים ו– 100מ"ר שטחי שירות .5 .תוספת
 2קומות במבנה א' מעבר לקיים בפועל ,סך הכל  4קומות.
 .6הריסת מבנה קיים בן קומה אחת ובניית מבנה בן  4קומות
מעל קומת חניה תת–קרקעית .7 .קביעת הוראות בגין חזית
מסחרית בקומת הקרקע של הבניין .8 .קביעת קווי בניין חדשים.
 .9קביעת תנאים להוצאת היתר בניה .10 .קביעת הוראות בדבר
מבנים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/07/2010ובילקוט הפרסומים  ,6116התש"ע ,עמ' ,4219
בתאריך .05/08/2010
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' 13536
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ברח' בורלא ,13
שכונת ניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,13536שינוי לתכניות /2424א ,2424 ,ביטול
לתכנית  ,62כפיפות לתכניות /5166ב.5022 ,
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' יהודה
בורלא  .13שכונת ניות .קואורדינטה  ,X 219/165קואורדינטה
 .Y 630/590הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30181 :חלקה במלואה.195 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ,הרחבות דיור לדירות קיימות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
לאזור מגורים ב' .2 .קביעת השימושים המותרים למגורים.
 .3קביעת הוראות בניה :א .קביעת בינוי לתוספות בניה בקומות
א ,ב ,ג ,ד ,לשם הרחבות יחידות דיור הקיימות בקומות א,
ב ,ג ,ד .ב .קביעת בינוי לתוספת ,סך הכל  162מ"ר עיקריים.
ג .שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים .4 .קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .5 .קביעת
סך השטחים ל– 1,010מ"ר ,מתוכם  884.29מ"ר שטח עיקרי
ו– 125.23מ"ר שירות .6 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .7קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/03/2010ובילקוט הפרסומים  ,6073התש"ע ,עמ' ,2374
בתאריך .24/03/2010
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
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מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

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 בית שמש

מחוז תל אביב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' בש186 /
שם התכנית :פיתוח והרחבת שכונת מגורים,
תוספת  350יח"ד מדרום לרמת בית שמש

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

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 ,186 /שינוי לתכניות בש ,200 /בש /835 /ח,
בש ,168 /בש.158 /
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 :בית שמש .מדרום
לרמת בית שמש .קואורדינטה  ,X 623/800קואורדינטה
 .Y 199/600הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות :גוש ,34270 :חלקה במלואה ,2 :חלקי חלקה.3 :
גוש ,34271 :חלקה במלואה ,3 :חלקי חלקות .4 ,2 :גוש,34292 :
חלקה במלואה ,14 :חלקי חלקות .24 ,18 ,8 ,1 :גוש ,34294 :חלקי
חלקות.32 ,11 ,2 :
מטרת התכנית :פיתוח והרחבת שכונת מגורים ברמת בית
שמש לפי בש.200 /
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים,
אזור מיוער ,אזור לשימור נופי ,דרך מאושרת ואזור מרכז העיר
לאזור מגורים ב' ,למגורים ומסחר ,לדרך מאושרת ולדרך
מוצעת ,דרך ו/או בטיפול נופי ,למיתקנים הנדסיים ,לש"צפים,
למבנים ומוסדות ציבור ,לחינוך ולטיילת .2 .תוספת  350יח"ד
וכ– 61,000מ"ר עיקרי .3 .קביעת תכליות והוראות בניה ופיתוח
לייעודים השונים .4 .קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה.
 .5קביעת הוראות לפיתוח .6 .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה
מחדש בהסכמת הבעלים .7 .קביעת הוראות לטיפול בעצים
בוגרים.
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 ,1
ירושלים  ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש ,רח' נחל
שורק  ,10בית שמש  ,99100טל' .02-9900778
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הודעה לפי סעיף (106ב) לחוק
בהתאם להחלטת ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה
המחוזית מיום  7.2.2011נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף
(106ב) לחוק ולפיה שוקלת הוועדה לקבל את עמדת הוועדה
המקומית ולהחיל את הוראות תכנית קא 413/לתוספת  2קומות
ועוד קומה חלקית על כל מרחב תכנון קרית אונו ,ולהגדיר את
"הבניה הרוויה" בסעיף  1.9להוראות התכנית ,בניין בן  3קומות
מגורים ומעלה ,מעל הקרקע ,והכולל מעל  4יח"ד .תיקון הוראה
זו לא יחול על תחום תכנית תממ.349/
כל הרואה את עצמו נפגע מהשינוי המוצע ,רשאי להגיש
את התנגדותו בכתב למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
תל אביב ,בדרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,עם העתק לוועדה
מקומית לתכנון ולבנייה קרית אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו,
בתוך  30ימים מיום פרסומה של הודעה זו.
הוועדה תשוב ותדון בתכנית בתום המועד האמור.
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא3671 /
שם התכנית :תוספת שטחי מסחר להיכל הספורט נוקיה
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 ,3671/שינוי לתכניות תא ,3411/תא/ע ,1/תא,2381/
תא/2381/א.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו  .רח'
יגאל אלון  .49שכונת יד אליהו .גבולות התכנית :מצפון -
רחוב השלושה ,מדרום  -רחוב וינגייט ,ממזרח  -רחוב יגאל
אלון ,ממערב  -מגרשים 6א 6ב (לפי 2381א) .גושים וחלקות:
גוש ,7108 :חלקה במלואה ,49 :חלקי חלקה.51 :
מטרת התכנית :א .המרת שטחי שירות קיימים לשטחים
עיקריים ,לשימושים מסחריים המהווים שימוש נלווה
לשימוש העיקרי בתכנית הראשית שעשועים וספורט ,כגון
שטחי ספורט סחירים ,מסחר ,הסעדה ,וכיוצ"ב ,כל זאת
בקונטור המבנה הקיים של היכל הספורט נוקיה .ב .בשטחי
הספורט הסחירים יתאפשר שימוש של כנסים ואירועים
ציבוריים המוניים .ג .לא יותרו אירועים אישיים.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .המרתם של  3,000מ"ר שטחי
שירות מאושרים (בתכנית ו/או בהיתר) ל– 3,000מ"ר שטחים
עיקריים במסגרת המבנה הקיים .שטחים אלה ימוקמו בתוך
מבנה היכל הספורט ,בתוך קונטור הבניין הקיים ,כלומר לא
יבלטו מהיטל הגג וקיר המסך או מתחת לפני הקרקע ,מתחת
לרחבת היכל הספורט ובתחום כל המרתפים הקיימים.
ב .השטחים העיקריים הנוספים לפי תכנית זו יהיו לשימושים
מסחריים המהווים שימוש נלווה לשימוש העיקרי בתכנית
הראשית שעשועים וספורט המוגדר בתכנית הראשית.
ג .קביעת התנאים למתן היתר בניה לפי תכנית זו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
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' ,שעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון ,68
תל–אביב-יפו  ,טל' .03-5217162
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא3742 /
שם התכנית :שינוי לתכנית תא /2381 /א ,חניות
היכל הספורט יד אליהו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' תא ,3742 /שינוי לתכניות תא /2381 /א,
תא /מק ,3411 /תא.2381 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו .רח'
השלושה .רח' וינגייט .גבולות התכנית :מצפון  -רחוב השלושה,
מדרום  -רחוב וינגייט ,ממזרח  -היכל הספורט נוקיה ,ממערב
 מגרש  2שצ"פ (לפי 2381א) .גושים וחלקות :גוש ,7108 :חלקיחלקות.52 ,51 ,36 :
מטרת התכנית :א .שיפור רמת השירות למשתמשים
ולמבקרים בהיכל הספורט נוקיה באמצעות הגדלת שטח
מרתפי החניה .ב .ניתוק הקשר בין הקמת החניון התת–קרקעי
למתן היתר בניה במגרש מס' .4
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי גבול מרתפי חניה
במגרשים 6א ו–6ב .ב .הגדלת שטח מרתף החניה שבמגרש
6א עד  24מ' דרומה ושינוי גבולות מגרשים 6א ו–6ב בהתאם.
ג .שינוי התנאים למתן היתר בניה במגרש  4המפורטים בתכנית
המיתאר תא /2381 /א ,כך שתותר בניה במגרש זה בלא תלות

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

באישור התכנית למרתפי החניה .ד .תנאי לאכלוס החניון
במגרש 6א ו–6ב יהיה התחלת ביצוע השצ"פ והתחייבות
תקציבית של העירייה להשלמת ביצוע השצ"פ במגרשים
6א ו–6ב .ה .בתחום מגרש 6א תותר הקמת קיוסק ושירותים
סניטריים מעל פני הקרקע בשטח עיקרי שלא יעלה על  25מ"ר,
מהם עד  10מ"ר קיוסק .ו .סימון רמפה למרתפי החניה בהתאם
לנספח התנועה שבתכנית המיתאר תא /2381 /א.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6091התש"ע ,עמ' ,3053
בתאריך .30/05/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון  ,68תל–אביב-יפו ,
טל'  ,03-5217162וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' תא /3873 /מח
שם התכנית :מגורים  -הבית על הירקון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' תא /3873 /מח ,שינוי לתכנית תא/מק,3405/
כפיפות לתכניות תא ,50/תא/ע ,1/תמא/34/ב ,4/תממ,5/
תמא ,38/תמא/34/ב ,3/תא.117/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו  .רח'
ברנדיס  .42רח' בני דן  .28התכנית בצומת הרחובות בני דן
וברנדייס משקיף לפארק הירקון .גושים וחלקות :גוש,6212 :
חלקות במלואן.1352 ,1351 :
מטרת התכנית .1 :פינוי ,הריסה ובינוי מחדש של  2בנייני
מגורים .2 .הקמת  2בנייני מגורים בני  6קומות (כולל קומת
קרקע)  +קומת גג חלקית מעל מרתף.
עיקרי הוראות התכנית .1 :פינוי ,הריסה ובינוי מחדש של
 2בנייני מגורים .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לפי תכנית
תא /מק 3405 /לאזור מגורים ד' (לפי מבאת) .3 .בכל חלקה הקמת
בניין מגורים בן  6קומות (כולל קומת קרקע)  +קומת גג חלקית
מעל מרתף .4 .סך הכל זכויות הבניה הכוללות לפרויקט (עיקרי
 +שירות מעל הקרקע)  .5 .250%הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 .6קביעת כניסה אחת לכלי רכב לשתי החלקות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע"א ,עמ' ,230
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון  ,68תל–אביב-יפו ,
טל'  ,03-5217162וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' מאא534 /
שם התכנית :הקטנת גודל מגרש מינמלי ,רח' השומר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' מאא ,534 /שינוי לתכניות תרשצ/55 /1 /
 ,3מאא ,100 /מאא /9 /א ,מאא /9 /518 /ב ,כפיפות לתכניות
תמא ,2 /4 /תמא ,38 /תרשצ.3 /55 /17 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור יהודה .רח'
השומר  .15שכונת ראשונים .גבולות התכנית :צפון  -גוש 7210
חלקה  ,167דרום  -רח' השומר ,מזרח  -גוש  ,7210חלקה .194
מערב  -גוש  ,7210חלקה  .196גושים וחלקות :גוש ,7210 :חלקה
במלואה.195 :
מטרת התכנית :יצירת תנאים לבניית  2יחידות דיור במגרש
באמצעות הקטנת גודל מגרש מינימלי ל– 250מ"ר ,וקביעת ייעוד
קרקע לשפ"פ בתחום החלקה כפי שנקבע בתרש"צ .3 /55 /17
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי בהוראות בדבר גודל
מגרש מינימלי ליחידת דיור מ– 300מ"ר ל– 250מ"ר .2 .תוספת
 200מ"ר שטחי בניה עיקריים לצורך בניית יח"ד נוספת
במגרש כמפורט בהוראות תכנית מאא .3 .518 /קביעת ייעוד
קרקע לשפ"פ בתחום החלקה כפי שנקבע בתרש"צ .3 /55 /17
 .4קביעת זיקת הנאה למעבר תשתיות עירוניות בתחום השפ"פ.
 .5קביעת הוראות בנושא חלחול מי נגר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/03/2010ובילקוט הפרסומים  ,6080התש"ע ,עמ' ,2729
בתאריך .28/04/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור ,רח' ההגנה  ,100אור יהודה,
טל'  ,03-5388108וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' בב813 /
שם התכנית :בניין מגורים ,רח' מירון 4
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' בב ,813 /שינוי לתכניות בב /105 /ב,
בב ,164 /כפיפות לתכניות בב /105 /ש ,בב /מק,1 /0 /105 /
בב /105 /ד ,2 /בב.2 /0 /105 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח' צפת .3
רח' מירון  .4גושים וחלקות :גוש ,6123 :חלקה במלואה.351 :

3180

מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים א'
למגורים ג' .2 .קביעת זכויות בניה ,מס' יח"ד והוראות בניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת זכויות בניה של
 572מ"ר שטחים עיקריים ו– 310מ"ר שטחי שירות מעל למפלס
הכניסה .מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין ,יותרו 73
מ"ר שטח עיקרי ו– 72מ"ר שטח שירות (מתוכם שטח כולל של
 85מ"ר לדירת מדרון) .2 .מתן אפשרות להקמת בניין למגורים
בן  3קומות מעל קומת קרקע חלקית וחדרי יציאה לגג או דירת
גג .3 .מתן אפשרות להקמת  4יח"ד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6131התש"ע ,עמ' ,4574
בתאריך .29/08/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776579
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' בב814 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע משטחי מסחר
ותעסוקה למגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' בב ,814 /שינוי לתכניות בב ,701 /בב /105 /ב ,כפיפות לתכניות
בב /מק /105 /פ ,בב /מק ,1 /0 /105 /בב.2 /0 /105 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק .רח'
המכבים .רח' שלמה בן יוסף .רח' המכבים מס' .41 ,39 ,37
רח' שלמה בן יוסף  .4 ,2גושים וחלקות :גוש ,6196 :חלקי חלקה:
 .332גוש ,7361 :חלקי חלקה.96 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מסחר מיוחד לאזור
מגורים ג' הכולל  3בניינים .ב .יצירת דופן וחייץ מבניים וגנניים
בין המרכז העסקי המתוכנן ממזרח והפונה בעיקרו לרחוב
אבו חצירא הראשי לבין שכונות המגורים השקטות שממערב.
ג .יצירת מתחם מגורים חדש ואיכותי אשר ישתלב במרקם
הקיים ויתרום לשדרוג הסביבה הקיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע משטחי
מסחר ותעסוקה למגורים הכוללים  72יח"ד .ב .קביעת שטחים
פתוחים ומעברים לשירות הציבור ולרווחתו .ג .קביעת תנאים
למתן היתרי בניה .ד .קביעת צפיפות ,שטחים עיקריים למגורים
של כ– 7,200מ"ר ושטחי שירות בהיקף של  8,930מ"ר ב– 5קומות
וקומה עליונה חלקית מעל מפלס הקובע .ה .קביעת הוראות
לעיצוב הבניינים ולהשתלבותם במרקם .ו .הנחיות בנושא
חניה וגישת רכבים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/10/2009ובילקוט הפרסומים  ,6017התש"ע ,עמ' ,431
בתאריך .04/11/2009

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776579
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' בי492 /
שם התכנית :עיבויי מתחם מגורים ברח' צבי יהודה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' בי ,492 /שינוי לתכניות בי /מק ,493 /בי /227 /א,
בי /2 /א ,כפיפות לתכניות בי ,1 /403 /תמא ,2 /4 /בי ,199 /בי,328 /
בי ,403 /בי ,430 /בי ,377 /בי /430 /א.
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים .רח' הרב צבי
יהודה  .5שכונת רמת הנשיא .גושים וחלקות :גוש ,7124 :חלקה
במלואה.282 :
מטרת התכנית :הוספת מבנה חדש במגרש מגורים ,על ידי:
תוספת זכויות בניה של  3,332מ"ר שטח עיקרי לזכויות הבניה
המאושרות לבניה של  32יח"ד במבנה בן  8קומות מעל קומת
קרקע.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת זכויות בניה .1 :תוספת
זכויות בניה של  3,332מ"ר שטח עיקרי לזכויות הבניה המאושרות,
כך שסך השטחים העיקריים מעל לכניסה הקובעת לא יעלו
על  7,040מ"ר 768 .2 .מ"ר שטח עיקרי לגזוזטרות .שטחי הגזוזטרות
ישמשו למטרה זו בלבד ולא יסגרו ויהפכו לחלק משטח הדירה.
סטייה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת לתכנית .3 .מס' יח"ד
לא יעלה על  64יח"ד .סטייה מהוראה זו ,תהווה סטייה ניכרת
לתכנית .4 .גובה הבניין 8 :קומות מעל קומת קרקע  +קומת גג
טכנית מעל  2מרתפים .ב .קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן
היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/06/2010ובילקוט הפרסומים  ,6116התש"ע ,עמ' ,4222
בתאריך .05/08/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בת ים ,רח' סטרומה  ,1בת ים ,טל'  ,03-5556030וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' הר1786 /
שם התכנית :שער מרינה-לי
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מיתאר
מקומית מס' הר ,1786 /שהודעה בדבר אישורה בהתאם לסעיף

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

 117לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965-פורסמה בעיתונים
בתאריך  23/02/1996ובילקוט הפרסומים  ,4386התשנ"ו,
עמ'  ,2017בתאריך  ,28/02/1996שינוי לתכניות הר,488/
הר.253/
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה .שדרות
הגלים  -חוף הים רח' סטרומה ורח' אבא הצנחן .גושים
וחלקות :גוש ,6419 :חלקות במלואן ,16 ,14 ,12 ,8 :חלקי חלקות:
 .11 ,10 ,5 ,4גוש ,6590 :חלקי חלקות.14 ,5 ,1 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד שטחים ממגרש מיוחד
לאזור מגורים מיוחד לשם הקמת שכונת מגורים עם  376יח"ד,
סך הכל שטחים עיקריים  46,000מ"ר ,וסך כל שטחי שירות
 44,997מ"ר בשלושה מבנים בגובה של  8קומות ושלושה מבנים
בגובה של  18קומות .ב .שינוי ייעוד שטחים ממגרש מיוחד
לאזור מלון דירות בן  8קומות ,סך כל השטחים העיקריים
 8,500מ"ר וסך כל שטחי שירות  7,625מ"ר .השטח העיקרי כולל
 500מ"ר למסחר .ג .שינוי ייעוד שטחים ממגרש מיוחד לשטח
ציבורי פתוח .ד .שינוי ייעוד שטחים ממגרש מיוחד לשצ"פ
מיוחד עם חניה מתחתיו ב– 3קומות .ה .שינוי ייעוד שטח
ממגרש מיוחד לשטח למבני ציבור לפי התכליות הקבועות
בתכנית המיתאר הר 253/א .ו .התוויית דרכים חדשות ,הרחבת
דרכים קיימות וביטול דרך .ז .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים .ח .קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה.
ט .קביעת הוראות לעיצוב ארכיטקטוני וחומרי גמר .י .קביעת
מועד לביצוע התכנית.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה ,רח' סוקולוב  ,22הרצליה ,טל'  ,09-9591545וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' הר /2073 /מח
שם התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ לפי תמא  13לאזור
מגורים ומלונאות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הרצליה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' הר/
 /2073מח ,שינוי לתכניות הר/2000/א ,3/הר ,488/הר,2028/
הר/2000/א ,הר/253/א ,הר ,688/כפיפות לתכניות הר/מק/1635/ב,
הר/מק/2000/נכ ,הר ,672/הר/2000/מ ,הר/2000/ב.
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בלא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה .הרחובות:
סטרומה ,שד' אבא אבן ,הצנחן אבא ,רמת ים .הרצליה פיתוח.
גבולות התכנית :השטח ממערב לאזור התעשייה בהרצליה
ומצפון לשד' אבא אבן .גושים וחלקות :גוש ,6419 :חלקה
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במלואה ,10 :חלקי חלקות .16 ,14 ,12 ,11 ,8 ,5 ,4 :גוש,6590 :
חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :א .קביעת ייעודי הקרקע וזכויות הבניה
בתחום התכנית .ב .קביעת הוראות ותנאים לבינוי ועיצוב
השטח.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד ממגרש מיוחד לאזור
מגורים א ,2אזור מגורים ג ,1אזור אכסון מלונאי ,דרך מוצעת
ודרך משולבת .ב .קביעת תחומים לחניון תת–קרקעי למגורים,
וחניה ציבורית תת–קרקעית .ג .שינוי ייעוד ממגרש מיוחד
לאזור מסחר לשם הקמת מוקד פיתוח בהתאם לתמ"א  ,13שינוי
מס'  ,4בשטח כולל עד  2,000מ"ר .ד .בינוי והוראות בניה לשטחים
המיועדים לבניה ,לרבות קווי בניין ,מס' קומות מרבי וכיו"ב
כמפורט בנספח הבינוי המנחה .ה .איחוד וחלוקה לפי פרק ג',
סימן ז' לחוק התכנון והבניה ,בלא הסכמת 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 תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו
 ,67012טל'  .03-7632586קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',
ג' ,ה' ,שעות .14:00-11:00 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,רח' סוקולוב ,22
הרצליה ,טל' .09-9591545
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ח /146 /ב
שם התכנית :מבנה ציבורי ,רח' חביבה רייך ,הרחבת
התכליות המותרות
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 חולון מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' ח /146 /ב ,שינוי לתכנית ח/146/א ,כפיפות לתכניות
תמא/38/א ,1/ח ,23/1/תמא ,38/ח ,15/1/ח.1/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון .רח' רח' חביבה
רייק  .16שכונת קרית שרת .גבולות התכנית :במזרח  -רח'
חביבה רייק ,בדרום  -חלקה  ,192בצפון  -חלקה  ,113במערב
 שצ"פ .גושים וחלקות :גוש ,7342 :חלקה במלואה.193 :מטרת התכנית :הרחבת התכליות המותרות במגרש
שייעודו הוא מבנים ומוסדות ציבור באופן שיותרו כל התכליות
המותרות באזור לבנייני ציבור לפי הוראות התכנית המאושרת
ח 1 /ובהוראות חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
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עיקרי הוראות התכנית :א .הרחבת התכליות המותרות
במגרש שייעודו הוא מבנים ומוסדות ציבור באופן שיותרו
כל התכליות המותרות באזור לבנייני ציבור לפי הוראות
התכנית המאושרת ח 1/ובהוראות חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה .1965-ב .תיקון הוראותיה של תכנית מאושרת
ח /146 /א ,כדלקמן .1 :ביטול הרשום בנספח המצורף לתכנית
ח 146 /א' בדבר מגרשים557 :א שיועד למעון יום ומגרש 557ב
שיועד לגן ילדים .2 .להרחיב את הרשום בסעיף ט' בהוראות
התכנית ח 146 /א' בדבר תכליות מותרות ולאפשר את התכליות
המותרות באזור לבנייני ציבור לפי הוראות התכנית המאושרת
ח 1 /ובהוראות חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
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' ,שעות  .14:00-11:00העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון ,רח' ויצמן ,58
חולון ,טל' .03-5027222
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 ולבנייה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי-מחוזי  -מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' חפאג1291 /
שם התכנית :מחצבת ג'למי ,אתר זמני להטמנת
פסולת יבשה לשיקום המחצבה
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,1291 /
שינוי לתכניות ג ,453 /ג ,1136 /כפיפות לתכניות תתל,6 /2 /13 /
תמא ,3 /16 /ג.566 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחצבת ג'למי .גושים
וחלקות :גוש ,17172 :חלקי חלקות .42 ,28 :גוש ,17173 :חלקות
במלואן ,6 - 3 :חלקי חלקות.7 ,2 ,1 :
מטרת התכנית :א .שיקום מחצבה נטושה באמצעות הטמנת
פסולת יבשה כאתר זמני ,ובהמשך ,שיקום נופי של האתר.
ב .שינוי ייעוד ממחצבה לשטח פתוח/חקלאי מוגן והשבת
שימוש לייעוד גן לאומי .ג .הסדרת דרכי גישה לאתר ובתחום
האתר .ד .מתן הוראות לעבודה בקרקע ,לרבות פירוט שיטות
העבודה והפעילויות .ה .קביעת התכליות המותרות .ו .הנחיות
והוראות לשמירת איכות הסביבה.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת התכליות המותרות
בתחום התכנית .ב .קביעת הוראות ושיטות עבודה בקרקע
והוראות בניה .ג .קביעת הנחיות לתשתיות .ד .קביעת הנחיות
סביבתיות .ה .קביעת הנחיות לשיקום נופי של האתר (טופוגרפיה
וצומח) .ו .קביעת שלביות העבודה ההנדסית והשיקום.
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'
 .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית-מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם ,15
חיפה.
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 אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ2266 /
שם התכנית :שכונת מגורים באתר האנטנות באחוזה
צפונית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ ,2266 /שינוי לתכניות חפ /מק /1400 /גב ,חפ /מק/
 /1400יב ,1 /חפ /229 /ה ,חפ ,229 /חפ /1 /ד ,חפ /מק/1400 /
תט ,חפ /229 /י ,חפ ,1536 /חפ ,1691 /חפ ,1921 /חפ /1400 /יב,
חפ ,10 /חפ ,1 /כפיפות לתכניות חפ /1400 /שש ,חפ /229 /י,1 /
חפ /מק /1400 /פמ ,חפ /מק /229 /י.2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .רח' רמת
אלמוגי .בין הרחובות בליטנטל ויקינטון ,בסמוך לבית ספר
איינשטיין .גושים וחלקות :גוש ,10799 :חלקות במלואן:
 ,81 ,8 ,6 - 1חלקי חלקות.86 ,85 ,82 ,76 - 74 ,57 ,9 ,7 :
גוש ,11195 :חלקות במלואן ,31 ,28 ,27 ,24 ,23 :חלקי חלקות,9 ,8 ,6 :
.100 ,98 ,97 ,32 ,30 ,29 ,26 ,25 ,22 - 20 ,17 - 15
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים בהמשך למרקם
העירוני הקיים בסביבה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים א' ומאזור
למבני ציבור ,למגורים ב' ו–ג' לפי המבא"ת וקביעת זכויות בניה
והוראות בניה ופיתוח להקמת  147יחידות דיור בשטח עיקרי
ממוצע של  120מ"ר .ב .שינוי ייעוד ממגורים א' ומאזור למבני
ציבור לשטח ציבורי פתוח וקביעת הוראות פיתוח לשטחים
ציבוריים פתוחים .ג .קביעת שימושים ,זכויות והוראות בניה
ופיתוח למבנים ומוסדות ציבור .ד .ביטול דרכים ושבילי הולכי
רגל מאושרים ותכנון מחדש של מערכת הדרכים לכלי רכב
ולהולכי רגל וחיבורה לסביבה הגובלת .ה .שינוי ייעוד אתרי
בריכות המים מאזור למבני ציבור ואזור לשירותים עירוניים,
למבנים ומוסדות ציבור ומיתקנים הנדסיים לפי המבא"ת.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6091התש"ע ,עמ' ,6091
בתאריך .30/05/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'  ,04-8356807וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ2064 /
שם התכנית :בינוי למגורים ולמסחר בגוש ,10860
חלקות  ,25 ,24רח' הרצליה 13
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
מס' חפ 2064 /שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  12/12/2003ובילקוט הפרסומים  ,5261התשס"ד ,עמ'
 ,1482בתאריך  ,05/01/2004שינוי לתכניות חפ /מק /1400 /גב,
חפ /מק /1400 /יב ,1 /חפ /229 /ה ,חפ ,422 /חפ ,1400 /חפ/
 /229ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה .הדר הכרמל,
בפינת רחוב הרצליה מס'  ,13רח' גדעון  3ורח' ציפורי וכוללת
קטע מרח' גדעון וקטע מרח' ציפורי .גושים וחלקות :גוש,10857 :
חלקי חלקות .149 ,84 ,83 :גוש ,10860 :חלקות במלואן,25 ,24 :
חלקי חלקות.161 ,156 ,16 ,15 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים ג'
וחלק משטח דרך לאזור מגורים ג' מיוחד ,תוך תגבור זכויות
בניה ,קביעת גובה הבניה ומתן אפשרות להתקנת חניון פרטי
וציבורי מתחת לשטחי דרכים מאושרות במטרה לאפשר הקמת
שני מבני מגורים בשילוב עם מסחר המכילים עד  100יח"ד
תוך מתן הוראות בניה בשטח התכנית .ב .ביטול חלק מרחוב
גדעון והרחבתו בחלק האחר .ג .הקצאת שטח רצפה של
 200מ"ר למטרות ציבור במסגרת הבינוי המוצע.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'  ,04-8356807וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' זב218 /
שם התכנית :שינוי קו בניין ואחוזי בניה בכפר חסידים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
זב ,218 /שינוי לתכנית זב /92 /א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר חסידים א' .רח'
נחלת יעקב  .20גושים וחלקות :גוש ,11139 :חלקה במלואה.14 :
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מטרת התכנית :א .לגליזציה למבנה מגורים קיים החורג
מקווי בניין מאושרים .ב .הגדלת אחוזי בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת יחידת דיור .ב .שינוי
קווי בניין .ג .תוספת אחוזי בניה .ד .תוספת ממ"דים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/11/2009ובילקוט הפרסומים  ,6025התש"ע ,עמ' ,701
בתאריך .26/11/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
זבולון ,כפר המכבי  ,30030טל'  ,04-8478105וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מ414 /
שם התכנית :תכנית לפיתוח יישוב קהילתי חדש
באזור עירון  -מצפה אילן
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 ,414 /כפיפות
לתכנית מ /במ /201 /א ,אישור לפי תמ"מ תממ ,6 /תמא/34 /
ב ,3 /תמא ,22 /תמא.35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מצפה אילן .גושים
וחלקות :גוש ,8718 :חלקי חלקה .6 :גוש ,8719 :חלקי חלקות,2 :
 .5גוש ,20369 :חלקי חלקות.11 ,5 ,4 :
מטרת התכנית :א .פיתוח ובניית יישוב קבע קהילתי באזור
עירון  -מצפה אילן .ב .תכנון מתחמי מגורים ,מערכת כבישים
ותשתיות נלוות .ג .תכנון שטחים לצורכי ציבור וקהילה,
מלאכה תעסוקה ,חינוך ,פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לייעודים אחרים המאפשרים פיתוח היישוב מצפה אילן.
ב .קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.
ג קביעת הוראות בניה :מרווחי בניה ,גובה בניינים ,הנחיות
בינוי ,עיצוב אדריכלי וכו' .ד .התוויית דרכים ותשתיות ,מים,
ביוב ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל וכו' .ה .קביעת הנחיות סביבתיות.
ו .קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה ,טל'
 .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה ,ד"נ חפר ,37845
טל' .04-6177307
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' עד /2007 /ב
שם התכנית :מרכז מסחרי דלית אל כרמל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רכס הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס' עד /2007 /ב ,שינוי
לתכניות עד ,163 /ג ,605 /ג ,400 /כפיפות לתכניות תמא,35 /
תמא ,38 /תמא ,34 /תמא /34 /ב ,3 /עד /במ ,129 /תמא/34 /
ב ,4 /אישור לפי תמ"א תמא.3 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דאלית אל כרמל.
שכונת צואניה צפונית ,דרך אזורית  .672גושים וחלקות:
גוש ,11508 :חלקי חלקות.15 ,14 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח המיועד
למסחר ומשרדים ,שצ"פ ודרך.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח המיועד למסחר ומשרדים .ב .שינוי ייעוד שטח חקלאי
לדרך .ג .שינוי ייעוד שטח חקלאי לשצ"פ .ד .קביעת התכליות
המותרות לשימוש בייעודים השונים .ה .קביעת הוראות בינוי
ועיצוב אדריכלי .ו .קביעת הוראות הבניה.
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'
 .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל ,רח' אבא חושי,
שד' עספיא  ,10דאלית אל כרמל ,טל' .04-8399382
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ק /334 /ד
שם התכנית :מרכז אזרחי קרית מוצקין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ק /334 /ד ,שינוי לתכנית ק.334 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מוצקין.
שד' בן גוריון .מצפון לשד' בן גוריון ובסמוך למבנה המסחרי
הרבמד .גושים וחלקות :גוש ,10426 :חלקה במלואה ,376 :חלקי
חלקות.378 ,375 ,370 :
מטרת התכנית :הוספת שימוש למרפאות במגרש בייעוד
מבנים ומוסדות ציבור ,שינוי קו בניין והסדרת הרדיוסים
המהווים הרחבת דרך קיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א .הוספת שימוש מרפאות
לייעוד מבנים ומוסדות ציבור בלא שינוי בזכויות הבניה.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

ב .שינוי ייעוד ממבנים ומוסדות ציבור לדרך  -הסדרת רדיוסים
המהווים הרחבת דרך קיימת .ג .שינוי קו בניין צדי-מערבי
מ– 25מ' ל– 10מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע"א ,עמ' ,242
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם  ,15חיפה,
טל'  ,04-8633455וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה קריות ,רח' הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין ,26114
טל'  ,04-8715291וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסף משלב
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' הר1203 /
שם התכנית :איחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים,
ושינוי מאזור חקלאי למגורים ג' ,שצ"פ ,שב"צ ודרכים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' הר ,1203 /שינוי
לתכניות תגפ /329 /א ,תגפ ,329 /הר /מק.45 /329 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון .בין רח'
הנשיאים מדרום לתכנית ורח' אסירי ציון ממזרח לתכנית.
גושים וחלקות :גוש ,6411 :חלקות במלואן.4 - 1 :
מטרת התכנית :א .קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה
בלא הסכמת הבעלים של חלקות  4 ,3 ,2 ,1בגוש  6411לפי פרק
ג' ,סימן ז' לחוק .ב .שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור
המיועד למגורים ג ,לשטח ציבורי פתוח ,לשטח לבנייני ציבור
ולדרכים .ג .קביעת הוראות בדבר זכויות בניה באזור מגורים
ג' ,מס' יחידות דיור בכל מגרש ומס' קומות המותרים ,סך הכל
 266יחידות דיור .ד .קביעת הוראות לפיתוח אזור ציבורי פתוח.
ה .קביעת הוראות בדבר זכויות בניה באזור לבנייני ציבור.
ו .קביעת דרכים והרחבת דרכים .ז .קביעת אופי הבינוי.
ח .קביעת הוראות בדבר הוצאות הכנת התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 07/03/2008ובילקוט הפרסומים  ,5787התשס"ח ,עמ' ,2438
בתאריך .20/03/2008
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טל' ,09-7759666
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי טייבה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה .גושים
וחלקות :גוש ,7846 :חלקי חלקה .20 :מגרשים1/20 ,20/10 :
בהתאם לתכנית ממ.1/873/
מטרת התכנית .1 :הגדלת אחוזי בניה .2 .קביעת מפרץ
חניה .3 .הקטנת קו בניין אחורי ל– 3.55מ' ולפי תשריט .4 .שינוי
ייעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.
 .5שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לדרך (מדרכה) .6 .הגדלת מס'
הקומות ל– 4קומות במקום  3קומות .7 .קביעת קו בניין ()0
בחזית המגרש .8 .בניה לפי קונטור מוצע בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/03/2010ובילקוט הפרסומים  ,6080התש"ע ,עמ' ,2739
בתאריך .28/04/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
טייבה ,טייבה  ,40400טל'  ,09-7992808וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת119 /1241 /
שם התכנית :בית הגרניט  -קרית אריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת ,119 /1241 /שינוי לתכניות פת ,2000 /פת,10 /2000 /
פת /1241 /א ,כפיפות לתכניות פת ,2 /2000 /פת /2000 /ח,
פת /בת /11 /2000 /א ,פת /מק /2000 /ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .רח'
גרניט  .9שכ' קרית אריה .רח' גרניט  -אזור תעשייה קרית
אריה .גושים וחלקות :גוש ,6364 :חלקי חלקה .60 :מגרש,1056 :
בהתאם לתכנית פת /בת /11 /2000 /א.
מטרת התכנית :קביעת זכויות לבניית שתי קומות נוספות,
תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות ,והעברת שטח עיקרי
מתחת לקרקע אל מעל הקרקע.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת זכויות והוראות בניה
לבניית  7קומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 09/05/2010ובילקוט הפרסומים  ,6098התש"ע ,עמ' ,3431
בתאריך .21/06/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח
תקוה ,רח' העלייה השנייה  ,1פתח תקוה  ,49100וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' טב2906 /
שם התכנית :ממגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית,
הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות וקביעת מפרץ חניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ1 /59 /1 /
שם התכנית :נחלת מערב

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' טב ,2906 /שינוי לתכנית ממ.1 /873 /

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ ,1 /59 /1 /שינוי לתכניות רצ /במ ,1 /50 /50 /רצ /מק/

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,
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 ,50 /24 /1רצ /מק ,2 /59 /1 /ממ ,8005 /רצ ,1 /1 /רצ /1 /1 /ג,
כפיפות לתכנית תמא /10 /ג.4 /

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'  .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח' הצורן  ,6נתניה ,42439
טל' .09-8603170

מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים חדשה בבניה רווייה
בת  750יח"ד ו– 150יח"ד אכסון מיוחדות לדיור מוגן.

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-

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .שכ'
נחלת יהודה .חטיבת קרקע באזור מחלף ראשון התחומה
ברחובות שד' היובל ,שד' ז'בוטינסקי וכביש מס'  .4קואורדינטה
 ,X 154.100קואורדינטה  .Y 130.900גושים 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 :

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.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/06/2009ובילקוט הפרסומים  ,5965התשס"ט ,עמ' ,4411
בתאריך .17/06/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון ,75264
טל'  ,03-9547577וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ1 /17 /22 /1 /
שם התכנית :קביעת שימושים באזור בנייני ציבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ ,1 /17 /22 /1 /שינוי לתכניות רצ ,1 /1 /רצ.17 /22 /1 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .רח'
ירושלים .שיכון המזרח ירושלים .גושים וחלקות :גוש,4241 :
חלקי חלקות.301 ,300 :
מטרת התכנית :קביעת שימושים בשטח לבנייני ציבור.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת1 /801 /
שם התכנית :מגורים ומסחר  -בית גרידיש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' נת ,1 /801 /שינוי
לתכניות נת /100 /ש ,1 /נת /מק /96 /7 /400 /ב ,נת,7 /400 /
נת.28 /229 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .רח' לילינבלום .17
רח' משה הס  .18התכנית ממוקמת במרכז נתניה ,בפינת הרחובות
הס ולילנבלום .גושים וחלקות :גוש ,8265 :חלקי חלקה.40 :
מטרת התכנית :הריסת מבנים קיימים ובניית מבנה חדש
בתוספת זכויות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים ב'
לאזור מגורים ומסחר .ב .הגדלת שטחים עיקריים מ–  873מ"ר
ל– 1,700מ"ר  150 +מ"ר למסחר  300 +מ"ר למרפסות .ג .הגדלת
מס' יחידות דיור מ– 8ל– 13יח"ד .ד .הגדלת מס' קומות ממרתף
 5 +קומות על עמודים  +בניה על הגג ל– 2קומות מרתף +
קומת מסחר כפולה הכוללת קומת ביניים  6 +קומות טיפוסיות
 +קומת פנטהאוז חלקית  +חדרים טכניים על הגג .ה .קביעת
הוראות ומגבלות בניה .ו .שינוי קווי בניין .ז .הריסת מבנים
קיימים.

3186

עיקרי הוראות התכנית :א .הוראות וזכויות הבניה
תשארנה לפי רצ 17 /22 /1 /בתוקף .ב .שימושים מותרים -
גנים ,שטחי נופש או ספורט ,חניה ,מבנים לצורכי חינוך ,דת
בריאות ותרבות ,מוסדות קהילתיים ומקלטים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/05/2010ובילקוט הפרסומים  ,6098התש"ע ,עמ' ,3432
בתאריך .21/06/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון ,75264
טל'  ,03-9547577וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ19 /3098 /
שם התכנית :רח' יוני נתניהו  ,28גבעת שמואל
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,19 /3098 /
שינוי לתכנית ממ /במ ,3098 /כפיפות לתכנית תמא.2 /4 /

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל .רח'
יוני נתניהו  .28שכ' משה"ב .בית מגורים קיים בחלקה המזרחי
של גבעת שמואל .גושים וחלקות :גוש ,6392 :חלקי חלקה.47 :
מגרש 9/26 :בהתאם לתכנית ממ /במ.3098 /
מטרת התכנית :תוספת שטח עיקרי בקומה א' של  68מ"ר
בסך הכל.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת שטח עיקרי של  17מ"ר
לכל אחת מ– 4דירות קיימות בקומה א' ,על ידי תוספת רצפה
לשטח מעטפת קיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788409העתק 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-

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ממ3162 /
שם התכנית :ממגורים ב' לאזור מיתקנים טכניים,
התאמת שטחי בניה מותרים לתפעול וניהול מיתקנים
טכניים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ממ ,3162 /שינוי לתכניות ממ ,950 /ממ.853 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל .רח'
יהודה הלוי .גושים וחלקות :גוש ,6189 :חלקה במלואה.586 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ב'
לאזור מיתקנים טכניים בעבור באר מים .ב .התאמת שטחי
הבניה המותרים לשימושים המיועדים לתפעול וניהול
מיתקנים טכניים בלבד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/11/2006ובילקוט הפרסומים  ,5604התשס"ז ,עמ' ,866
בתאריך .12/12/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מצפה אפק ,רח' גליס  ,9פתח תקוה  ,49277טל'  ,03-9302051וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ18 /3098 /
שם התכנית :רח' יוני נתניהו  ,32גבעת שמואל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ ,18 /3098 /שינוי לתכנית ממ /במ.3098 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל .רח' יוני
נתניהו  .32שכונה משה"ב .בית מגורים קיים בחלקה המזרחי
של גבעת שמואל .גושים וחלקות :גוש ,6392 :חלקה במלואה:
 .280מגרשים 9/28 :בהתאם לתכנית ממ /במ.3098 /
מטרת התכנית :תוספת שטח עיקרי של  21מ"ר לכל אחת
מ– 4דירות קיימות בקומה א'.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת שטח עיקרי של  21מ"ר
לכל אחת מ– 4דירות קיימות בקומה א' ,על ידי תוספת רצפה
לשטח מעטפת קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/05/2010ובילקוט הפרסומים  ,6105התש"ע ,עמ' ,3820
בתאריך .08/07/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788409וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מצפה אפק ,רח' גליס  ,9פתח תקוה  ,49277טל'  ,03-9302051וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' עח1 /18 /52 /
שם התכנית :מגרש  ,66כפר מונאש
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,1 /18 /52 /
שינוי לתכניות עח ,8 /52 /משמ ,9 /עח /מק ,18 /52 /כפיפות
לתכניות עח ,200 /עח.21 /200 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מונש .בית מס' .66
גושים וחלקות :גוש ,8416 :חלקה במלואה.66 :
מטרת התכנית .1 :שינוי תחום אזור המגורים ותחום
האזור החקלאי בנחלה חקלאית ,בלא שינוי בשטח הכולל של
כל ייעוד קרקע לאורך קו בניין מדרך  .2 .571הסדרת קווי בניין
ומרחקים בין מבנים לפי מצב קיים על ידי :א .שינוי מרחק בין
חניה מקורה לבית מגורים מ– 3מ' ל– 1.40מ' .ב .שינוי מרחק
בין חניה מקורה ומחסן מ– 3מ' ל– 0.00מ' .ג .שינוי בקו בניין
צדי לסככה חקלאית מ– 3מ' ל– 2.60מ' .3 .א .אישור קו בניין
לדרך אזורית מס'  571בעבור ייעוד מגורים ביישוב כפרי וקרקע
חקלאית בחלקה א' ,מ– 80מ' ל– 25מ' מציר הדרך ( 15מ' משולי
הדרך) .ב .אישור קו בניין לדרך אזורית מס'  571בעבור בינוי
קיים בייעוד מגורים ביישוב כפרי מ– 80מ' ל– 22.5מ' מציר
הדרך ( 12.5מ' משולי הדרך).
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עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי תחום אזור המגורים
ותחום האזור החקלאי בנחלה חקלאית ,בלא שינוי בשטח
הכולל של כל ייעוד קרקע לאורך קו בניין מדרך  .2 .571הסדרת
קווי בניין ומרחקים בין מבנים לפי מצב קיים על ידי :א .שינוי
מרחק בין חניה מקורה לבית מגורים מ– 3מ' ל– 1.40מ' .ב .שינוי
מרחק בין חניה מקורה ומחסן מ– 3מ' ל– 0.00מ' .ג .שינוי בקו
בניין צדי לסככה חקלאית מ– 3מ' ל– 2.60מ' .3 .א .אישור קו
בניין לדרך אזורית מס'  571בעבור ייעוד מגורים ביישוב כפרי
וקרקע חקלאית בחלקה א' ,מ– 80מ' ל– 25מ' מציר הדרך ( 15מ'
משולי הדרך) .ב .אישור קו בניין לדרך אזורית מס'  571בעבור
בינוי קיים בייעוד מגורים ביישוב כפרי מ– 80מ' ל 22.5מ' מציר
הדרך ( 12.5מ' משולי הדרך).
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'  .08-9788409העתק 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' בר249 /
שם התכנית :גן לאומי נחל שורק
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.249 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית
גן רווה ,מרחב תכנון מקומי שורקות .גושים וחלקות :גוש:
 ,3746חלקי חלקות .33 ,32 ,29 - 26 :גוש ,3757 :חלקי חלקות:
 .3 - 1גוש ,3758 :חלקות במלואן ,5 ,2 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש ,3760 :חלקי חלקות .37 ,36 ,1 :גוש ,4072 :חלקות במלואן:
 .9 ,8 ,6גוש ,4073 :חלקי חלקות.52 ,39 - 36 ,32 - 26 ,17 - 10 :
גוש ,4074 :חלקות במלואן ,28 - 26 :חלקי חלקות,14 - 2 :
 .31 ,30 ,29 ,25 - 18גוש ,5272 :חלקות במלואן ,14 - 11 :חלקי
חלקות .17 ,15 ,10 ,9 ,2 :גוש ,5281 :חלקות במלואן,14 - 12 :
 .48גוש ,5282 :חלקות במלואן ,4 - 2 :חלקי חלקות .5 ,1 :גוש:
 ,5283חלקי חלקה .4 :גוש ,5285 :חלקות במלואן ,5 - 3 :חלקי
חלקות .6 ,2 ,1 :גוש ,5286 :חלקות במלואן ,3 ,2 :חלקי חלקה.1 :
גוש ,5287 :חלקי חלקות.35 ,30 ,29 ,27 ,25 ,6 :
מטרת התכנית :א .קביעת שטח גן לאומי שורק שאותר
בתמא 8/לצורך הכרזתו לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח.1998-
ב .קביעת הוראות לפעילויות נופש לציבור בחיק הטבע.
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ג .קביעת הוראות לשימור ושיקום חורש טבעי ,ערכי טבע ונוף
בתחום הגן הלאומי .ד .קביעת התכליות ושימושים המותרים
בתחום התכנית .ה .קביעת הוראות בדבר דרכים וחניות.
ו .קביעת הוראות לשימור עתיקות 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 תוך  30ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788409העתק 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-
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16828 /
שם התכנית :אזור מגורים ומסחר ברח' שאול המלך,
בית שאן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16828 /שינוי לתכנית ג.6995 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן .גושים
וחלקות :גוש ,22915 :חלקה במלואה ,11 :חלקי חלקות.23 ,22 ,8 :
גוש ,22917 :חלקי חלקה.61 :
מטרת התכנית :הסדרת שטח מגורים ב' לשטח מגורים
משולב במסחר.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע ממגורים
ב' למגורים משולב במסחר .ב .שינוי ייעוד קרקע ממגורים ב'
לדרך משולבת .ג .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ד .קביעת הוראות בניה :קביעת זכויות ומגבלות בניה בתחום
התכנית ,הגדלת אחוזי בניה לצורכי מסחר .ה .שינוי בקו בניין
קדמי וצדי לגליזציה למצב הקיים .ו .קביעת תנאים למתן
היתרים .ז .תכנית זו משנה את תכנית מופקדת ג.6850 /
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/02/2010ובילקוט הפרסומים  ,6073התש"ע ,עמ' ,2416
בתאריך .24/03/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שאן ,רח' ירושלים הבירה  ,9בית שאן,
טל'  ,04-6489414וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18544 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ברח' העלייה ,34
נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נהריה מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,18544 /שינוי לתכניות
ג /במ ,103 /ג ,851 /ג.10715 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה .גושים
וחלקות :גוש ,18165 :חלקה במלואה ,25 :חלקי חלקה.67 :
מטרת התכנית :א .הקמת בניין מגורים יוקרתי עם דירות
מרווחות .ב .התכנית מציעה הגדלת אחוזי בניה ,הגדלת
צפיפות והגדלת גובה מרבי מותר לבניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי הבניה לשטחים
עיקריים .ב .הגדלת הצפיפות .ג .הגדלת הגובה המרבי המותר,
והגדרת אופן המדידה של גובה הבניין .ד .הגדלת מס' הקומות
המרבי .ה .הקטנת קווי בניין צפוני-צדי .ו .הקטנת קווי בניין
צדי-דרומי .ז .הקטנת קו בניין מזרחי אחורי .ח .התרה להקמת
גזוזטראות עד קו בבניין קדמי  3 -מ' ואחורי  3מ'.
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 נהריה ,נהריה ,טל' .04-9879827
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

ו .הוראות בדבר הריסת מבנים בתחום הדרכים .ז .הקטנת גודל
מגרש מינימלי ל– 400מ"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 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 מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג18774 /
שם התכנית :לגיטימציה לבניין קיים ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' ג ,18774 /שינוי לתכניות ג ,9000/ג,11437/
ג ,656/כפיפות לתכנית ג.11810/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת .גושים וחלקות:
גוש ,16532 :חלקה במלואה.46 :
מטרת התכנית :א .שינוי בהוראות וזכויות בניה .ב .שינוי
הוראות של תכניות ג ,656 /ג ,11437 /ג ,9000 /תואמת לתכנית
ג.11810 /
עיקרי הוראות התכנית :א .תוספת אחוזי בניה וגובה בניין.
ב .שינוי לקו בניין בקומת קרקע.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ18352 /
שם התכנית :ביטול דרך והגדלת זכויות בניה ,נצרת

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/09/2010ובילקוט הפרסומים  ,6147התשע"א ,עמ' ,483
בתאריך .21/10/2010

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 ,18352 /שינוי לתכניות
ג ,2634 /ג ,16012 /ג.10701 /

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.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת .גושים וחלקות:
גוש ,16580 :חלקה במלואה ,8 :חלקי חלקות .18 ,9 ,7 :גוש,16583 :
חלקי חלקות.13 ,10 ,9 :
מטרת התכנית :קביעת הוראות בדבר דרכים וזכויות
בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הצרת דרך מאושרת .ב .ביטול
סובה .ג .שינוי ייעוד מדרך למגורים .ד .שינוי ייעוד ממגורים
לדרך מוצעת .ה .קביעת הוראות בדבר קווי בניין ,גובה מבנים.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג18808 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' ג ,18808/שינוי לתכניות ג ,9000/ג ,16012/ג.2634/
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איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת .רח' סלזיאן.
גושים וחלקות :גוש ,16518 :חלקי חלקה.26 :
מטרת התכנית :הגדלת זכויות בניה במגרש.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בניה .ב .שינוי
לתכניות מאושרות מס' ג ,9000 /ג ,16012 /ג.2634 /
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/09/2010ובילקוט הפרסומים  ,6147התשע"א ,עמ' ,484
בתאריך .21/10/2010
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 עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג17008 /
שם התכנית :תב"ע הר יונה רובע ד' ,נצרת עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,17008 /שינוי לתכניות ג ,10278 /ג ,2479 /כפיפות
לתכניות תממ ,9 /2 /תמא ,35 /תמא.8 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת עילית .גושים
וחלקות :גוש ,16936 :חלקות במלואן,52 - 12 ,9 - 7 ,2 ,1 :
 ,152 ,151 ,139 ,125 ,62 ,61 ,56 - 54חלקי חלקות,53 ,11 ,10 ,3 :
 .149 - 147גוש ,17471 :חלקה במלואה ,39 :חלקי חלקות,28 ,27 :
 .64 ,41 ,40 ,38 - 36 ,32גוש ,17531 :חלקי חלקות .106 ,77 :גוש:
 ,17533חלקות במלואן ,25 - 18 :חלקי חלקות,36 ,17 - 12 ,8 :
 .38גוש ,17750 :חלקי חלקות .23 ,21 - 18 ,11 :גוש ,17752 :חלקי
חלקות .94 ,65 :גוש ,17753 :חלקי חלקות .35 ,16 :גושים ישנים:
גוש נוכחי - 17752 :גוש ישן .17531 :גוש נוכחי - 17753 :גוש
ישן .17531 :גוש נוכחי - 17750 :גוש ישן.17531 :
מטרת התכנית .1 :הקמת שכונת מגורים חדשה בת 687
יח"ד .2 .הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרי נגישות לאנשים
עם מוגבלות.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת התכליות המיוחדות
לכל ייעוד קרקע .2 .הסדרת מגרשים המיועדים למגורים.
 .3הסדרת מגרשים המיועדים למבני ציבור ,התאמתם הכמותית
לצורכי השכונה .4 .הסדרת מגרשים לשטחים ציבוריים פתוחים
לפי הצורך .5 .הסדרת טיילת נופית לאורך השכונה צמודה לצד
המזרחי של כביש  10ובמפלס נמוך ממנו .6 .קביעת הוראות
בניה ,קווי בניין ועקרונות בינוי .7 .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי .8 .יצירת מערכת שבילים להולכי רגל ומצפור נוף
בגבעה הירוקה המהווה את האזור הפתוח והמאחד את כל
שכונות הר יונה .9 .קביעת שלבים והתניות לביצוע .10 .קביעת
הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/05/2009ובילקוט הפרסומים  ,5960התשס"ט ,עמ' ,4194
בתאריך .03/06/2009
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת עילית ,רח' גלבוע  ,16נצרת עילית,
טל'  ,04-6478828וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג17210 /
שם התכנית :הרחבת בית העלמין  -שמורת טבע
אירוס נצרתי ,נצרת עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,17210 /שינוי לתכניות ג ,2479 /ג ,609 /פירוט לתכניות
תמא ,35 /תמ"מ .2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת עילית .גושים
וחלקות :גוש ,17533 :חלקי חלקות.29 ,28 ,25 ,13 ,12 ,9 - 7 :
מטרת התכנית .1 :מתן מענה חלקי לצורכי הקבורה של
העיר נצרת עילית .2 .הרחבת שטח שמורת טבע לצורך הגנה
על הצמח הנדיר  -האירוס הנצרתי .3 .קביעת והסדרת הקשר
בין בית העלמין בפרט והעיר נצרת עילית בכלל לבין השמורה
בהתייחס להיבטים של בינוי ,תשתיות ,דרכים ,טיפול במפגעים,
מבטים והיבטים חזותיים נוספים .4 .יצירת שטח פתוח ,איכותי
ונגיש לרווחת תושבי נצרת עילית אשר האירוס הנצרתי הוא
סמלה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח המיועד
לתעשייה (ובו ריכוז אירוס נצרתי) לשמורת טבע .ב .גריעה
משמורת טבע לצורך הרחבת בית העלמין (שינוי ייעוד משמורת
טבע לבית עלמין) .ג .חיזוק שמורת הטבע כשטח פתוח איכותי
לטובת תושבי העיר וחיבורו למערכת השטחים הפתוחים
של היישוב ושל השכונות הסמוכות בפרט .ד .שינוי ייעוד
מתעשייה לשצ"פ ,לטובת הסדרת החניה והגישה לשמורת
הטבע ,וכן שיקום נופי של דפנות הכביש הראשי שממערב
(שד' מעלה יצחק) .ה .קביעת הנחיות סביבתיות-נופיות לכל
פיתוח אשר יתייחס לקו המגע שבין בית העלמין ומיתקן
תחנת המשנה של חברת החשמל (התחמ"ש) לשמורת טבע,
כדי לאפשר חוויית ביקור בעלת הפרעה חזותית מינימלית
(הסתרת מפגעים חזותיים ,שמירת הנוף הפתוח לכיוון מזרח -
הר תבור) .ו .קביעת עקרונות מנחים לפיתוח שמורת הטבע
עצמה והסדרתה כמרחב נגיש למבקרים (כניסה ,שבילים,
מצפורים ,שילוט ועוד) .ז .קביעת הוראות ותנאים בדבר מתן
היתרי בניה והכנת נספח פיתוח נופי אשר יאפשר הוצאת
היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 24/04/2009ובילקוט הפרסומים  ,5950התשס"ט ,עמ' ,3709
בתאריך .12/05/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת עילית ,גלבוע  16נצרת עילית טל' ,04-6478828
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
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מרחבי תכנון מקומיים נצרת עילית ,יזרעאלים ומבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16578 /
שם התכנית :תכנית מיתאר ליישוב איכסאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבניה נצרת עילית ,יזרעאלים ומבוא העמקים מופקדת תכנית
מפורטת מס' ג ,16578 /כפיפות לתכנית  /5מע /מק,11 /7468 /
שינוי לתכניות ג ,14336 /ג ,7468 /כפיפות לתכניות ג,11349 /
ג ,11498 /ג ,8657 /ג ,10456 /ג ,11136 /ג ,8665 /ג,6384 /
ג ,11084 /ג ,10073 /ג ,8443 /ג ,11282 /ג ,11797 /ג,11835 /
ג ,12046 /ג ,12219 /ג /5 ,12221 /מע /מק ,7 /7468 /ג,13239 /
ג /5 ,13390 /מע /מק /5 ,08 /7468 /ג /מק,001 /7468 /
 /5מע /מק ,18 /7468 /תרש"צ ,1 /478 /2 /תממ/5 ,59 /2 /
מע /מק ,10 /7468 /תרש"צ ,1 /478 /1 /תמא /34 /ב ,3 /שינוי
לתכנית תממ ,9 /2 /כפיפות לתכנית תמא ,35 /אישור לפי
תכניות תמ"א תמא ,22 /תמ"א תמא.8 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :איכסאל .שטחים
של עיריית נצרת עילית .שטחים של מועצה אזורית עמק
יזרעאל .מחוז צפון .מרחבי תכנון מקומיים מבוא העמקים,
יזרעאלים ,נצרת עילית .גושים וחלקות :גוש ,16826 :חלקי
חלקות .14 ,13 ,11 :גוש ,16900 :חלקי חלקות.13 ,7 - 2 :
גוש ,16901 :חלקות במלואן ,9 - 4 :חלקי חלקות.11 ,2 :
גוש ,16902 :חלקות במלואן,28 ,23 ,22 ,20 - 18 ,16 - 1 :
 ,32 - 30חלקי חלקות .29 ,27 ,25 ,24 ,21 :גוש ,16905 :חלקות
במלואן ,25 ,24 ,22 ,18 - 14 ,11 - 3 :חלקי חלקות,13 ,12 ,2 ,1 :
 .23 ,21 - 19גוש ,16907 :חלקות במלואן ,3 - 1 :חלקי חלקות:
 .6 - 4גוש ,16908 :חלקות במלואן ,14 ,1 :חלקי חלקות,4 - 2 :
 .15 ,9גוש ,16909 :חלקות במלואן ,5 ,3 ,2 :חלקי חלקות.4 ,1 :
גוש ,16910 :חלקה במלואה ,9 :חלקי חלקות.10 ,8 ,6 ,3 - 1 :
גוש ,16912 :חלקי חלקה .15 :גוש ,16917 :חלקה במלואה,4 :
חלקי חלקות .3 - 1 :גוש ,16926 :חלקה במלואה ,6 :חלקי חלקות:
 .4 - 1גוש ,16931 :חלקי חלקה .2 :מוסדר :גושים בשלמותם:
.16927 ,16906 ,16904 ,16903 ,16852 ,16851
מטרת התכנית :הכנת תכנית מיתאר כוללת ליישוב אשר
תציג את השטח בהתאם לתכניות קיימות (בכפוף להתאמות
נקודתיות) ותוסיף שטחי הרחבה בהתאם לפרוגרמה שנערכה
תוך טיפול בנושאים האלה :א .מגורים :הקצאת שטחים
למגורים שיספקו את צורכי היישוב עד לשנת  2020בעבור
כ– 20,000תושבים .ב .דרכים :יצירת מערכת דרכים ברורה,
והתוויית כביש טבעת למען שיפור וחיזוק הקשר בין חלקי
היישוב .ג .חינוך ,תרבות וספורט :תוספת שטחים למבני ציבור,
שיפור תפרוסת הפעילות החינוכית והקהילתית במידת האפשר,
הרחבת שטח ספורט .ד .שטחים פתוחים ונוף :תוספת שטחים
פתוחים ומיתקני משחק ופיתוחם ,יצירת מערכת שצ"פים
ושבילים בכמות ובפריסה המתאימים לצורכי היישוב לשנת
היעד ,שמירה על חזות הכפר ,התאמת הפיתוח לטופוגרפיה
ושמירת מבטים לנוף .ה .תשתיות :פיתוח תשתיות (ביוב ,מים,
ניקוז ,כבישים ,פסולת) והקצאת שטחים למיתקנים הנדסיים
ומערכות חיוניות תוך שמירה על איכות הסביבה .ו .שלביות:
אפשרות לפיתוח התכנית בשלבים לפי זמינות הקרקעות
וצורכי התושבים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד שטחים מחקלאות
למגורים משולבים ,מבנים ומוסדות ציבור וכן אזור למיתקנים
הנדסיים ,דרכים לסוגיהן ,חקלאי מיוחד ומיער לפי תמ"א 22
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למגורים ,שינוי מגורים למגורים מיוחד בתחום רדיוס המגן
של קידוח קיים וקביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי
הקרקע בתכנית .ב .הנחיות להקצאת שטחים לייעודים נוספים
במסגרת הכנת תכניות מפורטות .ג .תיחום שטחים שיש להכין
בעבורם תכנית מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה .ד .קביעת
הוראות בניה :שטח מבנים וגובהם ,מרווחי בניה ,צפיפות
וכדומה .ה .קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי .ו .קביעת
הנחיות סביבתיות .ז .קביעת תנאים לביצוע התכנית .ח .קביעת
הנחיות ניקוז.
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 נצרת עילית ,רח' גלבוע ,16
נצרת עילית ,טל'  ,04-6478828ולמשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל' ,04-6520038
ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח'
ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18966 /
שם התכנית :בר גני הפארק ,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 ,18966 /שינוי לתכנית
ג.11188 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה .גושים
וחלקות :גוש ,16762 :חלקות במלואן.27 ,26 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח המיועד למגורים ג'
לשטח בייעוד מגורים ג 1-ותוספת זכויות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד בקרקע משטח
המיועד למגורים ג' לשטח בייעוד מגורים ג .1-ב .תוספת
זכויות בניה הכוללים תוספת יח"ד ושטחים עיקריים ושטחי
שירות .ג .ביטול הוראה בדבר חובת בניה של חניון תת–קרקעי.
ד .קביעת הוראות למתן היתרים .ה .איחוד מגרשים.
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
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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-

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טל'  ,04-6800077וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18582 /
שם התכנית :קביעת הוראות בניה לאזור מגורים א',
קרית שמונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית שמונה מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,18582 /שינוי
לתכנית ג.3651 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה .גושים
וחלקות :גוש ,13110 :חלקה במלואה ,34 :חלקי חלקה.57 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי בנייה .ב .שינוי
קווי בניין .ג .קביעת הוראות למתן היתרי בנייה .ד .הגדלת גובה
בניין מ– 9מ' ל– 15מ'.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין 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 תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה ,רח' הרצל  ,37קרית
שמונה ,טל' .04-6942454
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג17446 /
שם התכנית :מלון גרין פלייס ,ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,17446 /שינוי לתכנית ג ,8591 /כפיפות לתכנית ג.13122 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה .גושים
וחלקות :גוש ,13946 :חלקי חלקה .69 :גוש ,13949 :חלקי חלקה.41 :
מטרת התכנית :הקמת מלון הכולל  60חדרים והשטחים
הציבוריים והשירותיים הדרושים.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת אחוזי בניה ושינוי בהוראות
הבינוי לשטח שייעודו מלון בתכנית ג 8591/המאושרת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 05/03/2010ובילקוט הפרסומים  ,6073התש"ע ,עמ' ,2410
בתאריך .24/03/2010
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מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18605 /
שם התכנית :מגרש מס'  ,6מטולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,18605 /שינוי לתכנית ג.8260 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מטולה .גושים וחלקות:
גוש ,13214 :חלקה במלואה.80 :
מטרת התכנית :הסדרת זכויות בניה בהתאם להיתר
שניתן.
עיקרי הוראות התכנית :א .גובה בניה מרבי מ– 9.5מ'
ל–10מ' .ב .הגדלת זכויות בניה וכיסוי קרקע .ג .שינוי בקו בניין.
ד .תוספת זכויות בניה לשטחי שירות לצורך ניצול גג רעפים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/07/2010ובילקוט הפרסומים  ,6135התשע"א ,עמ' ,35
בתאריך .16/09/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טל'  ,04-6800077וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18786 /
שם התכנית :שינוי תוואי דרך מס'  ,31ראמה
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 ,18786 /שינוי
לתכניות ג ,983 /ג.6759 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראמה .גושים וחלקות:
גוש ,18838 :חלקי חלקה .110 :גוש ,18839 :חלקי חלקות,29 - 27 :
.137 ,89 ,51 ,50 ,48 ,46 ,44 - 42
מטרת התכנית :הסדרת תוואי דרך מס' .31
עיקרי הוראות התכנית :א .הקטנת תוואי הדרך .ב .שינוי
תוואי הדרך בהתאם למצב קיים .ג .קביעת דפוסי תנועה
בהתאם לאישור משרד התחבורה.
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

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

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 גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ18416 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,18416 /שינוי
לתכנית ג.7025 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם .גושים
וחלקות :גוש ,10283 :חלקה במלואה ,39 :חלקי חלקות,10 ,9 :
.42 ,23 - 21
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים
ב' והתוויית דרך משולבת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח מגורים ב' .ב .שינוי ייעוד משטח למגורים ג' לדרך
משולבת .ג .שינוי בהוראות 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 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-

עיקרי הוראות ומטרת התכנית :א .הגדלת אחוזי בניה.
ב .כיסוי קרקע ג .הגדלת צפיפות והקטנת קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/07/2010ובילקוט הפרסומים  ,6135התשע"א ,עמ' ,36
בתאריך .16/09/2010
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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18470 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למבני ציבור,
ושינוי משב"צ למגורים ,ביר אל מכסור
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 ,18470 /שינוי
לתכנית ג.7403 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ביר אל מכסור .גושים
וחלקות :גוש ,10502 :חלקות במלואן,426 - 418 ,409 - 406 :
 ,481 ,478 - 475 ,437 - 430חלקי חלקות.482 ,473 :
עיקרי הוראות ומטרת התכנית :שינוי ייעוד ממגורים
ומדרכים משולבות לשטחים פתוחים ומבני מוסדות ציבור,
ושינוי שצ"פ למגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם,
טל' .04-9502017
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18175 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ושינוי בקווי בנין,
כפר מנדא ,ביר אל מכסור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,18175 /שינוי לתכנית ג.7676 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא .גושים
וחלקות :גוש ,17572 :חלקי חלקות.122 ,121 :

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18542 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים א' מיוחד
למגורים ב' ,כפר מנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,18542 /שינוי לתכנית ג.12588 /

3193

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא .גושים
וחלקות :גוש ,17557 :חלקי חלקה.59 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ממגורים א' מיוחד למגורים ב'.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור מגורים
א' מיוחד לאזור מגורים ב' .ב .הגדלת אחוזי בניה מ–100%
ל– .144%ג .הקטנת שטח המגרש המינימלי ל– 448מ"ר .ד .הגדלת
מס' יח"ד ,ל– 4 - 3יח"ד במגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/07/2010ובילקוט הפרסומים  ,6135התשע"א ,עמ' ,36
בתאריך .16/09/2010
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 גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17141 /
שם התכנית :מאגר מרום גולן
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 ,17141 /שינוי לתכניות
ג ,17035 /ג.12560 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרום גולן .גושים
וחלקות :גוש ,202000 :חלקי חלקות.30 ,13 :
מטרת התכנית :הרחבת מאגר מים קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע ששטח
תכנית מפורטת/מיתאר אינה חלה עליו לשטח שייעודו מאגר
מים ,קרקע חקלאית .ב .הקלה בקו מדרך אזורית קיימת מס' 959
מ– 80מ' ל– 0מ' מציר הדרך.
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 ,12900
טל' .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-
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מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ18378 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,סולם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,18378 /שינוי
לתכנית ג.11752 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סולם .גושים וחלקות:
גוש ,17114 :חלקי חלקות .34 ,27 ,24 :גוש ,17123 :חלקה במלואה:
 ,13חלקי חלקה.31 :
מטרת התכנית .1 :ביטול חלק מדרך משולבת .2 .שינוי קווי
בניין מאושרים .3 .הגדלת אחוזי בניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :ביטול חלק מדרך משולבת.
 .2שינוי בקווי בניין מאושרים .3 .הגדלת אחוזי בניה .4 .שינוי
השימוש בדבר אפשרות של בליטת הקומות העליונות של
המבנה הקיים בתא שטח מס'  .5 .10קביעת הוראות פיתוח
ובינוי .6 .קביעת הוראות למתן היתרי בניה .7 .התאמת התכנית
לתכנית המופקדת ג 15881 /לכשתאושר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל' .04-6772333
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17495 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים,
מג'אר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,17495 /שינוי לתכניות ג ,6696 /ג.850 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מג'אר .גושים וחלקות:
גוש ,15580 :חלקי חלקה.64 :
מטרת התכנית :הרחבה נקודתית למגורים להקמת 16
יחידות דיור.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :א .לשנות ייעודים של חלק
משטחים .ב .ייעוד שטחים נוספים לבניה תוך ניצול מערכת
דרכים קיימת .ג .לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח ובניה בתחום
התכנית.

ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,18196 /שינוי
לתכניות ג ,4682 /ג ,4984 /ג ,15265 /ג ,7596 /כפיפות לתכנית
ג.13005 /

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/12/2009ובילקוט הפרסומים  ,6044התש"ע ,עמ' ,1275
בתאריך .07/01/2010

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרכום .גושים
וחלקות :גוש ,13619 :חלקות במלואן,108 - 85 ,55 - 16 :
 ,126 - 123 ,118 ,115 - 111חלקי חלקות.120 ,119 ,110 ,15 - 2 :
גוש ,14081 :חלקי חלקות.15 ,14 :

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 העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18097 /
שם התכנית :מאגר גומא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,18097 /שינוי
לתכנית ג.4658 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מאגר הגומא .גושים
וחלקות :גוש ,13488 :חלקי חלקה .19 :גוש ,13489 :חלקה
במלואה ,9 :חלקי חלקה.23 :
מטרת התכנית :א .הקמת מאגר במיקום התואם תמ"א .34
ב .הקלה בקו בניין מדרך אזורית  ,977מ– 80מ' ל– 20מ' מציר
הדרך.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
לשטח מאגר קולחין במיקום התואם תמ"א .34
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 הגליל העליון ,ראש פינה .12100
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18196 /
שם התכנית :הגדלת מגרשי מגורים ,כרכום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מטרת התכנית :הגדלת מגרשי מגורים והוספת שימושים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח
לשטח מגורים א' .ב .צמצום רצועה לתכנון של דרך אזורית
מס'  818ל– 180מ'.
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 העליון ,ראש פינה .12100
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18140 /
שם התכנית :פל"ח  -נחלה  ,9מושב שרונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,18140 /שינוי לתכניות ג ,6540 /ג.4329 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב שרונה .גושים
וחלקות :גוש ,15129 :חלקי חלקה.4 :
מטרת התכנית :שינוי זכויות בניה למטרות פל"ח.
עיקרי הוראות התכנית :א .התרת שימושים נוספים שלא
למטרות חקלאיות בתחום המגורים והשטח החקלאי הצמוד
למגורים עד  2,500מ"ר כחלק מהנחלה לצורכי תעסוקה ותיירות
פל"ח .ב .קביעת זכויות הוראות בינוי ופיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 03/09/2010ובילקוט הפרסומים  ,6140התשע"א ,עמ' ,252
בתאריך .07/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל התחתון ,טל'  ,04-6628210וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג16035 /
שם התכנית :הסדרת גבולות ,כפר זיתים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר דחיית תכנית מפורטת מס'
ג ,16035 /שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים
בתאריך  05/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5627התשס"ז ,עמ'
 ,1548בתאריך  ,07/02/2007שינוי לתכניות ג ,4477 /ג /במ.75 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר זיתים .גושים
וחלקות :גוש ,17317 :חלקי חלקות,78 ,77 ,72 - 68 ,42 ,9 ,4 :
 .81 ,80גוש ,17333 :חלקי חלקות.32 ,20 - 11 ,9 :
מטרת התכנית :א .תוספת שלוש יח"ד .ב .התאמת גבולות
בין מגרשי מגורים מאושרים .ג .העתקת מגרש מגורים מאושר.
ד .הסדרת מצבו של המועדון לקשיש ביישוב .ה .שינוי ייעוד
משטח למבני משק ושטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ב' ,ומאזור
מגורים ב' ושטח למבני משק ,לשטח ציבורי פתוח ,ומשטח
למבני משק לשטח למבני ציבור .ו .שינוי גבולות בין מגרשי
מגורים ב' .ז .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ח .קביעת הוראות בניה .ט .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי .י .קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל התחתון ,טל'  ,04-6628210וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומיים הגליל התחתון ,מרום הגליל ,עמק
הירדן ,הגליל המזרחי ,מחוזית  -מחוז צפון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16192 /
שם התכנית :יער מסד ארבל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג ,16192 /שינוי
לתכניות ג ,14823 /ג ,100 /ג ,4229 /כפיפות לתכניות תמ"א/
 /34ב ,5 /תמא ,35 /תמ"מ ,2 /9 /תמ"א /34 /ב ,3 /תמ"א,14 /
תמ"א ,13 /תמ"א.8 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ארבל .רח' ארבל.
עילבון .גושים וחלקות :גוש ,15412 :חלקי חלקות,48 ,37 :
 .58 ,57 ,52גוש ,15413 :חלקי חלקות .44 - 36 :גוש,15414 :
חלקות במלואן ,5 ,1 :חלקי חלקות .10 - 6 ,4 - 2 :גוש,15415 :
חלקי חלקות .18 ,17 ,4 - 1 :גוש ,15416 :חלקה במלואה,24 :
חלקי חלקות .26 ,22 ,13 ,6 ,5 ,2 ,1 :גוש ,15418 :חלקי חלקות:
 .98 ,93 ,25 ,11 ,9 ,5 ,3 - 1גוש ,15420 :חלקי חלקות.4 - 1 :
גוש ,15421 :חלקי חלקות .5 - 1 :גוש ,15422 :חלקי חלקה.1 :
גוש ,15423 :חלקי חלקות .8 ,7 ,3 - 1 :גוש ,15424 :חלקי חלקות.53 ,52 :
גוש ,15457 :חלקות במלואן,20 ,19 - 17 ,15 ,13 ,11 ,8 ,7 ,5 ,4 :
 ,21חלקי חלקות .16 ,14 ,12 ,10 ,9 ,6 ,3 - 1 :גוש ,15458 :חלקות
במלואן ,24 - 22 ,21 ,20 ,18 - 13 ,11 - 2 :חלקי חלקות,1 :
 .19 ,12גוש ,15459 :חלקות במלואן ,5 - 2 :חלקי חלקות,6 ,1 :
 .12 ,11 ,9 - 7גוש ,15460 :חלקות במלואן,46 ,26 ,25 ,23 ,1 :
חלקי חלקות,38 ,36 - 34 ,32 ,31 ,29 ,22 ,21 ,18 ,16 - 9 ,7 ,2 :
 .45 - 41גוש ,15461 :חלקי חלקות,66 ,31 ,28 ,27 ,24 ,23 ,20 ,18 :
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 .80 ,73גוש ,15462 :חלקי חלקות,104 - 92 ,85 ,82 ,81 ,76 ,74 ,60 :
 .172 - 169גוש ,15463 :חלקות במלואן ,13 ,8 :חלקי חלקות:
 .62 - 60 ,54 - 52 ,27 ,24 ,20 - 14 ,12 - 9 ,7 - 1גוש,15464 :
חלקות במלואן ,60 ,6 - 1 :חלקי חלקות .64 ,24 ,23 ,8 :גוש,15597 :
חלקי חלקות .6 ,3 ,2 :גוש ,15598 :חלקי חלקות,34 - 28 ,26 :
 .56 - 39גוש ,15599 :חלקות במלואן ,26 - 24 :חלקי חלקות:
 .31 ,29 - 27 ,23 - 21 ,1גוש ,15600 :חלקי חלקות,42 - 36 :
 .77 ,52 ,51 ,48 ,47גוש ,15601 :חלקות במלואן ,9 - 6 ,4 ,2 :חלקי
חלקות .32 ,29 ,26 ,14 - 10 ,3 ,1 :גוש ,15602 :חלקי חלקות:
 .79 ,77 ,75 ,73 - 71גוש ,15603 :חלקה במלואה ,18 :חלקי
חלקות .24 - 19 ,16 ,5 ,2 :גוש ,15612 :חלקי חלקות .57 ,8 ,5 :גוש:
 ,15613חלקות במלואן ,14 ,9 - 4 :חלקי חלקות.18 - 15 ,13 - 10 :
גוש ,15614 :חלקי חלקות .25 - 22 :גוש ,17309 :חלקות במלואן:
 ,35 - 22 ,20 - 14 ,7 ,5חלקי חלקות,21 ,13 - 8 ,6 ,4 - 2 :
 .38 - 36גוש ,17310 :חלקות במלואן,13 ,11 - 9 ,7 - 5 ,2 ,1 :
,68 - 66 ,51 ,50 ,38 - 36 ,34 - 27 ,25 ,24 ,21 - 18 ,16 ,15
 ,76 - 73 ,71 ,70חלקי חלקות,44 - 39 ,35 ,26 ,23 ,22 ,17 ,8 ,4 ,3 :
 .72 ,69 ,65 ,64 ,62 - 60 ,58 - 52 ,49גוש ,17311 :חלקות במלואן:
 ,95 - 93 ,91 ,86 ,53 ,34 ,33 ,31 - 2חלקי חלקות,35 ,32 ,1 :
,90 ,87 ,83 - 80 ,78 ,74 ,73 ,68 ,58 ,57 ,55 ,54 ,52 - 47 ,40 - 38
 .92גוש ,17319 :חלקות במלואן ,152 ,148 ,143 ,18 :חלקי חלקות:
,108 ,96 - 94 ,67 ,47 - 40 ,38 - 35 ,32 ,31 ,29 - 19 ,17 - 1
 .147 ,144 ,142 ,141גוש ,17320 :חלקות במלואן,22 ,13 ,9 - 1 :
 ,36 - 31 ,29 - 27 ,25 ,24חלקי חלקות,23 ,21 - 14 ,12 - 10 :
 .38 ,37 ,30 ,26גוש ,17321 :חלקות במלואן ,12 ,6 :חלקי חלקות:
 .13 ,11 ,10 ,8 ,5 - 2גוש ,17324 :חלקות במלואן,35 ,20 ,7 ,2 :
חלקי חלקות .39 ,36 ,22 ,21 ,19 ,18 ,12 - 8 ,6 - 3 ,1 :גוש,19373 :
חלקי חלקות.45 ,42 :
מטרת התכנית :א .הכנת תכנית למתחם יערות מסד ארבל
כמרחב משולב של יערות וגן לאומי לרווחת הציבור ולמטרת
נופש ותיירות תוך שמירה על ערכי טבע מורשת ונוף .ב .פירוט
ודיוק גבולות היער בהתאם להוראות תמ"א  .22ג .פירוט ודיוק
שטחי שמורת טבע וגנים לאומיים ,לפי תמי"א  8ותמ"מ .2/9
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת ייעודי הקרקע השונים
יער נטע אדם קיים  /מוצע יער פארק מוצע ,יער טבעי לשימור,
יער טבעי לטיפוח גן לאומי .2 .שינוי ייעוד שטחי יער לסוגיו
לקרקע חקלאית .3 .פירוט יתר התכליות המותרות בסוגי היער
השונים לפי תמ"א  .4 .22 /מתן החניות והוראות לממשק היער.
 .5קביעת תנאים לביצוע התכנית .6 .תיקון  4לתמ"א :22 /
העברת  342דונם יער טבעי לטיפוח לייעוד יער פארק מוצע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6093התש"ע ,עמ' ,3187
בתאריך .01/06/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל התחתון ,טל'  ,04-6628210ובמשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל ,מירון  13910טל'
 ,04-6919806ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק
הירדן ,טל'  ,04-6757636ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור טל'  ,04-6772333ובמשרדי
הוועדה המקומית-מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך
קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג18350 /
שם התכנית :הרחבה מקומית של דרך  4בקטע
מחלף כרי נעמן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה אשר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג ,18350 /שינוי
לתכניות ג ,8287 /ג ,1356 /כפיפות לתכנית ג.8396 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרך ראשית מס' 2
( )4בקטע כרי נעמן  -צומת עין המפרץ .גושים וחלקות :גוש:
 ,18097חלקי חלקות .12 ,11 :גוש 18756 :חלקי חלקות.17 ,13 ,7 :
מטרת התכנית :א .הרחבה מקומית של דרך  )4( 2בקטע
מחלף כרי נעמן-צומת מסריק והקטנה מקומית של שטח
שצ"פ לצורך התוויית שלב א' של המחלף .ב .לייעד השטחים
המסומנים בצבע אדום לדרך ומיתקנים נלווים .ג .הסדרת
הסתעפויות צמתים ומחלפים כדי להגדיל את קיבולת הדרך
ובטיחותה .ד .שינוי שלבי ביצוע שהוגדרו בתכנית מס' ג,8287 /
כך שבשלב הראשון יבוצעו הסדרים תנועתיים הכוללים חיבור
דרך עוקף קריות במחלף כרי נעמן לכביש מס'  4קיים במפלס
אחד  -צומת מסריק .ה .שינוי שלב א' של הסדרי התנועה
המפורט בתשריט ב– 2נספח תנועה לשלב א' בקנ"מ 1:2,500
בתכנית מפורטת מס' ג 8287 /שבתוקף.
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 מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי,
טל' .04-9879621
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 מיתאר מקומית
מס' ג16443 /
שם התכנית :תכנית מיתאר זרזיר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר
מקומית מס' ג ,16443 /שינוי לתכניות ג ,15876 /ג,16179 /
ג ,2510 /משצ ,17 /מק /יז ,02 /1707 /ג ,15240 /ג ,14722 /יז/
מק ,01 /1701 /מק /יז ,01 /12938 /מק /יז ,04 /12938 /מק /יז/
 ,25 /1707מק /יז ,01 /1910 /מק /יז ,02 /254 /מק /יז,01 /4551 /
מק /יז ,03 /4551 /מק /יז ,07 /4551 /משצ ,40 /תרשצ,1 /975 /1 /

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

ג ,1910 /ג /בת ,254 /ג ,8899 /ג ,4058 /ג ,9087 /ג,7077 /
ג ,11217 /ג ,6876 /ג ,6606 /ג ,3595 /ג ,8285 /ג ,5865 /ג,5245 /
ג ,5905 /ג ,11405 /ג ,7764 /ג ,8354 /ג ,5054 /ג ,5834 /ג,7583 /
ג ,6853 /ג ,7243 /ג ,5723 /ג ,4223 /ג ,7292 /ג ,3882 /ג,6652 /
ג ,5312 /ג ,4971 /ג ,4551 /ג ,6540 /ג ,2719 /ג ,1707 /ג,2766 /
ג ,11325 /ג ,12938 /ג ,13691 /משצ ,102 /כפיפות לתכניות
תמא ,22 /תמא ,8 /תממ ,9 /2 /תמא ,3 /גמ /ש ,262 /תמא.35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זרזיר .רח' זרזיר.
גושים וחלקות :גוש ,11379 :חלקי חלקות .23 ,20 :גוש,17302 :
חלקי חלקה .2 :גוש ,17303 :חלקי חלקות .10 ,3 :גוש,17482 :
חלקות במלואן .143 - 132 ,130 - 119 ,117 - 2 :גוש,17490 :
חלקות במלואן ,75 - 54 ,49 ,31 ,26 - 17 :חלקי חלקות,16 :
 .81 ,79 ,77 ,29גוש ,17492 :חלקות במלואן,12 - 9 ,7 - 1 :
 ,22 ,20 - 18חלקי חלקות.52 ,31 ,23 ,21 ,16 ,15 ,13 ,8 :
גוש ,17493 :חלקות במלואן ,35 - 26 ,17 ,8 ,2 ,1 :חלקי חלקות:
 .36 ,25 ,24 ,18 ,16 ,9 ,7 ,5 - 3גוש ,17494 :חלקות במלואן,14 ,10 :
,99 ,97 - 88 ,86 - 81 ,78 ,77 ,75 - 39 ,37 - 33 ,31 - 28 ,19 ,18 ,15
,178 ,176 ,172 - 170 ,167 - 125 ,124 - 121 ,107 - 105 ,103 - 101
 ,187 - 182חלקי חלקות .119 - 117 ,114 ,9 :גוש ,17495 :חלקות
במלואן ,106 ,51 ,50 ,48 ,47 ,44 ,41 ,40 :חלקי חלקות,43 ,37 ,32 :
 .77 ,59 - 57 ,54 - 52 ,49 ,46 ,45גוש ,17496 :חלקות במלואן:
 ,73 ,64 ,63 ,61 - 50 ,48 - 43 ,42 ,41 ,40 ,39חלקי חלקות,9 :
 .74 ,72 ,68 ,67 ,49 ,38 ,32 - 30 ,26 ,25 ,19 - 16גוש,17498 :
חלקי חלקות .70 ,64 ,32 :גוש ,17502 :חלקות במלואן,23 - 1 :
 ,52 - 25חלקי חלקה .24 :גוש ,17584 :חלקות במלואן,26 - 23 :
 ,51 ,50 ,46 - 44 ,42 - 32חלקי חלקות,43 ,31 ,28 ,27 ,21 - 19 ,13 :
 .65 ,62 ,56 ,47גוש ,17585 :חלקות במלואן,46 ,42 - 28 ,14 - 7 :
 ,51 ,49 ,48חלקי חלקות.53 ,50 ,47 ,27 ,25 - 23 ,21 ,16 ,15 ,6 ,5 :
מטרת התכנית :א .קביעת פרוגרמה ביחס לצרכים
למגורים ,מוסדות ציבור ,תעשייה ,מסחר וכו' .ב .קביעת דפוסי
מגורים  -צפיפות ,פרישה ,הוראות בניה .ג .קביעת מערך
דרכים מקשר בין הגבעות  -קביעת היררכיה בין הכבישים.
ד .פתרון להתחברויות למערכת הדרכים האזורית .ה .תכנון
פיזי להתפרסות ייעודי הקרקע בהתייחס לבעלות הקרקע.
ו .אזורי תעסוקה  -הגדלת שטחי תעשייה .ז .קביעת פרוגרמה
ואיתור קרקע לריכוזים לגידול בעלי חיים .ח .הצגת ציר מנהרת
המוביל הארצי (מנהרת שימרון) וקביעת תחום רצועת המגן
ומגבלות החלות בתחומיה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לקרקע למגורים ,מוסדות ציבור ,דרכים .ב .קביעת התכליות
המותרות בכל ייעוד קרקע .ג .קביעת מתחמים לתכנון מפורט.
ד .קביעת הוראות לגודל מתחמים להכנת תכניות מפורטות
הכוללות איחוד וחלוקה .ה .קביעת הוראות בניה  -קביעת
צפיפות ,מרווחי בניה ,גובה בניינים .ו .התוויות מערכת דרכים
במתחמי הפיתוח החדשים וחיבורם למערך הדרכים הקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 27/03/2009ובילקוט הפרסומים  ,5971התשס"ט ,עמ' ,4599
בתאריך .29/06/2009
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.
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מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16671 /
שם התכנית :אזור מסחר ותעסוקה ,מנשיה זבדה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג ,16671 /שינוי
לתכניות מש"צ  ,102ג ,7242 /ג ,7653 /מש"צ .17
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מנשית זבדה .גושים
וחלקות :גוש ,17479 :חלקות במלואן ,58 - 55 ,53 ,52 :חלקי
חלקות .54 ,50 ,49 ,45 :גוש ,17500 :חלקי חלקות,82 ,51 ,42 :
.85 ,84
מטרת התכנית :א .עריכת שינויים ופירוט לתכניות המיתאר
המאושרות במתחם התעסוקה במנשיה זבדה .ב .שינוי ייעודי
הקרקע במתחם למסחריים .ג .הסדרת מערכת הדרכים כולל
חניות לפי תקן .ד .שינוי טבלת זכויות והוראות בניה .ה .מתן
הקלה בקו בניין מכביש מס' .75
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעודי קרקע מקרקע
חקלאית וממסחרי  -שירותי דרך למסחר ,תעשייה קלה
ומלאכה .2 .קביעת התכליות המותרות לייעודי הקרקע.
 .3קביעת זכויות והוראות בניה כדי לאפשר הוצאת היתרי בניה
לפי סעיף 145ז לחוק :שינוי גובה בניינים ,הגדלת הצפיפות,
הנחיות בינוי והנחיות לעיצוב אדריכלי .4 .התוויית דרכים.
 .5קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
 .6קביעת הנחיות סביבתיות .7 .לאשר קו בניין של  25מ' מציר
דרך ראשית מס' ( 75קו בניין  )0בעבור מיתקן הנדסי ומבנה
לשימור .8 .לאשר קו בניין של  30מ' מציר דרך ראשית מס' 75
( 5מ' מקצה זכות הדרך) בעבור שטח פרטי פתוח עם הנחיות
מיוחדות  -פרגולה למסעדה וחניון ציבורי ,וכן דרך מוצעת.
 .9לאשר קו בניין של  45מ' מציר דרך ראשית מס'  20( 75מ'
מקצה זכות הדרך) בעבור מבני מסחר ותעשייה קלה ומלאכה,
וכן דרך מוצעת .10 .לא יוצאו היתרי בניה מכוח תכנית זו אלא
לאחר שיובטחו חסימה פיזית וטיפול נופי (כגון נטיעת שדרת
עצים) בשטח הציבורי הפתוח הסמוך לדרך ראשית מס' .75
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/05/2008ובילקוט הפרסומים  ,5824התשס"ח ,עמ' ,3646
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
יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'  ,04-6520038וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג17367 /
שם התכנית :שיוך קיבוץ מגידו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,17367 /שינוי לתכנית ג.12412 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגידו .גושים וחלקות:
גוש ,20279 :חלקי חלקות.17 ,15 - 9 :
מטרת התכנית :תכנון מחדש של שטח המגורים וחלוקה
למגרשים.
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עיקרי הוראות התכנית .1 :הסדרת שטחי המגורים
הקיימים  -חלוקה למגרשים לשיוך .2 .הסדרת מערכת
הדרכים ,שבילים וחניות .3 .הסדרת ייעודי קרקע השונים לפי
תכליותיהם ותפקודם .4 .קביעת ופירוט התכליות המותרות
בכל ייעוד קרקע .5 .קביעת הוראות למתן היתר בניה והנחיות
עיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/02/2010ובילקוט הפרסומים  ,6073התש"ע ,עמ' ,2414
בתאריך .24/03/2010
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 יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18090 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בנייה,
יקנעם עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/
 ,18090שינוי לתכנית ג.4340 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית .גושים
וחלקות :גוש ,12088 :חלקה במלואה.46 :
מטרת התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת זכויות בניה ,מס' יחידות
דיור ,שינוי קווי בניין ,הגדלת מס' קומות וגובה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/05/2010ובילקוט הפרסומים  ,6098התש"ע ,עמ' ,3436
בתאריך .21/06/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יקנעם עילית ,רח' צאלים  ,1יקנעם עילית ,20692
טל'  ,04-9596095וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' גנ18436 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה,
יקנעם עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' גנ ,18436 /שינוי לתכנית ג.7744 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יקנעם עילית .גושים
וחלקות :גוש ,12627 :חלקה במלואה.4 :
מטרת התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת זכויות בניה ,מס' קומות,
גובה ,שינוי קו בניין צדי לצורך הקמת מחסן.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/06/2010ובילקוט הפרסומים  ,6116התש"ע ,עמ' ,4233
בתאריך .05/08/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יקנעם עילית ,רח' צאלים  ,1יקנעם עילית ,20692
טל'  ,04-9596095וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
שם תכנית :שכונה מס'  10בעראבה מזרח  -הודעה
לפי סעיפים  78-77לחוק התכנון והבניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  78לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בניה ו/או
היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע
בתחום תכנית מס' ג.19104 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה .שכונה מס'
 10בעראבה מזרח  -הרחבה לתכנית המיתאר .גבולות התכנית:
גושים וחלקות :גוש ,19354 :חלקות במלואן,34 - 32 ,16 ,14 ,13 :
 ,44 - 42חלקי חלקות,47 ,45 ,41 ,40 ,36 ,28 - 26 ,25 ,15 ,12 ,6 ,4 ,3 :
.71 ,65 ,58 ,57 - 55 ,54 - 52 ,51 - 49 ,48
תוקפם של התנאים :הוועדה מחליטה להקפיא מתן היתרי
בניה ו/או אישורי תשריטי חלוקה על המקרקעין שעליהן חלות
תכניות ג ,4014 /ג ,9281 /ג 10387 /לתקופה של שנתיים ,מיום
פרסום ההודעה לפי סעיפים  78-77לחוק התכנון והבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים ,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' .04-6746740
כל מעוניין ,בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים ,רשאי לפי סעיף 78
לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה,
רח' קפלן  ,2ירושלים  ,91061טלפון .02-6701580
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18855 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה ,דיר חנא
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' ג ,18855 /שינוי לתכנית
ג.12427 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא .גושים
וחלקות :גוש ,19414 :חלקי חלקה.4 :
מטרת התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת אחוזי בניה .ב .שינוי
בקווי בניין .ג .הגדלת גובה המבנה.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

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 לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ17476 /
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח לתעשייה לשטח
מסחרי ומעליו מגורים ושטח למסחר ,סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,17476 /שינוי לתכניות ג ,9623 /ג ,12906 /ג.6342 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סח'נין .גושים וחלקות:
גוש ,19269 :חלקי חלקות.121 ,117 ,58 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד משטח תעשייה ומלאכה ושטח
מגורים מסחר ושפ"פ.
עיקרי הוראות התכנית :א.שינוי ייעוד משטח תעשייה
ומלאכה לשטח מגורים ,מסחר ושפ"פ .ב .שינוי ייעוד משטח
ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/07/2009ובילקוט הפרסומים  ,5979התשס"ט ,עמ' ,5037
בתאריך .22/07/2009
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 לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג18251 /
שם התכנית :ביטול חלק מדרך ,הרחבת צומת ושינוי
קווי בניין ,סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,18251 /שינוי לתכניות ג ,9169 /ג ,12906 /ג ,3217 /ג.668 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סח'נין .גושים
וחלקות :גוש ,19280 :חלקי חלקות .77 ,17 ,14 :גוש,19281 :
חלקות במלואן.119 ,7 :
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מטרת התכנית :ביטול חלק מדרכים מס'  ,8הרחבת צומת
ושינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.
עיקרי הוראות התכנית :א .ביטול חלק מדרך מס'  8בסכנין
והרחבת צומת .ב .שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.
ג .קביעת הוראות לבינוי ופיתוח השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/06/2010ובילקוט הפרסומים  ,6105התש"ע ,עמ' ,3828
בתאריך .08/07/2010
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' גנ18082 /
שם התכנית :הצרה מקומית של דרך  754ודרכים
מקומיות ,כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,18082 /שינוי
לתכניות ג ,11918 /ג.8588 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא .גושים
וחלקות :גוש ,17390 :חלקי חלקות,39 ,38 ,36 ,34 ,32 ,30 - 28 :
 .84 ,81 ,79 ,48 ,47גוש ,17391 :חלקה במלואה ,31 :חלקי חלקות:
.36 ,32 ,30 ,29 ,26 ,25
מטרת התכנית :א .התאמת תוואי דרכים לפי המצב הקיים
בפועל .ב .הסדרת חלק מדרך מס'  .754ג .הסדרת חלק מדרכים
מס'  53ו–.50
עיקרי הוראות התכנית :א .הצרת חלק מדרכים מס' ,754
 50ו– 53והתאמתן למצב קיים ולהיתרי בניה .ב .הרחבת חלק
מדרך מס'  .754ג .שינוי ייעוד מדרך למגורים ב' ומגורים ומסחר.
ד .קביעת הוראות בניה .ה .קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
ו .התוויית זיקת הנאה למעבר הציבור .ז .קביעת הסדרי תנועה
לשלב א ולשלב הסופי.
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-
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18214 /
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה ,עילוט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,18214 /שינוי לתכנית ג.14668 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילוט .גושים וחלקות:
גוש ,17483 :חלקי חלקה.11 :
מטרת התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה ושינויים
בהסדרי תנועה וחניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בניה .ב .שינויים
בהסדרי תנועה וחניה .ג .הגדלת תכסית גובה .ד .הוספת חניה
תת–קרקעית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6093התש"ע ,עמ' ,3191
בתאריך .01/06/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טל'  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18810 /
שם התכנית :הסדרת מערכת דרכים ,אכסאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,18810 /שינוי
לתכנית ג.7468 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אכסאל .גושים
וחלקות :גוש ,16904 :חלקי חלקה .59 :גוש ,16905 :חלקי חלקות:
 .8 ,6גוש ,16906 :חלקות במלואן ,78 ,56 :חלקי חלקות,33 :
.58 ,57 ,55 ,52 - 48
מטרת התכנית :הסדרת מערכת דרכים מקומית.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מדרך למגורים.
ב .שינוי ייעוד ממגורים לדרך משולבת .ג .התוויית זיקת הנאה
למעבר.
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

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

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' ג18848 /
שם התכנית :מערכת דרכים לפי חלוקה מאושרת ,ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,18848 /שינוי
לתכנית ג.5249 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה .גושים וחלקות:
גוש ,17524 :חלקה במלואה ,6 :חלקי חלקה.117 :
מטרת התכנית :הסדרת מערכת דרכים בהתחשב בחלוקות
מאושרות ובמצב קיים בשטח.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי בתוואי ורוחב דרכים
בהתחשב בחלוקות המאושרות ובמצב הקיים בשטח .ב .שינוי
ייעוד מדרך להולכי רגל למגורים ב' .ב .שינוי ייעוד ממגורים א'
לשביל.
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 מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' גנ18433 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים
ומסחר ,ג'ת
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 מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס' גנ ,18433 /שינוי לתכנית ג.9655 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ינוח-ג'ת .גושים
וחלקות :גוש ,18748 :חלקי חלקה.4 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ומסחר.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

עיקרי הוראות התכנית :הוספת שימוש למסחר.
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 נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18545 /
שם התכנית :שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ב' וחניון
ברח' נרקיס ,מעלות תרשיחא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/
 ,18545שינוי לתכנית ג.11309 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות תרשיחא.
גושים וחלקות :גוש ,18439 :חלקה במלואה ,4 :חלקי חלקה.11 :
גוש ,18489 :חלקי חלקה .37 :גוש ,18593 :חלקי חלקה.43 :
מטרת התכנית :א .חלוקת שטח התכנית לייעודי הקרקע
השונים לצורך התאמתם לבינוי ולשימושים הקיימים .ב .קביעת
השימושים ,זכויות והוראות הבניה באזור מגורים ב'.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעודי הקרקע לצורך
התאמתם לבינוי ולשימושים הקיימים .ב .קביעת השימושים,
זכויות והוראות לאזור מגורים ב' .ג .קביעת הנחיות לצפיפות
המבנים .ד .קביעת סך כל שטחי הבניה .ה .קביעת קווי הבניין.
ו .קביעת תכסית הקרקע .ז .קביעת גובה הבניינים ומס' הקומות.
ח .הנחיות בינוי ,קביעת הוראות לפיתוח השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/09/2010ובילקוט הפרסומים  ,6147התשע"א ,עמ' ,491
בתאריך .21/10/2010
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 מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15041 /
שם התכנית :מושב דובב  -הרחבה ב'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' ג,15041 /
שינוי לתכנית ג ,4995 /כפיפות לתכנית ג.12564 /
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :דוב"ב .רח'
דוב"ב .גושים וחלקות :גוש ,14234 :חלקי חלקות.16 ,15 ,9 ,4 ,3 :
גוש ,14235 :חלקי חלקות .9 ,8 ,6 ,4 ,3 :גוש ,14236 :חלקי חלקה:
 .1גוש ,14254 :חלקי חלקות.19 ,18 ,15 ,14 ,12 ,8 ,7 ,5 - 3 :
מטרת התכנית :הרחבת היישוב על ידי תוספת של  96יח"ד
בעבור בני המושב .ב .אישרור תכנית ג 4995 /לפי תמ"א .22
ג .אישור התכנית לפי תמ"א  ,3שינוי ב.11
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מאזור חקלאי,
שפ"פ ,מבני משק ויער טבעי לשימור ,למגורים א' ,מבני
ציבור שצ"פ ודרכים .ב .קביעת התכליות ושימושים מותרים
לייעודי קרקע בתכנית .ג .קביעת הוראות בניה ,שטח מבנים,
גובהם ,מרווחי בניה ,צפיפות .ד .קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב
אדריכלי .ה .קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/03/2010ובילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ' ,4375
בתאריך .11/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל ,מירון  ,13910טל'  ,04-6919806וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג17092 /
שם התכנית :בית ספר שדה ,מירון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרום הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,17092 /שינוי
לתכנית ג ,97 /אישור לפי תמ"א תמא.35 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מירון .גושים וחלקות:
גוש ,14162 :חלקי חלקות .53 ,48 ,20 :גוש ,14163 :חלקי חלקות:
 .15 ,14גוש ,14214 :חלקי חלקות .23 ,11 ,10 ,3 - 1 :גוש,14215 :
חלקה במלואה ,14 :חלקי חלקות .16 ,15 ,3 - 1 :גוש,14216 :
חלקי חלקות.3 ,1 :
מטרת התכנית :א .להשלים את הליכי התכנון כפי שבאו
לידי ביטוי בתכנית ג 724 /שהופקדה ולפיה נבנה בית ספר
שדה ולהעניק לגליזציה למבנים הקיימים בבית ספר שדה
עם תוספת זכויות זעירה .ב .גריעת שטח בית הספר מתמ"א
 ,8על הייעודים השונים לפי החלטת הולנת"ע בשטח של
 67.6דונם ,פירוט אזור הדרכה ואדמיניסטרציה לפי תכנית
מיתאר ג 400 /והשבת שטחים שיועדו למרכז זה לשמורת
טבע .ג .תיחום השטח בעבור בית ספר שדה מירון וחלוקה
לייעודי שטחים משניים לפי השימושים והייעודים המפורטים
בהוראות התכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א .פירוט שימושי הקרקע בייעודים
השונים :אכסון ,אכסון משולב בשצ"פ ,מבני ציבור בעבור
בית ספר שדה ,שטח פרטי פתוח ,דרכים ומיתקנים הנדסיים.
ב .קביעת הוראות והנחיות לפיתוח שטח התכנית בעבור
הוצאת היתרי בניה בשטח התכנית.
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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 מרום הגליל ,מירון ,13910
טל' .04-6919806
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג18492 /
שם התכנית :שינוי הוראות בניה למתחם משקי ,כלנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרום הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,18492 /שינוי
לתכנית ג.7103 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כלנית .גושים וחלקות:
גוש ,15591 :חלקי חלקות .66 ,44 ,41 ,40 ,31 :גוש ,15604 :חלקי
חלקה .3 :גוש ,15605 :חלקות במלואן ,26 ,11 :חלקי חלקות,13 :
.50 - 48 ,46 ,44 ,43 ,28 ,27
מטרת התכנית :הגדרת הוראות בניה בדבר מבנים חקלאיים
בתחום ייעוד מבני משק מאושר.
עיקרי הוראות התכנית .1 :הסדרת שימושים ,זכויות
ותכליות בתחום שטח למבני משק .2 .הסדרת הוראות ,הנחיות
ותנאים להוצאת היתרים למבנים חקלאיים בשטח למבני
המשק המאושר.
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 מרום הגליל ,מירון ,13910
טל' .04-6919806
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  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג17689 /
שם התכנית :מט"ש פרוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג.17689 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :פרוד .גושים
וחלקות :גוש ,15634 :חלקות במלואן ,4 ,2 :חלקי חלקות,3 :
 .5גוש ,15688 :חלקי חלקה .112 :גוש ,18181 :חלקה במלואה:
 ,71חלקי חלקות .75 ,69 ,67 ,60 ,54 - 48 :גוש ,18182 :חלקות
במלואן ,96 ,90 ,85 ,71 ,70 :חלקי חלקות.94 ,90 ,85 ,71 ,70 ,69 :
גוש ,18869 :חלקה במלואה.17 :
מטרת התכנית :א .הגדרת השטח ,זכויות והגבלות הבניה
בעבור המיתקן והמאגר .ב .קביעת תחום השפעה .ג .מתן הקלה
על ידי המועצה הארצית מתמ"א  13בדבר הוספת שימוש
מיתקנים הנדסיים לייעוד נב"ט לפי תמ"א  13בגבולות התכנית
בלבד .ד .אישור המועצה הארצית לשינוי ייעוד משטח יער
לשטח מיתקניים הנדסיים בהיקף של  7דונם ,בתחום יער ,1209
לפי תמ"א  .22ה .שינוי ייעוד משמורת טבע ,לפי תמ"א ,35
לייעוד מאגר קולחים .ו .לאשר חיבור לדרך ראשית מס' .89
עיקרי הוראות התכנית :א .תנאים למתן היתר בניה בעבור
המט"ש .ב .שינוי ייעוד משטח לחקלאות לשטח למיתקן הנדסי
ומאגר קולחים .ג .קביעת ההגבלות בתחום ההשפעה .ד .קביעת
תנאים והוראות בניה למיתקן ההנדסי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/01/2010ובילקוט הפרסומים  ,6061התש"ע ,עמ' ,1864
בתאריך .08/02/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל ,מירון  ,13910טל'  ,04-6919806וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18305 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע למיתקנים הנדסיים,
דלתון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,18305 /שינוי לתכנית ג.5064 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :דלתון .גושים
וחלקות :גוש ,14059 :חלקי חלקות .19 ,15 :גוש ,14060 :חלקי
חלקות.3 - 1 :
מטרת התכנית :א .הקצאת שטח בעבור מיתקן הנדסי,
מיתקן ביוב קיים .ב .קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע
חקלאית ובשצ"פ כדי לאפשר גישה למיתקן.
עיקרי הוראות התכנית :א .ייעוד קרקע לשטח למיתקנים
הנדסיים ולקרקע חקלאית .ב .מתן זיקת הנאה למעבר ברכב
בקרקע חקלאית ובשצ"פ .ג .קביעת השימושים המותרים בכל
תא השטח .ד .קביעת זכויות והוראות בניה.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 23/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6093התש"ע ,עמ' ,3196
בתאריך .01/06/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל ,מירון  ,13910טל'  ,04-6919806וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ18511 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בניין,
חוסניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
משגב מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,18511 /שינוי לתכנית
ג.10619 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חוסנייה .גושים
וחלקות :גוש ,19249 :חלקי חלקה.2 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי קווי בניין בהתאם למסומן
בתשריט .2 .הגדלת אחוזי 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 משגב ,ד"נ משגב,
טל' .04-9990102
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ18635 /
שם התכנית :שינוי נקודתי לצורך התאמת דרך
ומבנה למצב קיים ,קיבוץ כישור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
משגב מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,18635 /שינוי לתכנית
ג.3304 /
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ כישור .גושים
וחלקות :גוש ,18909 :חלקי חלקה .14 :גוש ,18938 :חלקי חלקות:
.24 ,23
מטרת התכנית :לגיטימציה של מבנה המשמש כמבנה
ציבור ,על ידי הגדלת השטח למבנים ומוסדות ציבור והסדרת
תוואי דרך.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי תוואי דרך בהתאם למצב
קיים .ב .שינוי ייעוד קרקע ממגורים ומשטח פרטי פתוח למבנים
ומוסדות ציבור .ג .הוראות בניה בייעודי הקרקע המיועדים
לבניה ו/או לפיתוח הכלולים בתשריט תכנית זו ,ובלא שינוי
מהוראות תכנית ג .17029 /ד .קביעת תנאים והנחיות להכנת
בקשות להיתרי בניה .ה .קביעת תנאים והנחיות לתשריט
חלוקה.
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 משגב ,ד"נ משגב,
טל' .04-9990102
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי משגב

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18382 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,שינוי קווי בניין
ומתן לגיטימציה לבריכת שחייה ,לבון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,18382 /שינוי לתכנית ג /במ.146 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לבון .גושים וחלקות:
גוש ,18809 :חלקי חלקות .8 ,6 :גוש ,18811 :חלקי חלקות:
.13 ,12
מטרת התכנית :תכנית מפורטת לשינוי ייעודי קרקע ,הגדלת
אחוזי ושטחי בניה ,שינוי קו בניין קדמי ומתן לגיטימציה לבריכת
שחייה ,כדי לתת לגיטימציה לבניין קיים במגרש מס'  53ביישוב
לבון.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעודי קרקע ממגורים
א 2וקרקע חקלאית למגורים א 3ודרך .2 .הגדלת שטחי ואחוזי
הבניה המותרים במגרש מ– 250מ"ר ל– 350מ"ר (סך הכל עיקרי
 +שירות) .3 .שינוי קו בניין קדמי מ– 5מ' ל– 3.5מ' (כל שאר קווי
הבניין נשארים בלא שינוי) .4 .מתן לגיטימציה לבריכת שחייה
קיימת בקומת מרתף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/06/2010ובילקוט הפרסומים  ,6105התש"ע ,עמ' ,3832
בתאריך .08/07/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב ,ד"נ משגב ,טל'  ,04-9990102וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ18314 /
שם התכנית :מגרש מס'  ,19לבון

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ.18314 /

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג12577 /
שם התכנית :תכנית מיתאר ,דגניה ב'

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לבון .גושים וחלקות:
גוש ,18811 :חלקי חלקה.12 :

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,12577 /שינוי לתכניות ג ,4972 /ג ,11812 /ג.1593 /

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי קו בניין קדמי בעבור
מחסן .ב .תוספת מחסן בקומה א' .ג .תוספת שטח עיקרי בקומת
כניסה (לגליזציה).

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דגניה ב' .גושים
וחלקות :גוש ,15166 :חלקי חלקות .109 ,98 :גוש ,15167 :חלקי
חלקה .30 :גוש ,15168 :חלקות במלואן,90 ,85 ,81 ,79 - 65 :
 ,109 ,105 ,103 ,102 ,98 - 95חלקי חלקות,84 - 82 ,80 ,64 :
 .108 ,104 ,101 - 99 ,91 ,89 ,88גוש ,15169 :חלקי חלקות,36 ,35 :
 .42 ,40גוש ,15717 :חלקה במלואה ,2 :חלקי חלקה.3 :

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב ,ד"נ משגב ,טל'  ,04-9990102וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מטרת התכנית :א .הגדלת שטח הקיבוץ .ב .הקמת שכונת
מגורים חדשה בת  75יחידות דיור .ג .הקמת אזור מסחר
ושירותים ,תעסוקה ושירותים .ד .התוויית מערכת דרכים
והתקשרות למערכת הדרכים הקיימת.

מטרת התכנית :לגיטימציה למחסן ותוספת זכויות בניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/07/2010ובילקוט הפרסומים  ,6116התש"ע ,עמ' ,4239
בתאריך .05/08/2010
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עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעודי קרקע קיימים
לשימושים שונים כמופיע בתשריט .ב .קביעת ופירוט התכליות

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה .ד .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/08/2003ובילקוט הפרסומים  ,5212התשס"ג ,עמ' ,3684
בתאריך .31/07/2003

השינויים המוצעים :הוועדה מחליטה להקפיא את מתן
היתרי הבניה ו/או אישור תשריט איחוד וחלוקה על מקרקעין
שעליהן חלה תכנית ג 10552 /ותכנית ג ,6540 /לתקופה של
שנתיים מיום פרסום ההודעה לפי סעיף  77לחוק התכנון.
יוסף ברון
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק הירדן ,טל'  ,04-6757636וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג17850 /
שם התכנית :מרכז מזון למכון תערובת ,צמח

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 30 /134 /03 /5
שם התכנית :הסדרת דרך גישה מוטורית למגרשי
מגורים ברח' צבר

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,17850 /שינוי לתכניות ג ,5123 /ג ,1593 /כפיפות לתכניות
תממ ,9 /2 /תמא /34 /ב ,4 /תמא ,35 /תמא ,23 /אישור לפי
תמ"א תמא.13 /

מחוז הדרום

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' ,30 /134 /03 /5
שינוי לתכניות  ,3 /134 /03 /5 ,10 /134 /03 /5כפיפות לתכנית
תמא /34 /ב.4 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרכז מזון למכון
תערובת צמח .גושים וחלקות :גוש ,15715 :חלקי חלקות,20 :
.26

איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית.

מטרת התכנית :ייעוד שטח למיתקן מבני משק מרכז מזון
למכון תערובת  -צמח.

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

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מחקלאי
למבני משק .ב .שינוי בקו בניין מדרך מס'  1מ– 5מ' ל– 3מ'.
ג .הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש .ד .קביעת ופירוט התכליות
המותרות .ה .הנחיות להגנת ושמירת הסביבה .ו .קביעת
הוראות למתן היתר בניה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .בין
הרחובות צבר והע"ל .שכונת נווה נוי .קואורדינטה ,X571.350
קואורדינטה  .Y180.450גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף .גושים וחלקות :מס' גוש 38007 :רשום ,חלק מהגוש,
חלקות בשלמותן :ל.ר .חלקי חלקה .3 :מס' גוש 38008 :מוסדר,
חלק מהגוש ,חלקות בשלמותן :ל.ר .חלקי חלקות .92 ,91 :מס'
גוש 38009 :מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות בשלמותן :ל.ר .חלקי
חלקה .2 :מס' גוש 38254 :מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות בשלמותן:
 ,43 ,40-35חלקי חלקות .42 ,41 ,2 :מס' גוש 38255 :מוסדר ,חלק
מהגוש ,חלקות בשלמותן :ל.ר .חלקי חלקה.87 :

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6135התשע"א ,עמ' ,50
בתאריך .16/09/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק הירדן ,טל'  ,04-6757636וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג18881 /
שם התכנית :הכנת תכנית לפי סעיפים  77ו– 78לחוק
התכנון והבניה  -כאבול
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג.18881 /
תחום התכנית :יישוב :כאבול .רח' כאבול.
גושים וחלקות :גוש ,18090 :חלקות במלואן.17 ,1 :
גוש ,19609 :חלקות במלואן ,31 ,28 - 25 ,18 ,14 :חלקי חלקות:
,74 ,73 ,58 ,57 ,34 - 32 ,30 ,29 ,24 ,23 ,21 - 19 ,17 ,15 ,13 ,12
.137 ,134 ,133

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מטרת התכנית :הסדרת דרך גישה מוטורית למגרשי
מגורים ברח' צבר.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור
לבידור ,לאטרקציה תיירותית .ב .שינוי ייעוד הקרקע משצ"פ
לדרך משולבת ,לשביל .ג .שינוי ייעוד הקרקע משצ"פ לדרך
מוצעת להרחבת הצומת .ד .שינוי ייעוד מאזור לבידור ,שצ"פ
לחניון .ה .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים .ו .קביעת
זכות מעבר לרכב למגרשים אחוריים ברח' צבר .ז .קביעת
הוראות לפיתוח השטח .ח .קביעת הוראות לשימור חורשת
עצים מוגנים או העתקתם .ט .קביעת הוראות בדבר שימור באר
מים .י .קביעת תנאים למתן היתרי בניה .יא .שימור חורשת
עצים מוגנים ושימור באר מים.
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
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המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע
 ,84100טל'  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח' מנחם בגין ,2
באר שבע ,טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 34 /134 /03 /5
שם התכנית :מגרש  ,A304שכונת נווה נוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,34 /134 /03 /5שינוי לתכניות .3 /134 /03 /5 ,12 /134 /03 /5
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שטח
התכנית נמצא בשכונת נווה נוי ,רח' שיזף  .49קואורדינטה
 ,X179.880קואורדינטה  .Y571.025גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :גוש ,38010 :חלקות
במלואן ,143 ,142 :חלקי חלקה.315 :
מטרת התכנית :שינויים בהנחיות ומגבלות בניה במגרש
מס'  A 304המיועד לבית חד–משפחתי בודד (בנה ביתך) באזור
מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת זכויות בניה ומגבלות
במגרש  A304בהיקף של  84%שטח בניה הכולל ,מתוכם
למטרות עיקריות  .54%ב .קביעת זכויות בניה למטרות שירות
מעל ומתחת למפלס הכניסה הקובעת בהיקף של  .30%ג .קביעת
קווי בניין חדשים .ד .קביעת הנחיות בניה ועיצוב אדריכלי.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בניה .ו .קביעת מבנים להריסה
במגרש מס'  304הבנויים בלא היתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/10/2009ובילקוט הפרסומים  ,6017התש"ע ,עמ' ,455
בתאריך .04/11/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 38 /134 /03 /5
שם התכנית :מקווה ברחוב אלמוג  ,3שכ' נווה נוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,38 /134 /03 /5שינוי לתכנית /5במ.213/
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איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רח'
אלמוג  .3שטח התכנית נמצא בשכונת נוה נוי ,ברח' אלמוג .3
קואורדינטה  ,X 179.575קואורדינטה  .Y 571.025גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות :בהסדר .גושים
בחלקיות .38019 :מגרש 903 :בהתאם לתכנית  /5במ.213 /
מטרת התכנית :הגדלת זכויות בניה למגרש המיועד
למבנים ומוסדות ציבור בשכונת נווה נוי ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת היקפי בניה מרביים
במגרש מס'  903המיועד למבנים ומוסדות ציבור ,מ–34%
ל– ,77%מתוכם למטרות עיקריות מ– 28%ל– ,65%למטרות
שירות מ– 6%ל– .12%ב .הוספת קומה .ג .שינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6068התש"ע ,עמ' ,2192
בתאריך .07/03/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 27 /162 /03 /5
שם התכנית :מגורים במגרש מס' ,291
רחוב ד''ר שלמה צבי רן  ,17שכונת רמות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,27 /162 /03 /5שינוי לתכניות /5במ/5 ,1/34/במ.34/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .רח'
צבי-רן שלמה .שטח התכנית נמצא בשכונת רמות .רח' ד"ר
שלמה צבי רן  .17קואורדינאטה  ,X182.665קואורדינאטה
 .Y575.830גושים וחלקות :גוש :כ.ב 6.בהסדר .גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :שינויים בזכויות בניה במגרש (תא שטח)
מס'  291המיועד לאזור מגורים א' וממוקם ברחוב ד''ר שלמה
צבי רן  ,17שכונת רמות ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת שטחי בניה למטרות
עיקריות מ– 45%ל– .63%ב .קביעת תנאים לבניית מחסן נפרד
מהבית .ג .קביעת קווי בניין למחסן .ד .הגדלת סככת חניה
(בניית סככה מעל שתי חניות) .ה .שינוי קווי בניין .ו .קביעת
תנאים למתן היתרי בניה .ז .קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/08/2010ובילקוט הפרסומים  ,6135התשע"א ,עמ' ,53
בתאריך .16/09/2010

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 24 /209 /03 /5
שם התכנית :מגרש  ,A218רחוב יוכבד בת מרים ,1
שכונת נווה מנחם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,24 /209 /03 /5שינוי לתכנית /5במ.72/
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שטח
התכנית נמצא בשכונת נווה מנחם .רח' יוכבד בת מרים ,1
פינת רח' יהושע ברטונוב .קואורדינטה  ,X 178.135קואורדינטה
 .Y 575.360גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,38163 :חלקי חלקה .58 :גוש ,38380 :חלקי
חלקה .44 :גוש ,38381 :חלקה במלואה .1 :מגרש A 218 :בהתאם
לתכנית  /5במ.72 /
מטרת התכנית :הגדלת שטח בניה למגרש מגורים ,A218
רח' יוכבד בת מרים  ,1שכונת נווה מנחם ,באר שבע ,על ידי
שינויים בזכויות ,הנחיות והגבלות בניה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :קביעת זכויות בניה למטרות
עיקריות במגרש (תא שטח) מס'  A218המיועד לאזור מגורים
א' בהיקף של  155מ"ר .2 .קביעת זכויות בניה למטרות שירות
בהיקף של  32מ"ר (סככת חניה  15 -מ"ר ,ממ"ד  9מ"ר ומחסן -
 8מ"ר) .3 .קביעת תנאים להקמת מחסן נפרד מהבית .4 .קביעת
קו בניין למחסן .5 .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/10/2010ובילקוט הפרסומים  ,6163התשע"א ,עמ' ,1249
בתאריך .25/11/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכן 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 דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 45 /101 /02 /25
שם התכנית :בית חולים סיעודי  +מסחר ומגורים,
שכונת נאות הללי ,דימונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,45 /101 /02 /25שינוי לתכנית .25 /101 /02 /25

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

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 :שכונת נאות הללי.
רחוב האלה  .5דימונה .קוארדינטה  ,X 203500קוארדינטה
 .Y 554150גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול .גושים
וחלקות :גוש ,39808 :חלקה במלואה ,44 :חלקי חלקות.48 ,46 :
גוש ,39809 :חלקי חלקה.34 :
מטרת התכנית :מטרת התכנית הינה שינוי ייעוד הקרקע,
ליצור מסגרת תכנונית שבאמצעותה יהיה ניתן להוציא היתרי
בניה ולבצע שינויים במגרש מס'  902על ידי חלוקת המגרש
ל– 3מתחמים ,להלן .1 :שינוי ייעוד הקרקע במגרש מס' 902
ממוסד למגורים מיוחד ,מסחר ומבנים ומוסדות ציבור ,תא שטח
 .2 .301שינוי ייעוד הקרקע במגרש מס'  902ממוסד למגורים א'
בתאי שטח  .3 .110-101שינוי ייעוד הקרקע במגרש מס' 902
ממוסד לדרך משולבת בתא שטח .603
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד הקרקע משטח
למוסד למגורים א' ,מגורים מיוחד ,מסחר ומבנים ומוסדות
ציבור .ב .קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד .ג .קביעת
זכויות בניה לכל ייעוד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 08/09/2010ובילקוט הפרסומים  ,6147התשע"א ,עמ' ,498
בתאריך .21/10/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
דימונה ,שד' הנשיא  ,1דימונה  ,8600טל'  ,08-6563182וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 47 /101 /02 /25
שם התכנית :בתי מגורים ברחובות דוגית  5ונצרים ,1
מגרשים  ,24 ,20נאות קטיף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,47 /101 /02 /25שינוי לתכנית .31/101/02/25
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דימונה .מגורים א'.
שכונת נאות קטיף .מגרשים  .24 ,21רח' דוגית  ,5רח' נצרים
 1קואורדינטה  ,X203.850 ,X203.775קואורדינטה Y553.080
 .Y553.070גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :גוש ,100326 :חלקי חלקה .1 :מגרשים,24 ,21 :
בהתאם לתכנית .31/101/02/25
מטרת התכנית :שינויים בהוראות תכנון במגרשים מס' ,21
.24
עיקרי הוראות התכנית .1 :הגדלת היקפי בניה מרביים.
 .2ביטול קומת עמודים מפולשת .3 .שינוי נקודתי של קווי
בניין.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/04/2010ובילקוט הפרסומים  ,6083התש"ע ,עמ' ,2862
בתאריך .06/05/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
דימונה ,שד' הנשיא  ,1דימונה  ,8600טל'  ,08-6563182וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מצפה רמון

הודעה בדבר תיקון הוראות תכנית מאושרת
מס' 23 /101 /02 /27
שם התכנית :שטח לבנייני ציבור ,מצפה רמון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  133לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר תיקון טעות שנפלה בטבלת
זכויות בניה מצב מוצע בהוראות התכנית המאושרת
מס'  ,23/101/02/27שפורסמה למתן תוקף בעיתונים ביום
 16/7/2010ובילקוט הפרסומים מס'  6093מיום .1/6/2010
מהות התיקון :בטבלת זכויות בניה מצב מוצע בעמוד 3
בהוראות התכנית המאושרת :שטח בניה מרבי למטרה עיקרית
מתחת לקרקע ,במקום  30%יבוא  .0%שטח בניה מרבי למטרה
עיקרית מעל הקרקע ,במקום  10%יבוא  .30%שטח בניה מרבי
למטרת שירות מעל הקרקע ,במקום  0%יבוא .10%
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מצפה רמון .נ"צ
 .180720 ,502950גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף .גושים וחלקות :גוש( 39594 :בהסדר) ,חלקה ( 1חלק).
גוש( 39595 :מוסדר) ,חלקות ( 46חלק)( 47 ,חלק).
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח
לבנייני ציבור ודרכים ,על ידי שינויים בייעוד הקרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
כל מעוניין הרואה עצמו נפגע על ידי תיקון התכנית,
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'  .08-6263799העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה רמון ,שד' בן גוריון ,8
מצפה רמון  ,80600טל' .08-6586493
התנגדות לתיקון לא תתקבל ולא תידון אלא אם הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 9 /112 /03 /22
שם התכנית :רחוב בן גוריון  ,21שינוי באחוזי בניה
וקווי בניין ,נתיבות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,9 /112 /03 /22שינוי לתכנית .112/03/22
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
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היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות .מגרש מס'
 118בסמוך לרחבת התמרון ברח' בן גוריון .קואורדינטה מערב-
מזרח  ,Y 592.875קואורדינטה דרום-צפון  .X 161.175גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
גוש ,39572 :חלקי חלקה .6 :גוש ,39579 :חלקה במלואה,14 :
חלקי חלקה .48 :מגרש 21 :בהתאם לתכנית .112 /03 /22
מטרת התכנית :תוספת אחוזי בניה ושינוי קווי בניין בתא
שטח מס' .118
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי קווי בניין הפונים לדרך
ולרחבת התמרון ,מ– 3מ' לקו הבניין המסומן בתשריט .ב .תוספת
אחוזי בניה בהתאם לבניה קיימת .ג .קביעת תכסית מרבית בתא
שטח מס'  .118ד .קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 04/12/2009ובילקוט הפרסומים  ,6036התש"ע ,עמ' ,1097
בתאריך .24/12/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתיבות ,שד' ירושלים  ,4נתיבות  ,80200טל'  ,08-9938735וכל
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' 312 /03 /6
שם התכנית :יער נועם
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'  ,312 /03 /6כפיפות לתכניות
 ,224 /02 /6 ,261 /02 /6תמא ,22 /תתל /9 /4 /3 /א ,תמא,23 /
תמא /31 /א ,1 /תממ.14 /4 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דרומית-מזרחית
למושב נועם .נחצה על ידי דרך מס'  .6בתחום מועצות אזוריות:
שפיר ,לכיש ,יואב .קואורדינטה  ,X607.000קואורדינטה
 .Y181.000גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות :מס' גוש 2961 :מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות,12 :
 .59 ,13מס' גוש 2962 :מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות .11-9 ,7 ,1 :מס'
גוש 2963 :מוסדר ,חלק ,חלקי חלקה .1 :מס' גוש 2964 :מוסדר,
חלק ,חלקי חלקה .2 :מס' גוש 2965 :מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות:
 .5 ,3-1מס' גוש 2966 :בהסדר ,חלק .מס' גוש 2968 :מוסדר ,חלק,
חלקי חלקות .55 ,49 ,26 ,18 ,1 :מס' גוש 2981 :מוסדר ,חלק .מס'
גוש 2986 :מוסדר ,חלק ,חלקה בשלמותה ,15 :חלקי חלקות,1 :
 .14 ,13 ,11 ,8 ,6 ,5 ,3מס' גוש 3033 :מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות:
 .9-6 ,4 ,3מס' גוש 3110 :מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות,9 ,8 :
 .46 ,38 ,36 ,31 ,30 ,28 ,27 ,25 ,24 ,22 ,19-16מס' גוש3111 :
מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות .43 ,19 ,15 ,13-4 ,1 :מס' גוש3112 :

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות .17 ,14-11 ,7 ,6 ,4-1 :מס' גוש:
 3113מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות .13-9 :מס' גוש 3115 :מוסדר,
חלק ,חלקי חלקות .20 ,17 :מס' גוש 3116 :מוסדר ,חלק ,חלקי
חלקות .8 ,2 ,1 :מס' גוש 3128 :מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות.3-1 :
מס' גוש 3137 :מוסדר ,חלק ,חלקי חלקות.3-1 :

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים ,טל'  ,08-8500705וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :א .קביעת גבולות ותכליות ליערות,
בהתאם להוראות תמ"א  .22ב .שמירה וטיפוח יערות ונוף.

מרחב תכנון מקומי שקמים

עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
ליער לסוגיו ומיער לסוגיו לקרקע חקלאית .ב .קביעת שימושים,
הנחיות ,מגבלות ,תנאים והוראות פיתוח בתחום היער לסוגיו.
ג .קביעה של חניוני נופש פעיל .ד .שיקום אתרי פסולת בלתי
חוקיים .ה .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263795העתק 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' 6 /192 /03 /6
שם התכנית :שדה משה  -משק 67
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,6/192/03/6שינוי לתכנית .192/03/6
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :שדה משה.
מערבית למרכז ולהרחבה הקהילתית .בתחום מועצה אזורית
לכיש .קואורדינטה  ,X 181.120קואורדינטה  .Y 613.180גבולות
התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים וחלקות:
גוש ,34109 :חלקה במלואה ,67 :חלקי חלקות.166 ,162 :
מגרש 67 :בהתאם לתכנית .192 /03 /6
מטרת התכנית :הגדלת שטח בנייה מרבי למגורים במשק
( 67בלא הגדלת מס' היח"ד).
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטח בניה מרבי למגורים
במגרש ל– 600מ''ר בעבור שתי יחידות דיור ,ועוד  55מ''ר
ליחידת הורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 28/01/2010ובילקוט הפרסומים  ,6061התש"ע ,עמ' ,1874
בתאריך .08/02/2010

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 309 /03 /6
שם התכנית :תחנת שאיבת מים עוצם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,309 /03 /6שינוי לתכנית  ,2 /204 /03 /6פירוט לתכנית
תממ ,14 /4כפיפות לתכנית תמא.35 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :עצם .תחנת
שאיבה קיימת ,מצפון מזרח למושב שחר .בתחום המועצה
האזורית לכיש .קואורדינטה  ,X173.850קואורדינטה .Y615.700
גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף .גושים
וחלקות :גוש ,3091 :חלקה במלואה ,16 :חלקי חלקות.24 ,17 ,15 :
מטרת התכנית :ייעוד שטח בעבור הרחבת תחנת שאיבת
מים והמיתקנים הנלווים לה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
ומיתקני מים למיתקנים הנדסיים .ב .קביעת שימושים ותכליות,
הנחיות ומגבלות בניה .ג .קביעת שטחי בניה .ד .קביעת הוראות
לפיתוח השטח ,כולל תשתיות ושירותים .ה .קביעת תנאים
למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 06/11/2009ובילקוט הפרסומים  ,6017התש"ע ,עמ' ,464
בתאריך .04/11/2009
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263795וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים ,טל'  ,08-8500705וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי הלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 57398-01-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אודן ניהול והשקעות  2001בע"מ ,ח"פ
.51-309560-4
והמבקשים :קולאי סטפן דרכון מולדובי מס' A0433426
ו– 4אח' ,ע"י ב"כ מיסיוק ולאדימיר ,מרח' מנחם בגין  ,88תל אביב
 ,67138טל'  ,03-6243530פקס' .03-6243540
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.5.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .12.4.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
חלקה  628בגוש  6043בע"מ
(ח"פ )51-034435-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.4.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,שד'
שאול המלך  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל בננסון ,מפרק

מיסיוק ולאדימיר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעה בדבר תחליף המצאה
[פר"ק ( - 57398-01-11מחוז מרכז)
קולאי סטפן ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי]
אל :אודן ניהול והשקעות  2001בע"מ ,ח"פ 51-309560-4

מאט.מו.אד בע"מ
(ח"פ )51-425152-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה כי ביום  31.1.2011הגישו קולאי סטפן
ו– 4אח' ,בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפירוק החברה
הנ"ל בתיק פר"ק ( 57398-01-11מחוזי  -מרכז).

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מצא ,ת"ז ,07904436
מרח' ליפסקי  ,8תל אביב ,למפרק החברה.

זאת ועוד ,בעניין בקשת הפירוק ,נקבע מועד לדיון בבקשה
ליום  .18.5.2011על כן ,על החברה ו/או נציג מטעמה להתייצב
במועד זה בבית המשפט כנדרש בהחלטה.

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

העתק מבקשת הפירוק וכתבי בי–דין נוספים מצויים
במזכירות בית המשפט וגם אצל ב"כ המבקש ,עו"ד מיסיוק
ולאדימיר ,טל'  ,03-6243530פקס' .03-6243540

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

החברה נדרשת להגיש את תגובתה לבקשה לפירוקה לא
יאוחר מ– 30ימים מיום פרסום הודעה זו.

מיסיוק ולאדימיר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעה מאת הכונס הרשמי

מאט.מו.אד בע"מ
(ח"פ )51-425152-9
(בפירוק מרצון)

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 62268-10-10
שם העמותה :בית הכנסת תפארת מתיתיהו ובית המדרש
נתיבות משה עתלית ,ע"ר .58-046053-3
מען משרדה הרשום :המחתרות שמעון  ,25עתלית.
תאריך הגשת הבקשה.14.10.2010 :
תאריך מתן צו פירוק.5.1.2011 :
לבנה בר עוז
סגן הכונס הרשמי
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משה מצא ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.5.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' ליפסקי
 ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה מצא ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

אי.קיי.אס.נט .קום פתרונות ידע בע"מ

פ.י.ת .עמילות מכס ( )1977בע"מ

(ח"פ )51-278301-0

(ח"פ )51-075936-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון הסגל ,ת"ז ,057795830
מרח' התמר  ,3שוהם ,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.
אלון הסגל ,מפרק

אי.קיי.אס.נט .קום פתרונות ידע בע"מ
(ח"פ )51-278301-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.5.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' התמר ,3
שוהם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון הסגל ,מפרק

פ.י.ת .עמילות מכס ( )1977בע"מ
(ח"פ )51-075936-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלחנן דנקר ,מרח' מרדכי
 ,6רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלחנן דנקר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2011בשעה  ,11.00במשרדה של עו"ד
אשרת חורי ,רח' יד חרוצים  ,12תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אלחנן דנקר ,מפרק

אס.פי.אל  -עידור ניהול בע"מ
(ח"פ )51-373902-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.5.2011בשעה  ,14.00ברח' יוני נתניהו 3ב',
אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן אלרואי ,מפרק

היילוס פיית' לבורטוריז בע"מ
(ח"פ )51-247329-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2011בשעה  ,10.00ברח' יפו  ,97מרכז
כלל ,משרד  ,823ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר גורודיש ,מפרק

שליט-אנגל חברה לבניין בע"מ
(ח"פ )51-217022-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2011בשעה  ,10.00אצל איתן מודן
ושות' ,עורכי דין ,רח' פנחס רוזן  ,72תל אביב  ,69512לשם הגשת
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דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ארז אנגל ,מפרק

חלקה  152בגוש  6935בע"מ
(ח"פ )51-047597-3
(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  ,3.5.2011בשעה  ,10.00ברח' חבקוק  ,7תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד שוב ,עו"ד ,מפרק

ישראל קרלוס לומובסקי-אופטימל בע"מ
(ח"פ )51-399135-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.5.2011בשעה  ,10.00ברח' רמב"ם  ,12כניסה ב,
דירה  ,6הרצליה  ,46401טל'  ,054-5965649לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל קרלוס לומובסקי ,מפרק

מבני אופיר יזום ובניה בע"מ
(ח"פ )51-280859-3
(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  ,1.5.2011בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
תדמור ושות' ,רח' דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי  ,5המגדל
המרובע ,קומה  ,34תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לימור אורפלי ,עו"ד ,מפרקת

אורגנו אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-253266-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2011בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
תדמור ושות' ,רח' דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי  ,5המגדל
המרובע ,קומה  ,34תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לימור אורפלי ,עו"ד ,מפרקת

"המוכתר"  -קייטרינג ושרותי מזון בע"מ
(ח"פ )51-261718-4
(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  ,8.5.2011בשעה  ,10.00אצל רו"ח שלמה אשכנזי,
רח' נחלת יצחק  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה אשכנזי ,רו"ח ,מפרק

שהם מרכזי ספורט בע"מ
(ח"פ )51-338193-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2011בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון קרט ,עו"ד ,מפרק

מנו את ווקנין בע"מ
(ח"פ )51-353117-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נאוית קובילינסקי,
מרח' בתיה מקוב  ,4רחובות ,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.
נאוית קובילינסקי ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

מנו את ווקנין בע"מ
(ח"פ )51-353117-8
(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  ,5.5.2011בשעה  ,12.00לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דרור זילכה ,מרח'
חורגין  ,20רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דרור זילכה ,עו"ד ,מפרק

נאוית קובילינסקי ,עו"ד ,מפרקת

א.ש.ד  -תפנית מערכות הדמיה ( )1998בע"מ
חלקה  13בגוש  6614בע"מ
(ח"פ )51-030408-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל רוזנר ,מרח'
גונן  ,15פתח תקוה ,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.
שמואל רוזנר ,עו"ד ,מפרק

תרש"א בגוש  6896בע"מ

(ח"פ )51-270922-1
(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  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן אלברט ,מרח' נורדאו
 ,59הרצליה ,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.
איתן אלברט ,מפרק

ס.מ .מבצר סוכנות לביטוח בע"מ

(ח"פ )51-031538-5
(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  ,22.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל רוזנר ,מרח'
גונן  ,15פתח תקוה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-103902-6
(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  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח פנחס פיקסלר ,מרח'
שמואל הנציב  ,5נתניה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

שמואל רוזנר ,עו"ד ,מפרק

פנחס פיקסלר ,רו"ח ,מפרק

אומגה הנדסה בע"מ

קאסיון לפיתוח בע"מ

(ח"פ )51-204689-7
(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

(ח"פ )51-306024-4
(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

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורית הלפרין ,מרח' כיכר
צה"ל  ,60ת"ד  ,11348קרית שמונה  ,11031למפרקת החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורית רם ,מרח'
דורות ראשונים  ,1ירושלים ,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.

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

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

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

אורית הלפרין ,מפרקת

אורית רם ,עו"ד ,מפרקת

דיווח ישיר בע"מ
(ח"פ )51-264362-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי ,ממשרד
ברוכשטיין ,בירו ,רייף ,רוהר ושות' ,מרח' אחד העם  ,9תל אביב
 ,61292למפרק 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.

גו טלקום בע"מ
(ח"פ )51-384905-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה רשף ,מרח' בן
זאב  ,6ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים 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.

דורון ערוסי ,עו"ד ,מפרק

אריה רשף ,עו"ד ,מפרק

ל.א .קרליבך נכסים בע"מ

טקמטורו בע"מ

(ח"פ )51-384875-4
(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  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירי שומינר ,ת"ז
 ,031488968משדרות רוטשילד  ,76-74תל אביב ,למפרקת
החברה.

(ח"פ )51-087430-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף יצחקי ,ת"ז
 ,023760200מרח' ה' באייר  ,64תל אביב  ,62198למפרק 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.
שירי שומינר ,עו"ד ,מפרקת

ת .רשף מהנדסים בע"מ
(ח"פ )51-375061-2
(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

3214

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.
אסף יצחקי ,עו"ד ,מפרק

מונופלסט בע"מ
(ח"פ )51-332158-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח ,מרח'
המסגר  ,6אור יהודה ,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.
רחל רייפר פלח ,עו"ד ,מפרקת

טייק אוף  -יוזמות תירותיות בע"מ
(ח"פ )51-360988-3
(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  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דביר דגני ,ת"ז
 ,029641057מרח' אד"ם הכהן  ,16תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דביר דגני ,עו"ד ,מפרק

"משו-חם" שרותי קפה בע"מ

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את האני קארוט ,מרח' עטרות,
ת"ד  ,17145ירושלים ,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.
האני קארוט ,מפרק

יוחפז נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-303309-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר כרמי ,מרח'
התעשייה  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
תומר כרמי ,עו"ד ,מפרק

כנה הוצאת ספרים בע"מ

(ח"פ )51-391062-0
(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  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריג'יט תשובה ,מרח'
גיבורי ישראל  ,7נתניה ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-087288-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ארנון ,ממשרד
עו"ד כרמלי ארנון ,רח' שלומציון המלכה  ,18ירושלים ,94146
למפרק 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.

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.

בריג'יט תשובה ,עו"ד ,מפרקת

יוסף ארנון ,עו"ד ,מפרק

גרר אדקידק בע"מ
(ח"פ )51-385077-6
(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

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

נתי מכונות חכמות בע"מ
(ח"פ )51-275004-3
(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
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתי לוי ,מרח' המרד ,11
רעננה ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל בר–מלאכי,
ממושב עין הבשור  ,29למפרקת החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכל בר–מלאכי ,עו"ד ,מפרקת

נתי לוי ,מפרק

מפעלי מתכת נתניה בע"מ
י.קלינטק טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-425424-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל אלוף ,מרח'
השקמים  ,22ת"ד  ,6059רכסים  ,20496למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-009655-5
(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  ,24.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר רבינוביץ ,ת"ז
 ,7274616אצל ב"כ עו"ד יהושע גבעון ,מרח' דרך הים  ,16חיפה,
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.
יאיר רבינוביץ ,מפרק

שמואל אלוף ,מפרק

זהות תוכנה בע"מ
מאורות נתן בע"מ
(ח"פ )51-340728-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן הבדלי ,מרח' לבנה
 ,24/8אור יהודה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אילן הבדלי ,מפרק

שורשים  -ביוטל בע"מ
(ח"פ )51-166344-5
(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
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(ח"פ )51-266804-7
(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  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא קדם מגדעון קורן
ושות' ,משרד עורכי דין ונוטריון ,מדרך בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ,1
קומה  ,18רמת גן  ,52573טל'  ,03-6005555פקס' ,03-6005556
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.
גיא קדם ,עו"ד ,מפרק

דב בן עזר  -אמנון זמר מהנדסים יועצים בע"מ
(ח"פ )51-119630-5
(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

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר קינן ,מרח'
טשרניחובסקי  ,16כפר סבא ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה זכאי ,מרח'
אנילביץ  ,62תל אביב ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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.

עופר קינן ,עו"ד ,מפרק

שלמה זכאי ,רו"ח ,מפרק

אי .גי .אס - .ישראל שירותים אופטלמיים בע"מ

חי עוקב ונה הנדסה ובניין בע"מ

(ח"פ )51-310643-5
(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  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון מלמד ,מרח'
אברהם שלונסקי  ,9רעננה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-367306-1
(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  ,16.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ונה זכריה ,מכפר גבירול
 ,36רחובות ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים 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.

אמנון מלמד ,עו"ד ,מפרק

ונה זכריה ,מפרק

הובלות הנרי נביא בע"מ

עוגה אופנה בע"מ

(ח"פ )51-162293-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הנרי נביא ,ת"ז ,006104095
מרח' זאב באכר  ,22תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-306559-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו בן צבי ,ממושב שחר,
למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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.

הנרי נביא ,מפרק

זיו בן צבי ,מפרק

אקספנדיס בע"מ

מוטורולה טלפונים סלולריים ישראל בע"מ

(ח"פ )51-318352-5
(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

(ח"פ )51-432413-6
(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

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה גנות ,ממשרד
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי ,1
תל אביב  ,67021למפרק 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.
משה גנות ,עו"ד ,מפרק

צבי גרינוולד בע"מ
(ח"פ )51-102630-4
(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  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי שנהר ,מרח'
לינקולן  ,20קומה  ,15תל אביב  ,67134למפרק 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.
שי שנהר ,עו"ד ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סער רוסמן ,מרח'
איתמר בן אב"י  ,4תל אביב  ,64736למפרק 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.
סער רוסמן ,עו"ד ,מפרק

כללית פלוס בע"מ
(ח"פ )51-209798-1
(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  ,22.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סער רוסמן ,ממשרד
ליפא מאיר ושות' ,רח' איתמר בן אב"י  ,4תל אביב ,64736
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.
סער רוסמן ,עו"ד ,מפרק

מודעה בתנועה בע"מ

ישיר איי.די.איי )2000( .בע"מ

(ח"פ )51-299239-7
(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  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ברק ,מרח'
החבצלת  ,19ירושלים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-305765-3
(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  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין אדר ,ת"ז
 ,008110926מרח' קפלן  ,17תל אביב  ,64734למפרק 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.

יוסף ברק ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

בנימין אדר ,עו"ד ,מפרק

נאות אור פתח תקווה בע"מ
(ח"פ )51-242103-3
(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  ,23.2.2011התקבלה החלטה
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אשדם  2004פ.מ .בע"מ
(ח"פ )51-361937-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2011התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ ,מרח'
בלוך  ,48תל אביב ,טל'  ,03-5624456למפרק 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.
ג'קי אטלן ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

וויט-נט בע"מ
(ח"פ )51-326502-5
(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  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אושרי שלוש ,מרח'
שד' הגעתון  ,47נהריה ,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.

א.ש.נ .ישר ולעניין  -שיווק עד הבית בע"מ
(ח"פ )51-337046-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן שוב ,מרח' יפו
 ,33ירושלים ,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.
יונתן שוב ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אושרי שלוש ,עו"ד ,מפרק

אי.אי .דוד בע"מ
(ח"פ )51-074698-5
(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  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמנואל זלצמן ,מרח'
המלאכה  ,12אור יהודה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

לוניגמר בע"מ
(ח"פ )51-389138-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת אופיר וטלמכר ,מרח'
דרור 3ב ,הוד השרון  ,45268למפרק 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.
			
			

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

עמנואל זלצמן ,עו"ד ,מפרק

בוספורוס טקסטיל ( )2004בע"מ
כסלו במוהליבר בע"מ
(ח"פ )51-390579-4
(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  ,25.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'קי אטלן ,ת"ז ,015230071
מרח' הטייסים  ,17רעננה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

(ח"פ )51-350125-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  )2(319לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף גוטרייך ,ת"ז
 ,007118086מרח' אורט ישראל  ,11בת ים ,למפרק החברה.
יוסף גוטרייך ,מפרק
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לוג-און אינטרנשיונל ( )98בע"מ

ל.כ .תבונה פיננסית בע"מ

(ח"פ )51-271761-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  )2(319לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל מגדן ,ת"ז ,54040191
מרח' שרת  ,44רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-410486-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ליאור כרמי ,ת"ז  ,058716762מרח' השלוה  ,9תל מונד ,למפרק
החברה.

גיל מגדן ,מפרק

ליאור כרמי ,מפרק

סנובה דיאגנוסטיקה בע"מ
(ח"פ )51-331897-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  )2(319לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיל כץ ,ת"ז ,513318972
למפרק החברה.
אמיל כץ ,מפרק

עומר רובינשטיין בע"מ

(ח"פ )51-261646-7
(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  ,28.2.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליהו אשכנזי ,ת"ז  ,051501245מרח' הרחבה חקלאית  ,40ראש
פינה ,למפרק החברה.
אליהו אשכנזי ,מפרק

(ח"פ )51-385352-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  )2(319לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר רובינשטיין ,למפרק
החברה.
עומר רובינשטיין ,מפרק

נתיבי מים  2000בע"מ
(ח"פ )51-292809-4
(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  ,28.2.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דרור לוי ,ת"ז  ,057949307משיכון בנים שדה ורבורג ,למפרק
החברה.
דרור לוי ,מפרק
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יצרן חשמל פרטי לגליל בע"מ

ר .גוילי נכסים ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-260703-7
(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  ,28.2.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ראובן גוילי ,ת"ז  ,7952179מרח' משה קול  ,1תל אביב ,למפרק
החברה.
ראובן גוילי ,מפרק

אחים אשכנזי שווק מוצרי מזון בע"מ
(ח"פ )51-143689-1
(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  ,28.2.2011לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את שלמה אשכנזי ,ת"ז  ,55502348מרח' יצחק שדה  ,13גבעת
שמואל ,למפרק החברה.
שלמה אשכנזי ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
הרצל שרגאיאן ,ת"ז  ,055025969מרח' יהודה הנשיא  ,4רעננה,
למפרק החברה.
הרצל שרגאיאן ,מפרק

גדילן חברה לבניה ( )1991בע"מ
(ח"פ )51-153658-3
(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  ,17.2.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
איתן הראל ,ת"ז  ,42166033מרח' שמעון רייך  ,22נהריה ,למפרק
החברה.
איתן הראל ,מפרק

אשמורה בע"מ
(ח"פ )51-356376-7
(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  ,17.4.2011בשעה  ,12.00במשרדי רדיאנו,
בטאט ושות' ,עורכי דין ,רח' יגאל אלון ( 65מגדל טויוטה ,A
קומה  ,)6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא בטאט ,עו"ד ,מפרק

ט.ב.י.ת  -ייזום ותכנון פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-315346-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את טל ברמן ,ת"ז  ,024605917מרח' נחום סוקולוב  ,69תל אביב,
למפרק החברה.
טל ברמן ,מפרק

שבולת רם שרותים הנדסיים בע"מ
(ח"פ )51-360106-2
(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 תתכנס ביום  ,17.4.2011בשעה  ,12.00במשרדי רדיאנו,
בטאט ושות' ,עורכי דין ,ברח' יגאל אלון ( 65מגדל טויוטה ,A
קומה  ,)6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבני עדמון בע"מ

גיא בטאט ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-365134-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דרור אבני ,ת"ז  ,53342309מרח' קוסטה ריקה  ,6חיפה ,למפרק
החברה.
דרור אבני ,מפרק

נגריית הרצל ש .בע"מ
(ח"פ )51-331567-1
(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

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

סטרגת בע"מ
(ח"פ )51-161537-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים גת ,ת"ז ,001708361
מרח' אסתר רבין  ,12חיפה ,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.
אביאל שטרן ,עו"ד ,מפרק
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אול אופטיקל ישראל בע"מ
(ח"פ )51-293763-2
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,14.4.2011בשעה  ,14.00במשרד
עו"ד גולדפרב ,לוי ,ערן ,מאירי ,צפריר ושות' ,רח' ויצמן  ,2קומה
 ,22תל אביב .64239
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה על ידי נושים
ובחירת מפרק לעסקי החברה.
בנימין ג'רמי ,עו"ד

יהדות ואומנות
(ח"פ )51-447603-5
(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  ,22.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה כהן ,מרח' תכלת
מרדכי  ,3בית שמש ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רבקה כהן ,מפרקת

סופה חניונים ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-252846-4
(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  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמי גרינבאום ,מרח'
חרוץ  ,6תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמי גרינבאום ,עו"ד ,מפרק

אבית שיף השקעות בע"מ
(ח"פ )51-300810-2
(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  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שיף ,מרח' רקנטי
 ,10תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם שיף ,מפרק

חגיגת צעצועים בע"מ
(ח"פ )51-401165-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעזר אגוזי ,מרח'
מטלון  ,53תל אביב  ,66856למפרק 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.
אליעזר אגוזי ,עו"ד ,מפרק

מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-264902-1
(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  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב ירמיהו ,מרח'
בנימין  ,37רחובות ,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.
יניב אלעד ירמיהו ,עו"ד ,מפרק

הקסמיינד בע"מ
(ח"פ )51-355142-4
(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  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי בארי ,ת"ז ,25631920

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

אצל יגאל ארנון ושות'  -עורכי דין ,מרכז עזריאלי  ,1קומה ,46
תל אביב  ,67021למפרק החברה.

ארלוזורוב  ,111פינת תשי"ח  ,2בניין שקל ,תל אביב  ,69028נייד
 ,054-7437444פקס'  ,03-6968672למפרק 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.

ישי בארי ,מפרק

אמנון וייס ,עו"ד ,מפרק

טרנסיטי בע"מ

שרות נסיעות עירוני ובין עירוני יצהל בע"מ

(ח"פ )51-266145-5
(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  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול שלו ,ת"ז ,53264917
מרח' המתנחלים  ,4גני יהודה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-008122-7
(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  ,26.1.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל ארצי ,ת"ז
 ,051920262מרח' יהודה המכבי  ,65תל אביב ,למפרק החברה.

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

מעין חיים  -סגל יפה וחיים בע"מ
(ח"פ )51-122470-1
(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  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהושע סגל ,מרח'
נחום סוקולוב  ,92חולון ,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.
יהושע סגל ,עו"ד ,מפרק

נ .משיח חברה לבניין בע"מ
(ח"פ )51-217344-4
(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  ,12.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון וייס ,מרח'

ילקוט הפרסומים  ,6214י"א באדר ב' התשע"א17.3.2011 ,

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.
יחזקאל ארצי ,מפרק

מוניות בית החיל  -דקל (ת"א) ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-238211-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.1.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל ארצי ,ת"ז
 ,051920262מרח' יהודה המכבי  ,65תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יחזקאל ארצי ,מפרק

אינטגרל הנדסת מעליות ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-281239-7
(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  27.7.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורי הולצמן ,מרח'
ארלוזורוב  ,111תל 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.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן וילנר ,מרח' משה
לוי  ,11בית  ,UMIראשון לציון ,למפרק החברה.

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.

אורי הולצמן ,רו"ח ,מפרק

יבוא מקורי בע"מ

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

(ח"פ )51-327650-1

ערן וילנר ,עו"ד ,מפרק

(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  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמיקם שוחט ,מרח'
דוד אלעזר  ,27חדרה  ,38331למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמיקם שוחט ,עו"ד ,מפרק

רילנד ישראל בע"מ

קרמיקה ושיש יוספי בע"מ
(ח"פ )51-377079-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף יוספי ,ת"ז ,068663731
מרח' מולדת  ,8נס ציונה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-360490-0
(בפירוק מרצון)

יוסף יוספי ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין לוי ,מרח' משה לוי
 ,11ראשון 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.
בנימין לוי ,מפרק

(ח"פ )51-390303-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון וייס ,מרח'
ארלוזורוב  ,111פינת תשי"ח ,בניין שקל ,תל אביב  ,69028נייד
 ,054-7437444פקס  ,03-6968672למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
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