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הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי
רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים המופיעים ברשימה
שלהלן ,לממוני ביקורת גבולות לעניין החוק:

קסהון מלקו ,מס' רישוי  - 28048במחוז תל אביב והמרכז
גלינה קורמליוב ,מס' רישוי  - 25459במחוז ירושלים
קרן שייט ,מס' רישוי  - 17391במחוז תל אביב והמרכז.
י' בטבת התשע"ג ( 23בדצמבר )2012
(חמ -3-141ה)1
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
		

שם

מס' זהות

איהאב הינו

300195773

מינוי קציני מבחן למבוגרים

		
איילה כהן

040450868

		
הראל צור

034921486

		
אסף חיון

39134051

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים במחוז תל אביב והמרכז:

		
אלי ממן

33445370

אביבית רובינשטיין ,מס' רישוי 27284

דוד חלמסקי

304562598

אוקסנה אברמוב ,מס' רישוי 26836

אחמד מגאמסה

040382129

אסתר אתי ריטן ,מס' רישוי 26990

		
אסף עמר

031214133

אירית איסטרוגו ,מס' רישוי 25276

		
נתי לוי

028140341

שי אבוהרון

039232608

		
יוגב כהן

040581621

מרדכי סליק

046259032

אחסאן נסראלדין

39961149

יגאל בן עמי

רפאל היררי ,מס' רישוי .26814
ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ -3-141ה)1
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

24203630

מינוי קציני מבחן למבוגרים

		
ירון ברינדר

59774604

רדה אברמוב

306998261

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן למבוגרים:

דניאל טגניה

309686541

גלית דויטש ,מס' רישוי  - 27293במחוז תל אביב והמרכז

		
תמי לנקרי

39873914

שולמית קובי ,מס' רישוי  - 28045במחוז תל אביב והמרכז

איתי סולניק

43395557

נעם ברחד ,מס' רישוי  - 24360במחוז ירושלים

		
אייל הראל

023800873

		
רונית דמרי

035893353

		
אביעד דלל

300116738

15997638
		
אבי אסרס
י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר )2012
(חמ -3-284ה)1
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

		

ברק אריאב ,מס' רישוי  - 24731במחוז ירושלים.
י"ב בכסלו התשע"ג ( 26בנובמבר )2012
(חמ -3-141ה)1
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

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 הרשומים מטה לקצינות מבחן
למבוגרים במחוז באר שבע והדרום:

מינוי קציני מבחן למבוגרים

תמי מיטל חדד ,מס' רישוי 20569

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים לעניין הפקודה האמורה:

מרינה אלגרבלי ,מס' רישוי 25100

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

2268

רוית כהן ,מס' רישוי .26797
ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ -3-141ה)1
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מינוי קצינת מבחן למבוגרים

מינוי סגנית קצינת מבחן מחוזית למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את נאדיה מסאלחה ,מס' רישוי ,18361
לקצינת מבחן למבוגרים במחוז חיפה והצפון.

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

ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ -3-141ה)1
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את לימור כאהן ,מס' רישוי ,27554
לקצינת מבחן למבוגרים במחוז חיפה והצפון.
ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ -3-141ה)1
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

ביטול מינוי קצינות מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה כקצינות
מבחן למבוגרים ,לעניין הפקודה האמורה:
קרן אשכנזי אלקיים ,מס' רישוי  - 214698במחוז תל אביב והמרכז
מיכל מחט שמיר ,מס' רישוי  - 314763במחוז תל אביב והמרכז
אמירה חיוק ,מס' רישוי  - 421857במחוז חיפה והצפון.
י' בטבת התשע"ג ( 23בדצמבר )2012
(חמ -3-141ה)1
			
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
 2י"פ התש"ס ,עמ' .1519
 3י"פ התש"ס ,עמ' .1519
 4י"פ התשע"א ,עמ' .997

ביטול מינוי קצינת מבחן למבוגרים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את סיגל חכמוב ,מס' רישוי ,12057
לסגנית קצינת מבחן מחוזית למבוגרים במחוז תל אביב והמרכז
לעניין הפקודה האמורה.
י' בטבת התשע"ג ( 23בדצמבר )2012
(חמ -3-141ה)1
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את אילנית פנחס ,מס' רישוי ,11225
בעיריית ראשון לציון לעובדת סוציאלית לעניין החוק האמור.
י' בטבת התשע"ג ( 23בדצמבר )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של לילך ששון ,מס' רישוי
 ,211952כך שבמקום "במועצה המקומית קציר חריש" יבוא
"במועצה האזורית מנשה".
י' בטבת התשע"ג ( 23בדצמבר )2012
(חמ )3-142
			
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1392

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח
חדש] ,התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של ולריה ברזנר
(מישונינה) ,2מס' רישוי  ,17439לקצינת מבחן למבוגרים לעניין
הפקודה האמורה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של מיקה נגן ,מס' רישוי
 ,221365כך שבמקום "בעיריית מגדל העמק" יבוא "במועצה
האזורית יזרעאל".

י"ב בכסלו התשע"ג ( 26בנובמבר )2012
(חמ -3-141ה)1
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1904

י' בטבת התשע"ג ( 23בדצמבר )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
 2י"פ התש"ע ,עמ' .2680

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

2269

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של אינז הלנה בוסקילה,2
מס' רישוי  ,5623כך שלצד שמה ,אחרי "מועצה מקומית יסוד
המעלה" יבוא "ומועצה אזורית מבואות החרמון".
ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .1299

ביטול מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה לעובדות
סוציאליות לעניין החוק האמור:
יעל אלבז ,מס' רישוי 18472

2

את באטריס רוסה שכטמן ,מס' רישוי  ,18467עובדת סוציאלית
בשירות למען הילד ,להיות עובדת סוציאלית לפי חוק הסכמים
לנשיאת עוברים באזור ירושלים ,באר שבע והדרום.
י"ב בכסלו התשע"ג ( 26בנובמבר )2012
(חמ )3-2769
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
		

מינוי נציג שר התעשייה המסחר והתעסוקה במועצת
הרשות לפיתוח הגליל
לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל ,התשנ"ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א)( )1לחוק הרשות לפיתוח
הגליל ,התשנ"ג ,11993-ובאישור הוועדה לבדיקת מינויים מיום
י"ט באדר התשע"ב ( 13במרס  ,)2012אני ממנה את אמיר אופיר,
ת"ז  ,078639135לנציגי במועצת הרשות לפיתוח הגליל.
י"ב בכסלו התשע"ג ( 26בנובמבר )2012
(חמ )3-2476
__________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ' .138

שרה צברי ,מס' רישוי 6527

3

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

אמירה ח'רייש ,מס' רישוי 4009

4

סבטלנה דוברינסקי פרניס ,מס' רישוי .512907
ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
 2י"פ התשס"ח ,עמ'  ;3681התשע"ב ,עמ' .1279
 3י"פ התשנ"ג ,עמ' .1224
 4י"פ התשס"ב ,עמ' .1406
 5י"פ התשס"ב ,עמ' .1406

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (36ב) לחוק אימוץ ילדים,
התשמ"א ,11981-אני ממנה את באטריס רוסה שכטמן ,מס' רישוי
 ,18467עובדת סוציאלית בשירות למען הילד ,לעובדת סוציאלית
באזור ירושלים ,באר שבע והדרום ,לעניין החוק האמור.
י"ב בכסלו התשע"ג ( 26בנובמבר )2012
(חמ )3-475
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התשמ"א ,עמ' .293

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם
ומעמד היילוד) ,התשנ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ג) לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו ,11996-אני מסמיך
___________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .176
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הודעה על שינוי הרכב בוועדה המייעצת
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א)( )1ו–(ד) לחוק היטלי סחר
ואמצעי הגנה ,התשנ"א ,11991-אני ממנה את מאהר דבאח ,ת"ז
 ,025821471לחבר ,נציג ציבור בוועדה המייעצת לעניין היטל
היצף והיטל משווה ,וליושב ראש הוועדה במקום מאיר ליפא.2
מען הוועדה  -רח' בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ירושלים.
י"ד בכסלו התשע"ג ( 28בנובמבר )2012
(חמ -3-383ה)1
			
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
__________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;38התשס"א ,עמ' 663
 2י"פ התשנ"א ,עמ'  ;2565התשס"ז ,עמ' .1850

מינוי מפקח 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 אבנר פלור,
ת"ז  ,22579403למפקח לעניין סעיף 40א לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי"ח.21957-
ד' בטבת התשע"ג ( 17בדצמבר )2012
(חמ )3-2715
ישראל כ"ץ
		
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
		
והבטיחות בדרכים
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
 2ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשמ"ה ,עמ'  ;29התשנ"ו ,עמ' .200

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים

סמכויותיו לפי סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים
שלהלן:

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את ד"ר רוני עוזרי,
רופא וטרינר ,למנהל השירותים הווטרינריים מיום א' בטבת
התשע"ג ( 14בדצמבר  )2012עד יום ו' בטבת התשע"ג (19
בצדמבר .)2012

ת"י  - 5857הצגת ביטויים מורכבים הכוללים טקסט דו–כיווני:
דרישות ,מנובמבר ;2012

מינויו של ד"ר עוזרי למנהל השירותים הווטרינריים מיום
י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר  ,)2012אשר לא פורסם  -בטל.

ת"י  - 6176חדרי קירור והקפאה  -דרישות אנרגיה ,מנובמבר
;2012

כ"ו בכסלו התשע"ג ( 10בדצמבר )2012
(חמ )3-1469
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"א ,עמ' .81

ת"י  - 6236תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס ,מנובמבר
;2012

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את הישאם נסאר,
ת"ז  ,033256868להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים
בעסק טעון רישוי או שיש לו יסוד סביר לחשוב שעוסקים בהם
בעסק כאמור ,כדי לבדוק אם מקיימים בו את הוראות החוק
והתקנות לפיו ,לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו
לפי סעיף  7לחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
ג' בטבת התשע"ג ( 16בדצמבר )2012
(חמ )3-2495
			
גילי צימנד
הממונה על איכות הסביבה
__________
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ'  ;276התשע"א ,עמ' .40

הודעה בדבר עדכון סכומים לעניין מקדם חיפוש
ומקדם הקמה ,התשע"ג2013-
לפי חוק מיסוי רווחי נפט ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיף  48לחוק מיסוי רווחי נפט ,התשע"א2011-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית המדד שהיה ידוע
ביום  1בינואר  ,2013לעומת המדד שהיה ידוע ביום  1בינואר
 ,2012החל ביום ט"ו בטבת התשע"ג ( 1בינואר  ,)2012הסכום
הקבוע בהגדרות "מקדם החיפוש" ו"מקדם ההקמה" שבסעיף
(4ב)( )2הוא  384,908.000שקלים חדשים.

1

כ"ד בטבת התשע"ג ( 6בינואר )2013
(חמ )3-4568
דורון ארבלי
			
מנהל רשות המסים בישראל
__________
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .806

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ'  2ועמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

ת"י  900חלק  - 2.89בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי קירור מסחריים,
מנובמבר  2012בא במקום המהדורה מאפריל ;2004

ת"י  60601חלק  - 1.11ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים  -תקן נלווה:
דרישות לציוד רפואי-חשמלי ולמערכות רפואיות-
חשמליות המשמשים בסביבה רפואית ביתית ,מנובמבר
;2012
ת"י  60601חלק  - 2.49ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד
מרובה  -פעולות לניטור מטופלים ,מנובמבר ;2012
ת"י  60601חלק  - 2.52ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מיטות
רפואיות ,מנובמבר ;2012
ת"י  60825חלק  - 2בטיחות מוצרי לייזר :בטיחות מערכות
תקשורת מבוססות סיבים אופטיים ( ,)OFCSמנובמבר ;2012
ת"י  - 60840כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם
למתח נקוב מעל  30ק"ו ( ,)Um=36KVועד  150ק"ו
( - )Um=170KVשיטות בדיקה ודרישות ,מנובמבר
 2012בא במקום המהדורה מאוגוסט ;2008
ת"י  - 60929אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם
חילופים או בזרם ישר ,המיועדים לשפופרת פלואורנית:
דרישות ביצועים ,מנובמבר  2012בא במקום ת"י  1532חלק
 2מנובמבר  2000ות"י  60925מדצמבר .2002
ט"ז בכסלו התשע"ג ( 30בנובמבר )2012
(חמ )3—96
דני גולדשטיין
			
המנהל הכללי של
		
מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג,11953-
כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף (6א)
לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  107חלק  - 1סולר :סולר להסקה ,גיליון תיקון מס' 2
מנובמבר  2012למהדורה ממאי  2001ולגיליון התיקון
ממרס ;2009
ת"י  - 116מזוט ,גיליון תיקון מס'  1מנובמבר  2012למהדורה
מדצמבר ;2007
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ'  2ועמ' .22
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ת"י  - 973שסתום מתכת לקווי מים :שסתום זוויתי לשימוש
ביתי ,גיליון תיקון מס'  2מנובמבר  2012למהדורה מאפריל
 1992ולגיליון התיקון מאפריל ;2002
ת"י  - 1071משקאות לא–כוהליים ,תיקון טעות מנובמבר 2012
למהדורה ממאי  2002ולגיליונות התיקון מינואר 2005
וממאי ;2011
ת"י  - 1171שסתום חד–כיווני ,גיליון תיקון מס'  1מנובמבר
 2012למהדורה ממאי ;2001
ת"י  - 1230שסתום פרפר בלא אוגנים ,גיליון תיקון מס' 3
מנובמבר  2012למהדורה מדצמבר  1988ולגיליון תיקון מס'
 2מינואר ;1992
ת"י  1476חלק  - 2בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים:
קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים ,גיליון תיקון
מס'  1מנובמבר  2012למהדורה מפברואר .1998
ט"ז בכסלו התשע"ג ( 30בנובמבר )2012
(חמ )3-96
דני גולדשטיין
			
המנהל הכללי של
		
מכון התקנים הישראלי

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית רחובות בישיבתה מיום ח' בתשרי התשע"ג
( 24באוקטובר  )2012ועדת ערר לעניין החוק האמור ,שחבריה הם
כמפורט להלן:
עורכת הדין מירב ליברפרב ,עורך הדין גד שהרבני ,יוסף
סוויד ,שמואל פרץ ,אברהם מגן.
הרכבי הוועדה הם כדלקמן:
(א) עורכת הדין מירב ליברפרב  -יושבת ראש;
עורך הדין גד שהרבני  -חבר;
אברהם מגן  -חבר;
(ב) עורכת הדין מירב ליברפרב  -יושבת ראש;
עורך הדין גד שהרבני  -חבר;

ועדת הערר על הרכביה הקודמים  -מבוטלת.
י"ב בכסלו התשע"ג ( 26בנובמבר )2012
(חמ -3-265ה)1
רחמים מלול
			
ראש עיריית רחובות
		

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לקביעת ארנונה כללית
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
שינתה עיריית רמלה ,בישיבתה מיום ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני
 ,)2012את הרכב ועדת הערר לעניין החוק האמור ,כך שעורך הדין
אשרף אבורזק מונה ליושב ראש במקומו של יצחק נינאי.2
כ"ט בכסלו התשע"ג ( 13בדצמבר )2012
(חמ -3-265ה)1
יואל לביא
			
ראש עיריית רמלה
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשנ"ט ,עמ' .5127

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו ,11976-מינתה
המועצה האזורית גזר ,בישיבתה מיום כ"ב בסיוון התשע"ב (12
ביוני  )2012ועדת ערר לענייני ארנונה ,בהרכב הזה:
עורך הדין אמיר אלירז  -יושב ראש ועדת הערר;
ישראל פרץ  -חבר;
סיני לייבל  -חבר.
הודעה זו מבטלת כל מינוי ועדת ערר קודמת.
כ"ט בכסלו התשע"ג ( 13בדצמבר )2012
(חמ -3-265ה)1
פטר וייס
			
ראש המועצה האזורית גזר
		
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

שמואל פרץ  -חבר;
(ג)

עורכת הדין מירב ליברפרב  -יושבת ראש;
עורך הדין גד שהרבני  -חבר;
יוסף סוויד  -חבר;

(ד) עורכת הדין מירב ליברפרב  -יושבת ראש;
יוסף סוויד  -חבר;

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

(ה) עורכת הדין מירב ליברפרב  -יושבת ראש;

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית בניין ערים מס'
הר( 1236/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2127התשל"ה ,עמ'  ,2053מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ,בהתאם לסעיף

___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

אברהם מגן  -חבר;
שמואל פרץ  -חבר;
אברהם מגן  -חבר.
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ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4782התשנ"ט ,עמ'  ,4682תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,811/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3841התשנ"א ,עמ'  ,1209מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6441התשע"ב,
עמ'  ,5071תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תוספת
גוש  ,6546חלקי חלקה  ;137הייעוד :דרך (כמסומן בתכנית).
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין בדבר
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ו' בטבת התשע"ג ( 19בדצמבר )2012
(חמ )3-4

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

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10041ח"ח - 166
בשטח של  1.439דונם ,לדרך;

הודעה לפי סעיף 19

בשטח של  0.072דונם ,לשביל.

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

י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-4

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,937/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4240
התשנ"ד ,עמ'  ,4703מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5414התשס"ה ,עמ'  ,3334תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1254/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2889
התשמ"ג ,עמ'  ,940מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקוה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6482התשע"ג ,עמ'  ,259תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,7731חלקות :10-3
ח"ח סופית

מגרש לפי
תב"ע

37

1

43

38

2

126

שטח ההפקעה
במ"ר

ייעוד הקרקע :דרך.
י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-4

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

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

חיים אביטן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

חטיבת קרקע בפתח תקוה ,רח' הברוש ,גוש - 6319
ח"ח

שטח (מ"ר)

185

65

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

2273

ח"ח

שטח (מ"ר)

186

10

195

10

המקומית לתכנון ולבנייה ראש העין ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6176התשע"א,
עמ'  ,1630תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראש
העין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

הייעוד :דרך.
ה' בטבת התשע"ג ( 18בדצמבר )2012
(חמ )3-4
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' אפ,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3760
התש"ן ,עמ'  ,2493מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראש העין ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6198התשע"א ,עמ'  ,2409תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית ראש העין מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

חטיבת קרקע בראש העין ,מרכז שכונת אביב ,ששטחה
 924מ"ר ,המזוהה כגוש  ,4274חלקה  ;210הייעוד :שטח
לבנייני ציבור.
כ"ט בכסלו התשע"ג ( 13בדצמבר )2012
(חמ )3-4

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

ח"ח
33

253

הודעה לפי סעיף 19

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,1/59/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6214התשע"א ,עמ'  ,3185מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6249
התשע"א ,עמ'  ,4699תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

175

39
הייעוד :דרך.
כ"ט בכסלו התשע"ג ( 13בדצמבר )2012
(חמ )3-4

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

משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
אפ ,2000/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3760התש"ן ,עמ'  ,2493מצהירה בזה הוועדה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2274

משה סיני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין

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

חטיבת קרקע בראש העין ,מרכז שכ' צה"ל ,גוש - 4274
שטח (מ"ר)

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בראשון לציון ,שכונת נחלת יהודה -
גוש

חלקי חלקות

3629

33-41 ,29-14 ,8

3927

426 ,423 ,420 ,416 ,391 ,378 ,184

5025

292 ,199 ,197
65

6095
הייעוד :דרכים ממערב לשד' היובל.
כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר )2012
(חמ )3-4

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

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/1000/א
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3305התשמ"ו ,עמ'  ,1448מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,3458
התשמ"ז ,עמ'  ,1839תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,6775/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4030התשנ"ב ,עמ'  ,4162מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5381התשס"ה,
עמ'  ,2072תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
המקומית נחף מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנחף ,ששטחה כ– 910מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,19127חלקי חלקות  ,28 ,26 ,25כביש מס'  14ברוחב של  7מ'.

גוש  ,3658חלק מחלקה .229
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' בטבת התשע"ג ( 14בדצמבר )2012
(חמ )3-4

ד' בטבת התשע"ג ( 17בדצמבר )2012
(חמ )3-4

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

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' עפ/
מק ,21/302/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6071התש"ע ,עמ'  ,2332מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עפולה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6482התשע"ג ,עמ' ,260
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עפולה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,10/106/03/3
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2729
התשמ"א ,עמ'  ,2237מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אשדוד ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,6473
התשע"ב ,עמ'  ,6437תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
אשדוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
גוש - 2071
חלק
מחלקה

מגרש
בתב"ע

תיאור הקרקע -

260

63

חטיבת קרקע בעפולה ,ששטחה כ– 217מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,16707חלקה .97

260

93

124

99

כ"ו בכסלו התשע"ג ( 10בדצמבר )2012
(חמ )3-4

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

אלכס שפול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם

חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

שטח
במ"ר
6,500
7,911

ייעוד
בנייני ציבור
שטח ציבורי פתוח

כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר )2012
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

2275

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה
למגורים (הוראות שעה) התשע"א – 1122
2691
התשכ"ה -
ובניה,
התכנון
הודעותחוק
ולפי
בנייה
להאצת ה
תכנון ובנייה
הליכי
לפי חוק

1122
התשע"א –
הליכישעה)
(הוראות
הבנייה
להאצת
תכנון ובנייה
למגורים חוק
הודעות לפי
בנייה
להאצת ה
דרוםבנייה
שעה)ו
תכנון
הליכי
חוק
ולפילפי
הודעות
מחוז
1122
התשע"א– -
(הוראות
למגורים
2691
התשכ"ה
ובניה,
התכנון
חוק
התשכ"ה–1122 -
ובניה,התשע"א
התכנון שעה)
(הוראות
למגורים
2691
חוק
ולפי
שמעונים
דרוםמקומי:
תכנון
מרחב
מחוז :דרום,
מחוז
התשכ"ה 2691 -
ובניה,
ולפי חוק התכנון
הודעה בדבר דחייתמחוז
דרוםלדיור לאומי מס'
תכנית
דרוםמקומי :שמעונים
מחוז :דרום ,מרחב תכנון
מחוז21 /261
/10 /7
שמעונים
מקומי:לאומי מס'
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הודעה
שמעונים
מקומי:
תכנון
מרחב
הודעהדרום,
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שם
לדיור לאומי מס'
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תכנית21
דחיית /261
התכנית/10 /7:
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תכנית
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הודעה
21
/
261
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7
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הרחבת מושב
התכנית:
נמסרת בזהשם
לחוק הליכי
לסעיף 62
בהתאם
הודעה,
התכנית21 /261 /10:
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שם
שעה)
למגורים
הודעה,הבנייה
להאצת
(הוראות הליכי
לחוק
מושב 62
הרחבתלסעיף
בהתאם
בנייהבזה
תכנוןנמ וסרת
מבועים
מושב
הרחבת
שם,התכנית:
התכנון
לחוק
לסעיף
6122
הליכי
62221
לסעיף
בהתאם
נמ
לחוקשעה)
(הוראות
למגורים
ובהתאםבנייה
הודעה ,ה
בזה להאצת
סרתבנייה
התשע"א-ו
תכנון
תכנית הליכי
לחוק
לסעיף
בהתאם
הודעה,
התשע"א-בזה
נמ
לדיור
בדבר
התשכ"ה–,
והבניה,
התכנון
דחיית62לחוק
221
לסעיף
6122
שעה)
(הוראות
למגורים
ובהתאםבנייה
1965ה
להאצת
בנייה
סרת ו
תכנון
תכנית שעה)
(הוראות
למגורים
בנייה
 /296ה
להאצת
מס'ו
תכנון
התכנון
לחוק
לסעיף
ובהתאם
,6122
התשע"א-/
לדיור
דחיית
בדבר
1965
התשכ"ה–
הפקדתה
 221דבר
על
שהודעה
21
בנייה/10
והבניה1 ,
לאומי
התכנון
לחוק
שהודעה221
לסעיף
ובהתאם
,6122
התשע"א-
הפקדתה
דחייתדבר
על
21
/296
בעיתונים/
10
מס' /1
לאומי
לדיור
בתאריךבדבר
1965
התשכ"ה–
והבניה,
לקוט
תכניתובי
61/11/6126
פורסמה
תכניתובילדיור
דחיית
והבניה,
הפקדתה
דבר
על
שהודעה
21 1965
בעיתונים– /296
התשכ"ה/
10,2121
פורסמהמס' /1
לאומי
לקוט
61/11/6126
בתאריך
בתאריך
,2116
בדברעמוד
התשע"ב,
הפרסומים
הפקדתה
עמוד על
שהודעה
21 /296
הפרסומים /10 /1
מס'
לאומי
לקוט
 61/11/6126ובי
בתאריך
בעיתונים
פורסמה
בתאריך
דבר,
2116
התשע"ב,
,2121
.61/11/6126
 ,2116ובילקוט
61/11/6126
בעיתונים ,בתאריך
פורסמה
בתאריך
התשע"ב ,עמוד
2121.61/11/6126
הפרסומים
וחלוקה
ללאאיחוד
ללא
וחלוקה:
איחוד
עמוד  ,2116בתאריך
התשע"ב,
,2121
הפרסומים
.61/11/6126
וחלוקה
איחוד
וחלוקה:
איחוד
.61/11/6126
להוציא
ניתן
שמכוחה
תכנית
והרשאות:
בנייה
היתרי
וחלוקה
איחוד
ללא
וחלוקה:
איחוד
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
ללא
וחלוקה:
הרשאות
איחודאו
היתרים
וחלוקה שמכוחה ניתן להוציא
איחוד תכנית
והרשאות:
בנייה
היתרי
הרשאות
היתרים או
תכנית שמכוחה ניתן להוציא
והרשאות:
בנייה
היתרי
הרשאות
היתרים או
לתכניותהבאות:
לתכניות
המתייחסת
הבאות:
המתייחסת
הרשאות
היתרים או
לתכניות הבאות:
המתייחסת
מספר התכנית
היחס
סוג סוג
התכנית
מספר
היחס
הבאות:
לתכניות
המתייחסת
התכנית
מספר
שינוי היחס
סוג
5
/
296
/
10
/
1
מספר5 /296 /
10 /1
היחס
שינויסוג
התכנית5
/296
/1/1
שינוי
296/10
//10
שינוישינוי
115 ///296
10
/
1
296/10
/10 /1
שינוי
1 /296
שינוי
/1/1במ09 /
שינוי
09
במ/
/
1
1 /296
/
10
/
1
שינוישינוי
במ09 /
שינוי
21 /296
/10/1/1
כפיפות
09
במ/
/
1
שינוי
21
/
296
/
10
/
1
כפיפות
21
כפיפות
25/296
/296/10
/10/1/1
כפיפות
21
/
296
/
10
/
1
כפיפות
25
/
296
/
10
/
1
כפיפות
25 /296
/10
/1
כפיפות
21 /1
תממ/
כפיפות
2521
/21
296
/
10
/
1
כפיפות
תממ/1/
תממ/
כפיפות
כפיפות
1 //1
2111
/2
כפיפות
תממ/1 /
כפיפות
121
כפיפות
11/2111
//2111
2111/2/0/2
כפיפות
כפיפות
1/2111
/2111/0/2
כפיפות
כפיפות
20 1/1296
/10 /1
כפיפות
/2111
/0
כפיפות
1 /2111
כפיפות
20 /296
/10
/1/0
כפיפות
05
תמא/
כפיפות
20
/296 //10
10/1/1
כפיפות
20 /296
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
2 /296
/10
/1
כפיפות
05
תמא/
כפיפות
05
תמא/
כפיפות
2 /296
/10
/1/6
כפיפות
1 /2111
כפיפות
22 //296
/
10
/
1
כפיפות
296
/10 /1
כפיפות
11
/2111
כפיפות
/2111/6/5
כפיפות
11/2111
/2111
2111/5/6/6
כפיפות
כפיפות
כפיפות
1 1/296
/10 /1
כפיפות
1
2111
/
5
כפיפות
1
/
2111
/
5
כפיפות
1 /296 /010
/1
כפיפות
תמא/
כפיפות
1
/
296
/
10
/
1
כפיפות
1 /296
/10 /1
כפיפות
תמא0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
0
כפיפות
תמא0 /
תמא/
כפיפות
הכלולים בתכנית ומקומם:
השטחים
מבועים
יישוב:
הכלולים בתכנית ומקומם:
השטחים
מבועים
יישוב:
בתכנית ומקומם:
השטחים
הכלולים221/265
קואורדינטה X
מבועים
יישוב:
221/265
X
קואורדינטה
מבועים 595/651 Y
קואורדינטה
יישוב:
קואורדינטה221/265YX
קואורדינטה
595/651
בצומת כבישים  690ו.6906-
קהילתי מבועים
מרכז
221/265
X
קואורדינטה
595/651
קואורדינטה Y
בצומת כבישים  690ו.6906-
מבועים
קהילתי
מרכז
התכנית:
גבולות
קואורדינטה Y
595/651בצומת כבישים  690ו.6906-
מבועים
קהילתי
מרכז
התכנית:
גבולות
כמסומן בתשריט בקו כחול.
כחול .כבישים  690ו.6906-
בצומת
מבועים
קהילתי
התכנית:
גבולות
מרכזכמסומן בתשריט בקו
בתשריט בקו כחול.
כמסומן
התכנית:
גבולות

כמסומן בתשריט בקו כחול.

2276

גושים וחלקות:
מספר גוש

סוג גוש

 211612/2מוסדר

מספרי
חלקות
בשלמותן

9 ,5 ,2
,215-215
21,211,219,2 219,291
211,292 ,21

211611/6
211559

מספרי חלקות
בחלקן

9
מוסדר

222,261

221,226

שטח אזור
1
שלחים
גושים וחלקות בתחום ע"פ תכנית מאושרת אחרת

מספר גוש

סוג גוש

 211612/2מוסדר

מספרי
חלקות
בשלמותן
22-212
211-210,
215-211,
251-220,
222-210,
212-211,
299,611,

211611/6

מספרי חלקות
בחלקן
211,219,221,
211,292

9

1

שומה אזור
שלחים

211559

מוסדר

2
;6-219
220-229

221,226

מטרת התכנית:
הרחבת מרכז קהילתי מבועים ע"י תוספת  666יחידות
דיור ,הגדלת שטחים למבנים ומוסדות הציבור וקביעת
שטחים למסחר וספורט ונופש.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2קביעת גבולות היישוב מבועים.
 .6שינוי שטח ללא ייעוד לדרכים ,מגורים א' ,ש.צ.פ ,.מבנים
ומוסדות ציבור ,מתקנים הנדסיים ,מסחר ,ספורט ונופש.
 .0קביעת הוראות ומגבלות לבניה.
 .1קביעת הוראות לפיתוח השטח הכולל.
 .5קביעת שלבים לפיתוח.
 .2קביעת מערכת דרכים והתחברויות למערכת הדרכים
האזורית.
 .1קביעת תכליות ,שימושים מותרים ומגבלות בניה.
 .1קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 .9קביעת הוראות סביבתיות.
 .21שינוי יעודים:
 שינוי ייעוד משטח מסחרי לשטח למוסדות ציבור. שינוי ייעוד משטח למוסדות ציבור לשטח ספורט ונופש. שינוי ייעוד משטח לדרך לשטח ספורט ונופש ,ולשטחלמוסדות ציבור.
 שינוי ייעוד משטח לחנייה לשטח למוסדות ציבור ,לשטחספורט ונופש.
 -קביעת שטח לעיבוד חקלאי עם הוראות מיוחדות.
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במשרדי:
נמצאת
האמורה
התכנית
במשרדי:
נמצאת
האמורה
התכנית
באר
1
התקווה
רח'
ם,
הדרו
מחוז
לאומי
לדיור
הוועדה
לדיור לאומי  -מחוז הדרום ,רח' התקווה  1באר
הוועדה
הועדה
במשרדי
וכן וכן
11-2620111
טלפון:
11211
שבע
הועדה
במשרדי
11-2620111
טלפון:
11211
שבע
טלפון:
לתכנוןול ול
שדרות,טלפון:
שמעונים,שדרות,
בנייהשמעונים,
בנייה
המקומיתלתכנון
המקומית
ובשעות
בימים
בהבה
לעיין
רשאי
מעוניין
11-2199292כלוכל
ובשעות
בימים
לעיין
רשאי
מעוניין
 11-2199292ו
באתר
לקהל,וכן וכןבאתר
פתוחיםלקהל,
האמוריםפתוחים
שהמשרדיםהאמורים
שהמשרדים
www.pnim.gov.il
הפנים :
משרד
שלשל
האינטרנט
www.pnim.gov.il
הפנים :
משרד
האינטרנט
הלר
אביאבי
הלר
המחוזית
הועדה
יו"ריו"ר
המחוזית
הועדה
הדרום
חוז
מ
בנייה
ול
לתכנון
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

התשכ"ה1965-
לפיחוק
לפי
הודעות
והבנייה,התשכ"ג2925-
התכנון והבנייה,
חוק התכנון
הודעות

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ג2925-
ירושלים
מחוז
ירושלים
מחוז
ירושלים
:
ומי
מק
תכנון
מרחב
ירושלים,
מחוז:
מרחב תכנון מקומי :ירושלים
ירושלים,
מחוז:
ברמה
מקומית
מתאר
תכנית
הפקדת
בדבר
הודעה
בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
הודעה
20299
מס'מס'
מפורטת
20299
מפורטת
ג'בל
מגורים,
במגרש
יח"ד
תוספת
התכנית:
שםשם
ג'בל
מגורים,
במגרש
יח"ד
תוספת
התכנית:
אלמוכבר
אלמוכבר

התכנון
לחוק
1919
לסעיף
בהתאם
הודעה,
בזה
נמסרת
התכנון
לחוק
לסעיף
בהתאם
הודעה,
בזה
נמסרת
המחוזית
הועדה
במשרדי
כי כי
,2925
התשכ"ה –
והבניה,
המחוזית
הועדה
במשרדי
,2925
התשכ"ה –
והבניה,
מקומית
הועדה ה
ובמשרדי
ירושלים
מחוז
בנייה
לתכנון ל
מקומית
הועדה ה
ובמשרדי
ירושלים
מחוז
בנייה
לתכנון ל
מקומית
מתאר
תכנית
מופקדת
ירושלים
בנייה
ול
לתכנון
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
לתכנון
20222
מס'מס'
מפורטת
ברמה
20222
מפורטת
ברמה
וחלוקה
איחוד
ללאללא
וחלוקה:
איחוד
וחלוקה
איחוד
וחלוקה:
איחוד
להוציא
ניתןניתן
שמכוחה
תכנית
והרשאות:
היתרי
להוציא
שמכוחה
תכנית
בנייהוהרשאות:
בנייה
היתרי
הרשאות
או או
היתרים
הרשאות
היתרים
הבאות:
לתכניות
המתייחסת
הבאות:
לתכניות
המתייחסת
התכנית
מספר
היחס
סוגסוג
מספר התכנית
היחס
2626
ביטול
ביטול
6210א /א
ביטול
/6210
ביטול
5222
כפיפות
5222
כפיפות
5166
כפיפות
5166
כפיפות
ומקומם:
בתכנית
הכלולים
השטחים
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אלמוקבר ,
גבלגבל
ירושלים,
יישוב:
אלמוקבר ,
ירושלים,
יישוב:
כחול.
בקו
בתשריט
המסומנים
הגבולות
פי
על
הכל
על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
הכל
X: X:
223475
קואורדינטה
223475
קואורדינטה
Y: Y:
628850
קואורדינטה
628850
קואורדינטה
וחלקות:
גושים
וחלקות:
גושים
מוסדר.
לא
,
02619
בחלקיות:
גושים
בחלקיות ,02619 :לא מוסדר.
גושים
התכנית:
מטרת
התכנית:
מטרת
קיים .
למבנה
בנייה
תוספת
קיים .
למבנה
בנייה
תוספת
התכנית:
הוראות
עיקרי
הוראות התכנית:
עיקרי
2 2
מגורים
ואזור
פתוח
נוףנוף
משטח
שטח
ייעוד
שינוי
.2 .2
מגורים
ואזור
פתוח
משטח
שטח
ייעוד
שינוי
ב' .ב' .
מגורים
לאזור
לאזור מגורים
יח"ד .
סה"כ 1
יח"ד ,
תוספת 6
.6 .6
יח"ד .
סה"כ 1
יח"ד ,
תוספת 6
עיקרי.
שטח
מ"ר
766
ל
וקביעתם
בנייה
ה
שטחי
הגדלת
.0 .0
הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל 766-מ"ר שטח עיקרי.
קומות.
4
סה"כ
בנויות,
קומות
3
ל
מתחת
קומה
תוספת
.
1 .1
תוספת קומה מתחת ל 3-קומות בנויות ,סה"כ  4קומות.
קרקעית .
תת
חניה
קומת
תוספת
.
5 .5תוספת קומת חניה תת קרקעית .
אחד .
מגורים
למבנה
ופיתוח
בינוי
הוראות
קביעת
.2 .2
למבנה מגורים אחד .
ופיתוח
בינוי
הוראות
קביעת
בנייה .
היתר
להוצאת
תנאים
קביעת
.
1 .1קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה .
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  2ירושלים  92121טלפון:
 .16-2691620העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון.16-2692122 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 24141
שם התכנית :תוספת יח"ד במגרש מגורים -
ג'אבל מוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 21111
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
26
ביטול
 /6210א
ביטול
 /5222ב
כפיפות
מק /5166 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,שכ' ג'בל אלמוכבר
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 224125
קואורדינטה Y: 628000
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גושים בחלקיות ,02601 :לא מוסדר.
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת בית מגורים קיים
ולתוספת  6קומות ,וכן הקמת בנין מגורים חדש בן 1
קומות מעל מפלס .1.11
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  2לאזור מגורים ב' .
 . 6קביעת בינוי להרחבת מבנה מגורים קיים ,ע"י תוספת
שתי קומות מעל שתי קומות המגורים והמרתף הקיימות.
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 .0קביעת בינוי לבנין חדש בן  1קומות .
 . 1קביעת בינוי לחניה תת קרקעית בבנין החדש  .שטחי
החניה מיועדים לשני המבנים .
 .5הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי וקביעתן ל 21-יח"ד.
 .2שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים .
 .1הגדלת שטחי הבנייה המרביים וקביעתם ל6506-
מ"ר ,מתוכם  2115מ"ר שטחים עיקריים ו 151-מ"ר
שטחי שירות.
 .1קביעת הוראות בגין מבנה ומרפסת להריסה.
 .9קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .21קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  2ירושלים  92121טלפון:
 .16-2691620העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון16-2692122 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 11111
שם התכנית :הרחבת ותוספות יח"ד ברח' בר גיורא
 - 01שכ' מקור ברוך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 21211
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
26
ביטול
 /5222ב
כפיפות
5166
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,רחוב :בר גיורא  ,06שכונת מקור ברוך
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 220035
קואורדינטה Y: 632965
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גושים וחלקות:
גוש 01111 :חלקות במלואן ,52 :לא מוסדר.
מטרת התכנית:
קביעת בינוי לתוספות קומה על גבי בנין קיים  ,תוספת 6
יח"ד והרחבת יח"ד קיימות .
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  6עפ"י תכנית 26
למגורים ב'
ב .קביעת בינוי לתוספת קומה לשם תוספת יח"ד.
ג .קביעת קווי בנין לבנייה  ,כאמור .
ד .הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל211.56 -
מ"ר מתוכם  11.06מ"ר שטחי שירות ו 211.61 -מ"ר
שטחים עיקריים .
ה .קביעת מס' יח"ד והגדלתם ל 1 -יח"ד .
ו .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח .
ז .קביעת הוראות בגין עצים לשימור .
ח .קביעת הוראות בגין הריסה ופירוק סגירת מרפסת .
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  2ירושלים  92121טלפון16- :
 .2691620העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון16-2692122 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
212-1110171
שם התכנית :תוספת קומות ויח"ד ברח' חפץ חיים
 ,01ו 41-בשכונת זכרון משה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 212-1150616
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6111א
ביטול
6111
ביטול

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

סוג היחס
ביטול
כפיפות
כפיפות

מספר התכנית
 /6111ב
5166
 /5222ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :חפץ חיים .11 ,01
י-ם ,שכונת זכרון משה ,רח' חפץ חיים -חזית הבניין,
חזית אחורית -רח' פרי חדש.
קואורדינטה X: 220461
קואורדינטה Y: 632731
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 01111 :חלקות במלואן 91 ,19 :חלקי חלקות221 :
מטרת התכנית:
תוספת קומות לשם תוספת  0יח"ד על בניין קיים ,חפץ
חיים .11 ,01
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי יעוד :מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'
 .6קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:
 קביעת בינוי בחלקה  19להגבהת גג רעפים לקומהרגילה ותוספת גג רעפים לשימוש לשם תוספת
יח"ד ,.עפ"י נספח הבינוי.
 קביעת בינוי בחלקה  91לתוספת קומה ושימושבחלל גג רעפים לשם תוספת  6יח"ד ,עפ"י נספח
הבינוי.
.0קביעת קווי בניין לבנייה  ,כאמור.
.1הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל 101 -מ"ר
(מהם 212 -:מ"ר שטחים עיקריים ו 22-מ"ר שטחי
שירות)
בחלקה  699 -:19מ"ר שטחים עיקריים ו 01 -מ"ר שטחי
שירות ,ובחלקה  011 -91מ"ר שטחים עיקריים ו60-
מ"ר שטחי שירות.
 .5קביעת מס' יח"ד על  .9בחלקה  1 - 19יח"ד ובחלקה
 5 - 91יח"ד.
 .2הגדלת מס' קומות בחלקה  -:19מ 6-קומות וגג
רעפים ממפלס ה 1.11-ל 0 -קומות וגג רעפים בשימוש.
בחלקה  91משתי קומות ממפלס ה 1.11ל  0קומות וגג
רעפים בשימוש.
 .1קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית ,כאמור.
 .1קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .9קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
,

,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  2ירושלים  92121טלפון:

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

 .16-2691620העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון16-2692122 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
212-1119074
שם התכנית :הרחבת יח"ד ותוספת קומה ברח' הרב
שמעון אגסי  - 14הר נוף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 212-1152011
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /1025א
שינוי
26
ביטול
0596
ביטול
5166
כפיפות
 /5222ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אגסי שמעון  ,51שכונת הר נוף
ירושלים.
קואורדינטה X: 217050
קואורדינטה Y: 632200
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 01625 :מוסדר ,חלקות במלואן.262 :
מטרת התכנית:
תוספת קומה חלקית הרחבת יח"ד קיימות בבניין מגורים
קיים ,ברח' אגסי שמעון מס'  51בשכונת הר נוף.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים  6מיוחד לאזור מגורים ג'.
ב .קביעת בינוי עבור תוספת קומה חלקית על הגג הקיים
ותוספת לשם הרחבות לדירות הקיימות לפי נספח
הבינוי.
ג .הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל1026 -מ"ר(
מתוכם  0215מ"ר שטחים עיקריים ,ו  2201מ"ר שטחי
שרות).
ד .קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
ה .הגדלת מספר הקומות מ9-קומות ל 21-קומות קומה
עשירית חלקית.
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ו .קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.
ז .קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
ח.קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שלביות לביצוע חניה ללא שינוי בהוראות
ובזכויות הבנייה כפי שנקבעו בתוכנית .1120

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  2ירושלים  92121טלפון:
 . 16-2691620העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון16-2692122 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  2ירושלים  92121טלפון16- :
 .2691620העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון16-2692122 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
212-1191101
שם התכנית :שלביות ביצוע החניה לבנין שברחוב
כפר עציון  ,01ארנונה ירושלים.

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 7217
שם התכנית :מתחם לאיחוד וחלוקה מחדש  -שכ' בית
חנינא.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' 212-1121101
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
1120
שינוי
 /5222ב
כפיפות
5166
כפיפות
26
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :כפר עציון . 05
הבניין ממוקם על רח' כפר עציון בשכונת ארנונה
בירושלים
קואורדינטה X: 221084
קואורדינטה Y: 627965
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 01229 :חלקות במלואן ,222 :חלקי חלקות.211 ,221 :
מטרת התכנית:
שינוי הוראות החניה.

2280

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 1251
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /0151 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :בית חנינה החדשה.
שכונת בית חנינה,
שטח ממערב לדרך רמאללה ומצפון לכביש מס' 62
דרך (שם זמני ) 2111
שטח בין קואורדינטות אורך 201/211 - 201/611
שטח בין קואורדינטות רוחב 662/011 - 662/211
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 01225 :חלקות במלואן.011 ,696 ,69 - 62 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום מתחם מס' 1
לאיחוד וחלוקה מחדש ,שנקבע בתכנית מס' במ/0151 /א.
ב .שינוי במערך ייעודי הקרקע הבאים :
 .2מאזור מגורים  2מיוחד לאזור מגורים  , 6למעבר
ציבורי להולכי רגל לשטח לבניין ציבורי ולשטח פתוח
ציבורי.
 .6משטח לבניין ציבורי לאזור מגורים  6ולשטח
ציבורי פתוח.
 .0משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים  , 6ולדרך ו/או
עיצוב נוף .

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

ג .קביעת אחוזי הבנייה המרביים מס' הקומות המרביים,
קוי הבנין המרביים ,בכל אחד מהאזורים המיועדים
לבניה.
ד .קביעת השימושים המותרים בשטח לבניני ציבור,
ובשטח פתוח ציבורי.
ה .קביעת הוראות לפיתוח השטחים הציבוריים.
ו .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי בנייה
בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/22/6112ובילקוט הפרסומים  ,5501התשסו ,עמוד
 ,0521בתאריך .11/12/6112
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  2ירושלים
 92121טלפון .16-2691620 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון ,16-2692122 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /7016ב
שם התכנית :הרחבת דירות קיימות בבנין ברח' קסוטו
 ,21שכונת בית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'  /1019ב
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
26
ביטול
2116
ביטול
1019
ביטול
 /5222ב
כפיפות
5166
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :קאסוטו  ,21שכונת בית וגן,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 01012 :מוסדר ,חלקות במלואן.251 :
קואורדינטה X: 217850
קואורדינטה Y: 629960
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד  ,תוספת להשלמת קומה
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד למגורים ג' .
 .6קביעת בינוי לתוספת אגפים בעמודות לשם הרחבת
יח"ד קיימות .

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

 .0השלמת בינוי קומה עליונה לשם הרחבת יחה"ד
שמתחתה .
 .1הגדלת שטחי בנייה מ 2261.12 -ל2562.11 -
מתוכם  2251.11שטחים עיקריים ו 012.60 -שטחי
שירות .
 .5שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים .
 .2קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח .
 .1קביעת הוראות בגין הריסת מבנה  ,גדרות להריסה
וסגירת מרפסת לפירוק .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/26/6119ובילקוט הפרסומים  ,2102התשע ,עמוד
 ,2111בתאריך .61/26/6119
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  2ירושלים
 92121טלפון .16-2691620 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון ,16-2692122 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /6441א
שם התכנית :תוספת קומות ויח"ד חדשים  -שועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'  /9111א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
במ /0152 /א
שינוי
26
ביטול
 /5222ב
כפיפות
5166
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אל אעואר ,שכ' שועפט ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,01551 :לא מוסדר ,חלקות במלואן.91 :
קואורדינטה X: 221525
קואורדינטה Y: 635475
מטרת התכנית:
תוספת  6קומות חדשות מ על מבנה קיים לשם תוספת 2
יח"ד .
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עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :
מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ב' .
 .6קביעת בינוי לתוספת  6קומות חדשות מעל הבנין
הקיים לשם תוספת  2יחידות דיור חדשות .
 .0קביעת קווי בנין לבנייה  ,כאמור .
 .1הגדלת שטחי הבנייה מירביים בשטח וקביעתם ל -
 2221מ"ר (מתוכם  2621מ"ר שטחים עיקריים ו111 -
מ"ר שטחי שירות ) .
 .5קביעת מספר יחידות הדיור ל 21 -יחידות דיור .
 .2קביעת מספר קומות ל 0 -קומות מעל קומת מרתף .
 .1קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה  ,כאמור .
 .1קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח .
 .9קביעת הוראות בגין בניינים וגדרות ומדרגות להריסה
 ,חיזוק מבנים ,חלחול מי נגר .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 66/12/6126ובילקוט הפרסומים  ,2169התשעב ,עמוד
 ,1215בתאריך .21/12/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  2ירושלים
 92121טלפון .16-2691620 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון ,16-2692122 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 21101
שם התכנית :תוספות בנייה לבניין ברחוב אוסישקין
 ,21שכונת רחביה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' 26105
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
26
ביטול
 /5222ב
כפיפות
מק /5166 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :אוסישקין  ,25שכונת רחביה,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 01109 :חלקות במלואן.221 :
קואורדינטה X: 220235
קואורדינטה Y: 631440
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מטרת התכנית:
תוספות בנייה בקומה שלישית קיימת ותוספת קומה
רביעית חלקית חדשה לשם הרחבת  6יח"ד קיימות .
והרחבת יח"ד קיימות בקומות קרקע ו -א' .
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד מאזור מגורים  0לאזור מגורים ב' .
 .6תוספת בנייה בקומה שלישית קיימת ותוספת קומה
רביעית חלקית חדשה לשם הרחבת יח"ד קיימות .
 .0תוספת  296.65מ"ר וקביעת שטחי הבנייה המרביים
בחלקה ל 111.25 -מ"ר מתוכם  101.15מ"ר שטחים
עיקריים .
 .1קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה ,כאמור.
 .5קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח.
 .2קביעת הוראות בגין הריסה.
 .1תוספת בנייה בקומת קרקע ובקומה א'.
 .1קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת .
 .9קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/11/6119ובילקוט הפרסומים  ,5910התשסט ,עמוד
 ,1215בתאריך .12/11/6119
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  2ירושלים
 92121טלפון .16-2691620 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון ,16-2692122 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס'  /21111א
שם התכנית :הריסת בנין קיים והקמת בנין חדש
בשכונת אבו טור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס'  /26116א
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
26
ביטול
 /2192א
כפיפות
5166
כפיפות
 /2121א
כפיפות
 /5222ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :נעמי  ,66שכונת אבו טור
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

גושים וחלקות:
גוש 69916 :חלקות במלואן.660 :
קואורדינטה X: 221750
קואורדינטה Y: 630000
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין חדש למגורים
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור מגורים  5למגורים ב' . הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל 2151 -מ"ר(מתוכם  102מ"ר שטחים עיקריים ו 062-שטחי שירות).
 הגדלת מס' יחידות דיור מ 0 -ל 2 -יחידות דיור . קביעת מס' קומות ל 0 -קומות מעל קומת מרתף /חניה . קביעת שלבי ביצוע להקמת בנין חדש . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייהבשטח
 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 60/26/6122ובילקוט הפרסומים  ,2051התשע"ב,
עמוד  ,2115בתאריך .15/12/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  2ירושלים
 92121טלפון .16-2691620 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון ,16-2692122 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 20209
שם התכנית :תוספת בנייה לבית מגורים  -ג'בל
אלמוקבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' 20202
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6210א
שינוי
26
ביטול
5166
כפיפות
 /5222ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים ,ג'בל אל מוקבר ,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גושים בחלקיות ,02601 :לא מוסדר.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

קואורדינטה X: 223000
קואורדינטה Y: 628425
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד והגדלת מספר הקומות לבנין מגורים קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור מגורים  2למגורים א' ומשטח נוףפתוח למגורים א' ושינוי ייעוד משטח נוף פתוח לשטח
פרטי פתוח
 הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל 911 -מ"ר(מתוכם  155מ"ר שטחים עיקריים ו 260 -שטחי שירות)
 קביעת מספר יחידות דיור ל 1 -יחידות דיור . קביעת מס' הקומות ל 1 -קומות קביעת שלבי ביצוע לתוספת בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייהבשטח .
 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/11/6122ובילקוט הפרסומים  ,2611התשע"א,
עמוד  ,2651בתאריך .02/11/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  2ירושלים
 92121טלפון .16-2691620 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון ,16-2692122 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 20961
שם התכנית :תוספת יחידות דיור וקומה ברח' רד"ק
 24שכ' רחביה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' 20295
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
26
ביטול
מק /5166 /א
כפיפות
 /5222ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :רד"ק  ,21שכונת רחביה,
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,01162 :מוסדר ,חלקות במלואן.211 :
קואורדינטה X: 220425
קואורדינטה Y: 631075

2283

מטרת התכנית:
תוספת  1יחידות דיור וקומה אחת ל 1 -קומות
מאושרות ,סגירת גלריות בקומה א' וכן הרחבת החניון
תוך קירוי וגינון חלקי מעל המיסעה המוליכה לחניה .
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :
שינוי מאזור מגורים  6לאזור מגורים ב' .
 .6קביעת סך שטחי הבנייה ל 2196.21 -מ"ר  .מתוכם :
שטח עיקרי יהא  2692.55מ"ר ושטח שירות יהא
 222.69מ"ר מעל הקרקע ו 101.01 -מ"ר מתחת
לקרקע.
 .0קביעת מס' יח"ד הדיור בבנין ל 1 -יח"ד (תוספת של
 1יח"ד מאושרות ).
 .1קביעת בינוי לתוספת קומה חמישית .
 .5קביעת הוראות בגין מבנה לשימור .
 .2תוספת קומה מ 1-ל 5-קומות מעל קומת מרתף,
חניה ,ומחסנים.
 .1קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומות א ו-ג לשם
הרחבת יח"ד קיימות.
 .1קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת .
 .9קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .21קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית במכפילי
חניה .
 . 22קירוי חלקי של חצר הכניסה באזור רמפת החניה
ויצירת פתחים לשמירה על העצים הקיימים בהתאם
לנספח הבינוי .
 .26תוספת שטחי בנייה ליח"'ד קיימות .
 .20קביעת הוראות לשלבי ביצוע .
 .21קביעת הוראות בינוי .
 .25קביעת הוראות בגין עצים לשימור .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2121התשעב ,עמוד
 ,5101בתאריך .22/11/6126

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
ביטול
ביטול
כפיפות
כפיפות

מספר התכנית
26
2161
 /5222ב
מק /5166 /א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ירושלים רחוב :מדבר סיני  ,2שכונת גבעת המבתר
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,01251 :לא מוסדר ,לקות במלואן.52 :
קואורדינטה X: 222150
קואורדינטה Y: 634525
מטרת התכנית:
הרחבת שתי יח"ד קיימות  ,בקומת מרתף  ,בבית דו
משפחתי .
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד מאיזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים א' .
 .6קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת המרתף  ,לשם
הרחבת שתי יח"ד קיימות .
 .0קביעת קווי בנין לבנייה .
 .1קביעת השימושים בשטח למגורים .
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת הרחבת הבנייה .
 .2קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח .
 .1קביעת הוראות בגין הריסת מבנים .
 .1קביעת הוראות בגין עצים לשימור .
 .9קביעת סך שטחים בתחום התכנית ל 220.11 -מ"ר
מתוכם  512.92מ"ר עיקרי ו 12.20 -מ"ר שרות .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 02/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעג ,עמוד
 ,101בתאריך .60/21/6126

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  2ירושלים
 92121טלפון .16-2691620 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון ,16-2692122 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ,שלומציון  2ירושלים
 92121טלפון .16-2691620 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים ,ככר ספרא  2ירושלים
טלפון ,16-2692122 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
20621
שם התכנית :הרחבת שתי יח"ד רח' מדבר סיני  ,שכ'
גבעת המבתר

מחוז :ירושלים ,מרחב תכנון מקומי :בית שמש
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' בש /101 /כג
שם התכנית :תוספת קומות למשרדים  -נחל שורק 27
רמת בית שמש

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 20926
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

2284

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' בש /105 /כג
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מי /במ105 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בית שמש רחוב :נחל שורק  ,21שכונת רמת בית
שמש הצטלבות רחובות נחל שורק ונחל לכיש .
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
קואורדינטה X: 199498
קואורדינטה Y: 624747
גושים וחלקות:
גוש 01611 :חלקי חלקות.5 ,0 :
גוש 01611 :חלקות במלואן.01 :
גוש 01611 :חלקי חלקות.60 :
מטרת התכנית:
תוספת  6קומות למשרדים ומרפאות מעל מבנה מסחר
קיים ומאוכלס .
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד הקרקע ממסחר למסחר ומשרדים ,
ממבנ"צ לדרך מוצעת .
 .6תוספת של  2211מ"ר שטחי בנייה מתוכם 2,111
מ"ר עיקרי ו 611 -מ"ר שרות .
 .0תוספת  6קומות  ,סה"כ  1קומות מעל מרתפי חניה .
 .1שינוי גובה מבנה לגובה  21מ' (גובה אבסולוטי
 111.5מ').
 .5הוראות להוצאת היתר בנייה .
 .2הוראות לטיפול בעצים בוגרים .
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז
ירושלים ,שלומציון  2ירושלים  92121טלפון:
 . 16-2691620העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה בית שמש ,נחל שורק  21בית
שמש  99211טלפון16-9911111 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
דלית זילבר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מחוז תל אביב
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי:גבעתיים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' גב174 /
שם התכנית:רח' מורדי הגיטאות גבעתיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' גב511 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
גב50 /
שינוי
גב612 /
שינוי
גב /620 /א
שינוי
גב620 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גבעתיים רחוב :המעורר .
יישוב :גבעתיים רחוב :מורדי הגיטאות .
רחוב מורדי הגיטאות פינת רחוב המעורר
גושים וחלקות:
גוש 2221 :חלקות במלואן- 122 ,061 ,061 ,612 :
.195 ,126
גוש 2221 :חלקי חלקות.619 ,215 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת רחוב מורדי הגיטאות
בגבעתיים ללא שינוי בזכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים ושביל להולכי רגל לשביל
עם זיקת הנאה למעבר לרכב.
ב .הסדרת קווי בניין בהתאם לבנוי בפועל.
ג .אין התכנית מוסיפה זכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2161התשעב ,עמוד
 ,1600בתאריך .60/15/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  265תל אביב-
יפו  21126טלפון .10-1206511 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים ,שינקין  6גבעתיים
טלפון ,10-5166621 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

2285

מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי:הרצליה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' הר /2901 /ד
שם התכנית:בנייה בגגות רעפים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' הר /2205 /ד
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
הר /650 /א
שינוי
הר /2205 /א
שינוי
הר /במ /1 /א /2161 /א
שינוי
הר /מק /2205 /ב
כפיפות
תמא25 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כל תחום שיפוט הרשות.
מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה להוסיף זכויות לשם בניית גגות
רעפים וניצולם או ניצול חלל גג רעפים קיים וזאת בבתי
דירות קיימים עם כניסה משותפת וחדר מדרגות משותף,
אשר נבנה עליהם גג רעפים בהיתר  -על מלוא הגג או
על חלקו ,לפני ה 2 -לינואר .6122
בנוסף תחול התכנית גם על בתי מגורים הכלולים
במתחם תכנית הר /במ /1 /א /2161 /א.
עיקרי הוראות התכנית:
תכנית זו מאפשרת שימוש מגורים בחלל הגג כשטח
עיקרי ו/או כשטח שירות לשם הגדלת הדירות בקומות
העליונות הקיימות בבתי דירות ,לאחר הפרשת השטח
הדרוש לצרכי שירות משותפים כמפורט בסעיף
.1.2.6ג.5.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2122התשעב ,עמוד
 ,0910בתאריך .22/15/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  265תל אביב-
יפו  21126טלפון .10-1206511 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ,סוקולוב  66הרצליה
טלפון ,19-9592515 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי:הרצליה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' הר1297 /
שם התכנית:ביטול חלק מדרך המסילה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' הר6221 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
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היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
הר /650 /א
שינוי
הר2625 /
שינוי
הר /2212 /א
שינוי
מספר התכנית
סוג היחס
הר /6111 /א
כפיפות
הר /6111 /מ
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :הרצליה רחוב :המסילה . 00
חלקה  29בגוש  2561ברחוב המסילה פינת נוף שדמות.
גושים וחלקות:
גוש 2561 :חלקות במלואן.29 :
מטרת התכנית:
הסדרת ההפקעה הנדרשת בצומת הרחובות המסילה
ונוף שדמה ,עפ"י המצב הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים ב'.
 .6קביעת קווי בניין.
 .0שינוי ייעוד ממגורים ב' מוגבל למגורים ב' לצורך
התאמה לנוהל מבא"ת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2152התשעב ,עמוד
 ,5259בתאריך .12/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  265תל אביב-
יפו  21126טלפון .10-1206511 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ,סוקולוב  66הרצליה
טלפון ,19-9592515 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי :חולון
הודעה בדבר הכנת תכנית מתאר מקומית מס'
ח77 /14 /2 /
שם התכנית :תחנות דלק אזור התעשיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  11 + 11לחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר הכנת תכנית
מתאר מקומית והגבלת הוצאת היתר בנייה מספר ח/2 /
11 /61
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
תחום התכנית:
יישוב :חולון ,אזור תעשיה חולון.
גושים וחלקות:
גושים בשלמות.2122 :
גושים בחלקיות,2119 - 2111 ,2110 - 2111 ,2111 :
.2112 - 2112

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

השינויים המוצעים:
הכנת תכנית על פי סעיף  11לחוק ,להגבלת
א.
הקמת תחנות דלק באזור תעשייה חולון .על הועדה
המקומית לקחת בחשבון לעת הכנת התכנית להגבלת
הקמת תחנות דלק את הגידול הצפוי באזור התעשייה
בגין זכויות בנייה מאושרות שטרם ניבנו ,וזכויות בנייה
נוספות מכוח תכניות שבהליכי תכנון.
תנאים לפי סעיף  11להגבלת הוצאת היתרי
ב.
בנייה בתחום התכנית המוצעת ,לפיהם לא תותר
הוצאת היתרי בנייה לתחנות דלק באזור התעשייה,
למעט מגישי הבקשות להיתרים להקמת תחנות תדלוק
שאושרו ע"י הוועדה המקומית בהתאם לתכניות
התקפות באותה עת והיו מיוצגים במליאת הוועדה
המחוזית בישיבתה מס'  196מיום  ,62.22.6126ע"י
עורכי הדין אלי וילצ'יק ,עופר טויסטר ורן ז'אן וכן בקשות
נוספות ככל שישנן שאושרו בוועדה המקומית לפני
החלטתה בדבר הכנת תכנית זו מיום ה.2/1/6126 -
תוקף התנאים הינו שנה.
ג.
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי:רמת גן
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' רג2116 /
שם התכנית:תחנת שנאי תת קרקעית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' רג2559 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רג011 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת גן רחוב :רוקח . 02
רחוב רוקח בקטע הדרך שמול מספר  02וחלקה 99
גושים וחלקות:
גוש 2621 :חלקות במלואן.99 :
גוש 2621 :חלקי חלקות.211 :
מטרת התכנית:
הקמת שנאי תת קרקעי שישרת את תושבי הסביבה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד תא שטח  6ממגורים ב' לדרך מוצעת מבלי
לפגוע בזכויות הבנייה בתא שטח  6ושינוי קו בניין
בתחום הרחבת הדרך ל 0 -מ' מ 1 -מ'.
 .6תוספת הוראות מיוחדות לייעוד דרך ,שתאפשר
הקמת מתקן טרנספורמציה תת קרקעי מתחת לדרך.
 .0קביעת זיקת הנאה למעבר לחברת החשמל.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 60/16/6126ובילקוט הפרסומים  ,2092התשעב ,עמוד
 ,0602בתאריך .65/10/6126

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,דרך בגין  265תל אביב-
יפו  21126טלפון .10-1206511 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ,המעגל  62רמת גן
טלפון ,10-2150525 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי:רמת השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' רש2177 /
שם התכנית :צומת ראשונים המבואה לעיר
רמת השרון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון מופקדת תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' רש2111 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רש215 /
שינוי
רש /621 /א
שינוי
תממ5 /
כפיפות
רש112 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת השרו ,רח' ראשונים .2
גבולות התכנית:
כניסה לעיר רמת השרון.
גושים וחלקות:
גוש 2221 :חלקות במלואן.151 :
מטרת התכנית:
 מטרת התכנית הינה לייעד שטח דופן הפארק העירונישנקבע בתמ"מ 5 /ולעצב את המבואה הראשית לעיר
רמת השרון.
 הסדרת פתרון תחבורתי בפנייה ימינה (מזרחה) לדרךהראשונים ,ע"י הוספת נתיב פניה נוסף.
 הסדרת גישה לפארק העירוני העתידי.עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד אזור חקלאי למסחר ומשרדים ושימושים
המשרתים את הייעוד העיקרי.
 .6הרחבת דרך רחוב הראשונים בחלק הפונה מזרחה.
 .0הסדרת דרך גישה לפארק העירוני העתידי המתוכנן
בתכנית תמ"מ 5 /ע"י קביעת זכות מעבר.
 .1קביעת הוראות וזכויות בנייה לייעוד מסחר ומשרדים
הכוללות:
  6111מ"ר שטחים עיקריים בבניין בן  6קומות וגלריהבחלל הגג.
 -קביעת שימושים מותרים.

2287

 קביעת הוראות עיצוב אדריכלי. קביעת קווי בניין.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  265תל אביב-יפו 21126
טלפון .10-1206512 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון ,רמת השרון
טלפון 10-5112101 :קבלת קהל בוועדה מחוזית בימים
א' ,ג' ,ה' שעות 21:11 – 22:11
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
,

מחוז :תל-אביב ,מרחב תכנון מקומי:רמת השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' רש2161 /
שם התכנית:הארכת תוקף לתוכנית רש /124 /ב1 /
מתחם זוגות צעירים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון מופקדת תכנית
מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' רש2196 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רש /621 /ב2 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת השרון רחוב :חטיבת אלכסנדרוני .
שכונת מורשה ליד כביש מס' .1
גושים וחלקות:
גוש 2126 :חלקי חלקות.51 - 52 :
מגרשים:
 21בהתאם לתכנית רש /621 /ב2 /
 21-11בהתאם לתכנית רש /621 /ב2 /
מטרת התכנית:
ביטול מגבלת הזמן למימוש זכויות הבנייה בייעוד אזור
מגורים מיוחד ,המותנות בהסכם עם תע"ש.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי סעיפים  25.6בהוראות תכנית רש /621 /ב.2 /
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
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האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
תל אביב ,דרך בגין  265תל אביב-יפו  21126טלפון:
 . 10-1206512העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון ,רמת השרון טלפון:
 ,10-5112101קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',
ג' ,ה' שעות 21:11 – 22:11
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
גילה אורון
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל-אביב
מחוז חיפה
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי מחוזי  -מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
חפאג /2021 /עד161 /
שם התכנית :קרית ספורט לעדה הדרוזית ,דאלית אל
כרמל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רכס הכרמל ,מקומית מחוזית מחוז חיפה
מופקדת תכנית מפורטת מס' חפאג /2021 /עד695 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג522 /
שינוי
תממ2 /
כפיפות
תמא05 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא1 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מרחב תכנון מחוזי -מחוז חיפה.
צפון מערב ליישוב דליה בתחום הגן הלאומי.
גושים וחלקות:
גוש 22512 :חלקי חלקות.21 - 22 ,20 :
גוש 22516 :חלקי חלקות.62 - 21 :
גוש 22512 :חלקות במלואן.29 - 21 :
גוש 22512 :חלקי חלקות,21 ,19 - 11 ,11 ,62 - 61 :
.11

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מטרת התכנית:
 קביעת שטחים לספורט ונופש. קביעת דרכים מוצעות. התווית שטחים לחנייה ציבורית. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  25חיפה  00195טלפון:
 .11-1200155העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל ,אבא חושי שד
עספיא  21דאלית אל-כרמל טלפון11-1099016 :
ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מקומית
מחוזית מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  25חיפה
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :זבולון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' זב /19 /ט
שם התכנית :תכנית מתאר לקיבוץ רמת יוחנן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' זב /62 /ט
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
זב /62 /ג
שינוי
זב /מק /62 /ו
שינוי
זב /62 /ז
שינוי
זב /מק /62 /יא
שינוי
זב /מק /62 /י2 /
שינוי
זב /26 /ה
שינוי
זב /22 /ה
שינוי
זב /62 /י
שינוי
תמא05 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
זב /11 /א
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רמת יוחנן.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

קיבוץ רמת יוחנן שנמצא בגוש זבולון בסמוך לכפר מכבי,
אושה וקריית אתא.
גושים וחלקות:
גוש 21522 :חלקי חלקות.05 :
גוש 21526 :חלקות במלואן.62 - 61 ,21 :
גוש 21522 :חלקי חלקות.62 - 29 ,1 - 2 :
גוש 21526 :חלקות במלואן.22 - 25 ,1 ,5 - 0 :
גוש 21526 :חלקי חלקות.21 ,26 - 1 :
גוש 21520 :חלקי חלקות.21 - 25 ,20 - 26 :
גוש 21521 :חלקי חלקות.01 ,61 - 60 ,29 :
גוש 21525 :חלקי חלקות.25 ,21 :
קואורדינטה X: 211750
קואורדינטה Y: 744500
מטרת התכנית:
תכנית עדכנית לקיבוץ רמת יוחנן המאפשרת הרחבה
לקיבולת המרבית עפ"י תמ"א  ,05הרחבת אזור תעשייה
ואזור מבני משק ,תכנון מערכת דרכים חדשה ,קביעת
מערכת שטחים פתוחים ואזור למוסדות ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד קרקע חקלאית להרחבה למגורים.
 .6ארגון והגדרה מחדש של יעודי הקרקע בשטח
ה"מחנה".
 הגדרת שטח למגורי חברים וקהילה. הגדלת שטח למבני משק. הגדרת שטח למבני ציבור ,חינוך וקהילה. הגדרת שטחם פתוחים ציבוריים ופרטיים. שינוי מערך ופריסת דרכים ושבילים. .0קביעת הוראות לפיתוח השטח ,כולל תשתיות ושרותיים
 .1קביעת זכויות ומגבלות בנייה והנחיות לבינוי ופיתוח,
על מנת לאפשר הוצאת היתרי בנייה עפ"י סעיף  215ז'
לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/15/6126ובילקוט הפרסומים  ,2169התשעב ,עמוד
 ,1260בתאריך .21/12/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  25חיפה
 00195טלפון .11-1200155 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה זבולון ,כפר המכבי 01101
טלפון ,11-1111215 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חוף הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חכ /1 /ה
שם התכנית :מרכז בטחון  -חוף הכרמל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' חכ /1 /ה
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי
אישור ע"פ תמ"א

מספר התכנית
משח02 /
תמא66 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בכניסה למרכז קהילתי חוף הכרמל "מירב" מצידו
המזרחי של כביש  1מול מושב צרופה.
גושים וחלקות:
גוש 22111 :חלקי חלקות.22 :
גוש 26115 :חלקי חלקות.15 :
מטרת התכנית:
הקמת מתחם לכיבוי אש ,מד"א ומפקדת כוחות הביטחון
במועצה האזורית חוף הכרמל.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע חקלאית ואזור של יער נטע אדם קייםלאזור מבנים ומוסדות ציבור לחרום והצלה וקביעת
זכויות והנחיות בינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 66/12/6126ובילקוט הפרסומים  ,2111התשעב ,עמוד
 ,5626בתאריך .22/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  25חיפה
 00195טלפון .11-1200155 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל ,עין כרמל 01121
טלפון ,11-1202620 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :חוף הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חכ /11 /כב
שם התכנית :מדגה אינטנסיבי  -מושב דור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' חכ /61 /כב
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
משח6 /
פירוט
תמא /01 /ג
כפיפות
תממ2 /
כפיפות
תמא20 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דור .
אזור ברכות הדייג דרומית למושב דור ,צפון מערבית
למחלף זכרון יעקב.
גושים וחלקות:
גוש 21912 :חלקי חלקות.51 ,16 :
גוש 21915 :חלקי חלקות.02 - 05 :
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מטרת התכנית:
מתן הנחיות סביבתיות ,זכויות בנייה והוראות בנייה
למבנים חקלאיים בקרקע חקלאית לגידול אינטנסיבי של
דגים במבנים מקורים ומתקני השרות הנילווים להם
וגידול דגים בברכות פתוחות.
עיקרי הוראות התכנית:
בתא שטח מס'  -2יותרו הקמת חממות גבוהות לגידול
אינטנסיבי של דגים ,ומבנים/מתקני שירות נילווים למדגה
הרינטנסיבי.
בתא שטח מס'  - 6יותר גידול דגים בברכות מקורות
ברשתות למניעת חדירה ציפורים.
בתאי שטח מס'  - 1 ,0יותר גידול דגים בריכות פתוחות
וטיפול במים.
בתא שטח  - 5בו עובר מסדרון קו הגז הטבעי לא ניתן
יהיה להקים בריכות פתוחות לגידול דגים במרחק של 21
מ' לפחות משני צידי רצועת צינור הגז.
בתא שטח מס'  - 7יותר מעבר תשתיות המוטמנות בקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2111התשעב ,עמוד
 ,5620בתאריך .22/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  25חיפה
 00195טלפון .11-1200155 :וכן במשרדי הועדה
עין כרמל
המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל,
 01121טלפון ,11-1202620 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :מנשה-אלונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מ426 /
שם התכנית :מתקן הנדסי (בריכת המים) ודרך גישה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה-ד.נ חפר  01115מופקדת
תכנית מפורטת מס' מ129 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מ212 /
שינוי
תמא /01 /ב5 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תמא05 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קציר-חריש
קואורדינטה X: 206250
קואורדינטה Y: 708250
גושים וחלקות:
גוש 1116 :חלקי חלקות.11 :
גוש 61021 :חלקי חלקות21 ,2-0 :

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית למתקן הנדסי ודרך לצורך
הקמת בריכת מים לעיר חריש.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת יעודי קרקע למתקן הנדסי ,דרך וטיפול נופי. קביעת השימושים המותרים בכל יעוד. קביעת הוראות בניה. קביעת הנחיות לביצוע.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
חיפה ,שד הפלי"ם  25חיפה  00195טלפון11- :
 .1200155העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מנשה אלונה-ד.נ חפר ,01115
טלפון11-2211011 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :עירון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ענ2111 /
שם התכנית :שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים א'
ושטח ציבורי פתוח למגורים א'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' ענ2665 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ענ926 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מעלה עירון ,בכניסה לכפר סאלם
גושים וחלקות:
גוש 61121 :חלקות במלואן.19 - 11 ,15 ,10 - 12 ,09 :
מטרת התכנית:
הגדלת שטחי בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים. שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח למגורים. הקטנת שטח ציבורי.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעג ,עמוד
 ,126בתאריך .60/21/6126

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  25חיפה
 00195טלפון  .11-1200155וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עירון ,עארה ערערה 01165
טלפון ,11-2052119 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :חיפה ,מרחב תכנון מקומי :שומרון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ש2414 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור משקי עזר לאזור
מגורים א
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ש2111 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ש95 /
שינוי
ש /מק /951 /א
כפיפות
ש /מק110 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בנימינה-גבעת עדה רחוב :האורנים גבעת עדה,
פינת רח' הגבעה
גושים וחלקות:
גוש 21212 :חלקות במלואן.55 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משקי עזר והפיכתו לשטח מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הנחיות בדבר שטחי הבנייה המותרים ,הוראותבניה ,הוראות לביצוע/היתרים.
 הסדרת קו בנין למבנה קיים. שינוי ייעוד ממשקי עזר למגורים א'.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2152התשעב ,עמוד
,5225בתאריך .12/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד הפלי"ם  25חיפה
 00195טלפון .11-1200155 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שומרון ,המיסדים  51זכרון
יעקב  01951טלפון ,11-2015566 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
יוסף משלב
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

2291

מחוז המרכז
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:גבעת שמואל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
ממ1 /0111 /
שם התכנית:תוספת זכויות בנייה למגורים ברחוב
הזיתים  06בגבעת שמואל.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' ממ6 /0165 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ממ150 /
שינוי
ממ951 /
כפיפות
ממ21112 /
כפיפות
ממ21111 /
כפיפות
ממ21116 /
כפיפות
ממ0165 /
כפיפות
ממ21112 /
כפיפות
ממ6 /21111 /
כפיפות
ממ21115 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גבעת שמואל רחוב :הזיתים . 09
חלק מחלקה פרטית אחת באזור מגורים
גושים וחלקות:
גוש 2219 :חלקות במלואן.662 :
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה למגורים ושינוי קו בניין בהתאם
לקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  26.1מ"ר למגורים בקומה א' ליחידות הדיור
בתאי שטח  112,116בלבד .סה"כ  61.1מ"ר.
שינוי קו בניין צדי שמאלי ל  6.01מ' במקום  0.1מ'
להבלטת חלון בלבד ביחידה של תא שטח  116בלבד.
בשאר קו בניין צדי שמאלי למגורים יישאר  0.11מ' .כל
בנייה חדשה ו /או תוספת בנייה תבוצע על פי קו בניין
תקני  0.11מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 29/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2122התשעב ,עמוד
 ,0919בתאריך .22/15/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גבעת שמואל ,גוש עציון 22
גבעת שמואל טלפון ,10-1622111 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

2292

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:הוד השרון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
הר1 /21 /911 /
שם התכנית :מתחם הגבור ,הוד השרון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' הר1 /21 /911 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
הר /במ26 /211 /
שינוי
הר2116 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :הוד השרון רחוב :הגיבור .0 , 2
על צומת הרח' רמתיים והגיבור
גושים וחלקות:
גוש 2152 :חלקות במלואן.501 ,501 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנה מגורים בן  12יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2קביעת "אזור מגורים ד' " להקמת  12יח"ד ו"-דרך
מוצעת" לשם הרחבת דרך רמתיים.
 .6קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן
ז' לחוק התכנון והבנייה.
 .0קביעת הוראות והנחיות בדבר בינוי ,פיתוח וחניה.
 .1קביעת תנאים להיתרי בנייה.
 .5קביעת הוראות בדבר תשתיות.
 .2קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/10/6126ובילקוט הפרסומים  ,2111התשע"ב,
עמוד  ,0560בתאריך .61/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון ,בן גמלא יהושע 61
הוד השרון  15215טלפון ,19-1159222 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :הוד השרון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
הר2112 /
שם התכנית :מגדלי מגורים חדשים מדרום לרמות
מנחם בהוד השרון.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' הר.2512 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי
שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות

מספר התכנית
R6
הר /במ /511 /ב
הר2112 /
הר2116 /
הר /מק /221 /ת /1 /ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :הוד השרון רחוב :פשוש.
ממערב לדרך רמתיים ,מדרום לרח' הפשוש.
גושים וחלקות:
גוש 2112 :חלקות במלואן.29 :
גוש 2112 :חלקי חלקות.161 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מייעוד אזורי פיתוח ושטח ציבורי פתוח
למגורים והקמת שני מבני מגורים בני  21קומות מעל
קומת לובי וחניונים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור פיתוח ושטח ציבורי פתוח לאזור
מגורים ג' שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ב .הקמת שני מבני מגורים בני  21קומות מעל קומת
כניסה גבוהה ,מרתפי חניה ושירות .סה"כ  261יח"ד.
ג .קביעת זכויות והוראות בניה
ד .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ה .איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים לפי פרק ג' סעיף
ז' לחוק התכנון והבניה.
ו 65% .דירות מכלל הדירות שבתכנית יהיו בשטח של
עד  11מ"ר שטח עיקרי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/12/6122ובילקוט הפרסומים  ,2611התשעא ,עמוד
 ,5251בתאריך .62/11/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון ,בן גמלא יהושע 61
הוד השרון  15215טלפון ,19-1159222 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :טייבה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
טב0471 /
שם התכנית :חלוקה בהסכמת הבעלים ,תוספת
זכויות בנייה ויחידות דיור וקביעת זיקת הנאה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טייבה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' טב0111 /

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ממ60 /521 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טייבה ,טייבה מזרחית לדרך .111
גושים וחלקות:
גוש 1112 :חלקי חלקות.25 :
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בניה ,יחידות דיור וקומות ,חלוקת המגרש
לשני מגרשים ,קביעת קווי בנין וקביעת זיקת הנאה.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטחי בנייה (שטח עיקרי ושטחי שירות).
תוספת  6יח"ד סה"כ  1יח"ד.
תוספת  6קומות וקומת מרתף ,סה"כ  1קומות מעל
קומת מרתף.
קביעת זיקת הנאה ברוחב  1.21מ' כמסומן בתשריט.
חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית לפי
פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
קביעת קווי בנין לשני המגרשים.
שינוי זכויות והוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה  16101טלפון11- :
 .9111119העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה טייבה ,טייבה  11111טלפון:
19-1996111
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :טייבה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
טב0461 /
שם התכנית :תוספת חזית מסחרית למבנה מגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה טייבה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' טב0191 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

2293

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי
כפיפות

מספר התכנית
טב1 /2222 /
תמ"מ62 /0 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טייבה.
מזרחית לכיכר הראשונה בכביש הטבעת.
גושים וחלקות:
גוש 1101 :חלקי חלקות.9 :
מטרת התכנית:
תוספת חזית מסחרית ,הגדלת אחוזי הבנייה והקטנת קו
בנין.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2תוספת חזית מסחרית.
 .6הגדלת אחוזי בנייה  -תוספת  261מ"ר שטח עיקרי
למגורים ו 21 -מ"ר שטח עיקרי למסחר.
 .0הקטנת קו בנין קדמי מ 1 -ל 5-מטר.
 .1שינוי זכויות והוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  92רמלה  16101טלפון11- :
 .9111119העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה טייבה ,טייבה  11111טלפון:
19-1996111
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:טייבה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
טב0014 /
שם התכנית:תוספת יחידת דיור ואחוזי בנייה והקטנת
קווי בניין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' טב0061 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ממ /65 /521 /ד
שינוי
תממ62 /0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טייבה ,שכונה מערבית ,כביש מסחרי טייבה.
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גושים וחלקות:
גוש 1112 :חלקי חלקות.62 :
מטרת התכנית:
הקטנת קווי בניין ,העלאת אחוזי בנייה ,הוספת יח"ד
אחת ,קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2הקטנת קוי בניין לפי המסומן בתשריט
 .6העלאת אחוזי בניה
 .0הוספת יח"ד אחת
 .1קביעת הוראות בינוי ופיתוח
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 65/11/6121ובילקוט הפרסומים  ,2110התשע ,עמוד
 ,6010בתאריך .61/10/6121
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה טייבה ,טייבה  11111טלפון:
 ,19-1996111וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשע ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:טייבה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
טב0113 /
שם התכנית:חזית מסחרית טייבה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' טב0111 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
טב2 /2222 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טייבה ,כביש הטבעת  61כניסה צפונית
גושים וחלקות:
גוש 1101 :חלקי חלקות.1 :
מגרשים:
 12/1 ,21/1בהתאם לתכנית טב2 /2222 /
מטרת התכנית:
קביעת שני בניינים עם חזית מסחרית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח וממגורים לדרך.
 .6תוספת  6יח"ד ,סה"כ  5יח"ד בשני בניינים.
 .0קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/16/6126ובילקוט הפרסומים  ,2091התשעב ,עמוד
 ,0121בתאריך .20/10/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה טייבה ,טייבה  11111טלפון:

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

 ,19-1996111וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :טירה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
טר1779 /
שם התכנית :מבנה מגורים דרום מרכז  -טירה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' טר6112 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
טר /במ0111 /
שינוי
תממ62 /0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :טירה ,דרום מרכז טירה
גושים וחלקות:
גוש 1151 :חלקי חלקות.1 :
מטרת התכנית:
שינוי בבינוי ובזכויות לבית מגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת  11מ"ר שטח עיקרי ותוספת  221מ"ר שטח
שירות
ב .תוספת קומה סה"כ  1קומות .
ג .שינוי קווי בניין לפי תשריט.
ד .קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/22/6122ובילקוט הפרסומים  ,2069התשע"ב,
עמוד  ,911בתאריך .12/26/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה טירה ,טירה  11925טלפון:
 ,19-1901921וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:כפר סבא
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
כס /4 /0 /ד
שם התכנית:רח' התחיה 21
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' כס /1 /0 /ד
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
כס /0 /1 /ב
שינוי
כס /2 /2 /ב
כפיפות
כס /2 /2 /גז
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

סוג היחס
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

מספר התכנית
כס /מק /2 /2 /גג /ג
כס /2 /2 /גג /א
כס /2 /2 /מ
כס0 /
כס /2 /2 /ה
כס /2 /2 /ג
כס /2 /2 /א
כס2 /2 /
כס /מק /2 /2 /דג
כס /2 /2 /גג

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר סבא רחוב :התחיה . 21
בפינה הדרום מערבית של צומת הרחובות התחיה ואנה
פרנק.
גושים וחלקות:
גוש 2162 :חלקות במלואן.012 :
גוש 2112 :חלקות במלואן.5 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנה מגורים
קביעת זכויות והוראות בניה
עיקרי הוראות התכנית:
.2הגדלת זכויות הבניה.
 .6קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .0מספר יחידות בבנין יהיה  22יח"ד .הגדלה של  1יח"ד
 .1הוראות לפיתוח השטח.
 .5קביעת קו בנין צפוני  0.5מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/26/6122ובילקוט הפרסומים  ,2051התשע"ב,
עמוד  ,2125בתאריך .15/12/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ,ויצמן  205כפר סבא
 11211טלפון ,19-1219215 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:מודיעין-מכבים-רעות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
מד21 /0 /
שם התכנית :תוספת זכויות בנייה  -רח' שני ,17/6
 16/1 ,17/22מודיעין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' מד25 /0 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מד /במ0 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מודיעין-מכבים-רעות רחוב :שני . 69 , 61
מגרש  215/0יח' דיור מס'  F3 -22ו F3 -9 -ומגרש /6
 215יח' דיור מס'  F2 5בקומפלקס של קוטגים מדורגים
לכוון ואדי ענבה .בכל קומפלקס  21יח"ד .הקומפלקס
גובל ברח' שני מצפון ,ובואדי ענבה מדרום ,רח' שני
69/5 61/22 61/9
גושים וחלקות:
גוש 5111 :חלקות במלואן.66 - 62 :
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה להרחבת  0יחידות דיור קיימות
(קוטג'ים מדורגים)
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת זכויות בנייה בשטח עקרי  19מ"ר עבור קוטג'
מדורג רח' שני . 69/5
ב .תוספת זכויות בנייה בשטח עיקרי  25.5מ"ר עבור
קוטג' מדורג רח' שני . 61/22
ג .תוספת זכויות בנייה בשטח עיקרי  25מ"ר עבור
קוטג' מדורג רח' שני . 61/9
ד .הנחיות לעיצוב אדריכלי עבור תוספת בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/15/6126ובילקוט הפרסומים  ,2102התשעב ,עמוד
 ,1212בתאריך .21/12/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות ,דם
המכבים  2מודיעין-מכבים-רעות טלפון,11-9162115 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il

מגרש מס' מ 16 -באתר בוכמן שכונת מוריה במודיעין/
עפ"י תכנית מד /0 /2 /א ,בנייה רוויה הגובלת בבנייני
מגורים.
גושים וחלקות:
גוש 5121 :חלקי חלקות.21 :
מטרת התכנית:
הרחבת יחידת דיור קיימת ע"י סגירת מרפסות ,תוספת
שטחי בנייה מ 261.15-ל.259.11-
עיקרי הוראות התכנית:
א.סגירה חלקית של מרפסות קיימות בקומה ב' והפיכתן
לחלק מדירה קיימת על ידי תוספת של  05.09מ"ר
לשטחים עיקריים.
ב .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעב ,עמוד
 ,5019בתאריך .22/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות ,דם
המכבים  2מודיעין-מכבים-רעות טלפון,11-9162115 :
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :נס ציונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
נס /241 /א
שם התכנית :הרחבת פארק המדע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' נס /215 /א
,

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:מודיעין-מכבים-רעות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
מד07 /9 /
שם התכנית :תוספת לשטח עיקרי בדירה  1ברחוב
לאה אימנו  12שכונת מוריה (אתר בוכמן).
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' מד01 /2 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מד /0 /2 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מודיעין-מכבים-רעות רחוב :לאה אמנו . 12
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
נס2 /2 /
שינוי
נס /2 /2 /א2 /
שינוי
נס6 /2 /
שינוי
נס /6 /2 /ב
שינוי
נס /מק2 /2 /
שינוי
נס /260 /ב
שינוי
נס2 /2999 /
שינוי
נס260 /
שינוי
נס /מק2 /215 /
שינוי
נס /260 /א
שינוי
נס /מק1 /2 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב :נס ציונה רחוב :ההדרים.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

יישוב :נס ציונה רחוב :ויצמן.
מצפון לפארק המדע הקיים ,ממערב לרח' ההדרים,
ממזרח לרח' וייצמן.
קואורדינטה X: 181400
קואורדינטה Y: 647500
גושים וחלקות:
גוש 0151 :חלקות במלואן,61 - 62 ,20 ,22 - 21 ,1 :
.11 ,01 - 01 ,05 ,01
גוש 0151 :חלקי חלקות.661 ,665 - 660 ,65 - 61 :
גוש 0152 :חלקי חלקות.09 ,29 - 21 ,22 - 25 ,20 :
מטרת התכנית:
תכנון פארק לתעסוקה מצפון לפארק המדע הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור תעשיה עתירת ידע לאזור תעסוקה
ב .ביטול חלק מרח' ההדרים והתווית מערכת דרכים
בהתאם לתכנית האב לדרכים לאזור.
ג .הגדלת גובה המבנים ל 21 -קומות מעל הכניסה
הקובעת.
ד .הגדלת אחוזי הבנייה לשטח עיקרי מ 11%-ל211% -
ה .קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת
הבעלים
ו .קביעת מבנים להריסה.
ז .קביעת שטחים לצרכי ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  92רמלה  16101טלפון11- :
 .9111119העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה ,הבנים  9נס ציונה
 11111טלפון11-9010121 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :נתניה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
נת09 /107 /
שם התכנית :שכונת נווה עוז.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' נת.02 /501 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
נת1 /111 /
שינוי
נת2 /501 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מספר התכנית
סוג היחס
נת1 /111 /
כפיפות
נת2 /501 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתניה רחוב :הבריגדה היהודית  ,52דרום נתניה
קואורדינטה מערב מזרח y- 185440
קואורדינטה דרום צפון x-689044
גושים וחלקות:
גוש 1119 :חלקות במלואן.1 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנה מגורים חדש בן  9קומות.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים
מיוחד ג' .0
ב .תוספת יח"ד מ 22 -יח"ד ל 62 -יח"ד.
ג .תוספת קומות מ 5 -קומות על עמודים  +דירת גג ל1 -
קומות על עמודים +דירת גג.
ד .תוספת שטח עיקרי מ 2129 -מ"ר ל 6911 -מ"ר.
ה .שינוי קווי בניין :צדדי דרומי מ 5.1 -ל 1.0 -מטר,
במרתף קדמי ( שדרות בן גוריון) מ 21.11 -ל 1.1 -מטר.
ו .קביעת שטחי שרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/12/6111ובילקוט הפרסומים  ,5110התשס"ח,
עמוד  ,2195בתאריך .15/16/6111
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ,הצורן  2נתניה 16109
טלפון ,19-1210211 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:פתח תקוה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
פת /22 /1111 /י
שם התכנית":הסדר כניסות למתחם אזורים"
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' פת /22 /6111 /י
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
פת /בת /22 /6111 /א
כפיפות
פת /2612 /א
כפיפות
פת /מק66 /6111 /
כפיפות
פת6 /2666 /
כפיפות
פת /מק /22 /6111 /ד
כפיפות
פת6111 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :פתח תקוה.
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שכונה :מתחם "אזורים" אם המושבות ממערב לרחוב
מרטין גהל.
תחום הגובל עם כביש מס'  1במערב ,מתחם "אזורים"
בצפון משני צידי דרך אם המושבות.
גושים וחלקות:
גוש 2211 :חלקות במלואן.221 :
גוש 2211 :חלקי חלקות.220 ,256 :
מטרת התכנית:
שיפורים למערך התנועה במרחב התכנון והסדר
סטטוטורי לדרכים קיימות בפועל .קביעת נגישות
למתחם "אזורים" מצפון ומדרום לגשר אם המושבות -
גהה (שאושר בתכנית פת /מק /22 /6111 /ט).
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות לשינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח
לשטח לדרך מוצעת
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 69/19/6121ובילקוט הפרסומים  ,2251התשעא ,עמוד
 ,951בתאריך .11/22/6121
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה ,העליה השניה 2
פתח תקוה  , 19211וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
רח /711 /א67 /
שם התכנית:גלוסקין 22
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' רח /151 /א91 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רח /6111 /י
שינוי
רח /151 /א
שינוי
רח /מק /6111 /ב6 /
כפיפות
רח /6111 /ג6 /
כפיפות
תמא6 /1 /
כפיפות
רח /6111 /ב2 /
כפיפות
רח /מק /6111 /ב0 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רחובות רחוב :גלוסקין . 22
גושים וחלקות:
גוש 0110 :חלקות במלואן.26 :
מגרשים:
 26בהתאם לתכנית רח /151 /א
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מטרת התכנית:
שימור המבנה הקיים בחזית רח' גלוסקין והקמת מבנה
מגורים בעורף המגרש בהתאם להוראות ולזכויות
הבנייה המפורטות להלן.
עיקרי הוראות התכנית:
שימור המבנה הקיים בחזית רח' גלוסקין והקמת מבנה
מגורים בעורף המגרש בהתאם להוראות ולזכויות
הבנייה המפורטות להלן.
 .2שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים
ג'+מבנה לשימור.
 .6הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית
מ 2,920 -מ"ר ל 0,561 -מ"ר  011+מ"ר מרפסות
מקורות ,הגדלת מס' י ח"ד המותרות בתחום התכנית מ-
 21יח"ד ל 06 -יח"ד ,שינוי במספר הקומות המותרות
בתחום התכנית עבור מבנה מגורים ג'.
 .0תוספת קומות ,עבור מבנה מגורים ג' מ-ע 1 +קומות
למבנה בן  1קומות מעל לקומת קרקע ו 6-קומות מרתף
לכוון רח' גלוסקין ול 1-קומות מעל לקומת קרקע+קומה
במפלס  )-(2וקומת עמודים תחתונה לחניה לעורף הבניה
 . 1שינוי בקו בניין קידמי עבור מבנה מגורים ג' מ 21 -מ'
ל 61.5 -מ' ובקו בניין אחורי מ 2 -מ'
ל 5 -מ' קו בנין עבור מבנה לשימור עפ"י קונטור המבנה
הקיים.
 .5קביעת זכויות והוראות בניה.
,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  011לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  71ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  10רמלה
 63431טלפון .10-1600411 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,ביל"ו 3
רחובות .67443
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:רמלה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
לה2117 /
שם התכנית :חילופי שטחים ש.ב.צ-ש.צ.פ  -טללי חיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' לה2117 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
לה /651 /ב
שינוי
לה2111 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור א'  -רחוב א.ס.לוי פינת רחוב רזיאל
אזור ב'  -מטווח
גושים וחלקות:
גוש 1051 :חלקות במלואן.51 ,12 ,11 :
גוש 1011 :חלקי חלקות.9 ,1 ,2 :
מגרשים:
 1בהתאם לתכנית לה /651 /ב
מטרת התכנית:
שינוי בהתוויית המגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל
ייעוד קרקע.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במיקום שטחים למבני ציבור ושטחים ציבוריים
פתוחים ,ללא שינוי ביחס בין שטחי ייעודי הקרקע .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/11/6122ובילקוט הפרסומים  ,2696התשעא ,עמוד
 ,2191בתאריך .26/19/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמלה ,מבצע משה  9רמלה ,
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :דרום השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
שד11 /404 /
שם התכנית :שינוי ייעוד משצ.פ .למגורים ,גוש 7117
חלקה  77באלישמע.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דרום השרון מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס' שד65 /101 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
שד /מק21 /101 /
שינוי
שד /מק1 /101 /
כפיפות
משמ251 /
כפיפות
שד /2111 /ב
כפיפות
שד2 /101 /
כפיפות
שד0 /101 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אלישמע.
גושים וחלקות:
גוש 2251 :חלקות במלואן.12 - 15 ,11 ,01 :
גוש 2251 :חלקי חלקות61 ,66 ,61 - 21 ,21 - 26 ,5 :
.11 ,16 ,02 ,01 ,02 - 01 ,62 -

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

גוש 2255 :חלקות במלואן69 ,62 - 60 ,26 - 2 ,0 - 6 :
 .51 ,52 - 51 ,11 ,12 ,11 ,16 ,01גוש 2255 :חלקי חלקות- 62 ,29 - 21 ,25 - 20 ,2 :
.51 ,52 ,56 ,11 ,01 - 00 ,02 ,66
גוש 2252 :חלקי חלקות.15 ,00 - 02 :
גוש 1651 :חלקות במלואן.11 - 12 ,09 - 6 :
גוש 1651 :חלקות במלואן.22 - 6 :
גוש 1512 :חלקות במלואן.12 ,16 ,01 ,02 ,01 ,06 ,26 :
גוש 1512 :חלקי חלקות.11 ,11 ,01 ,61 ,21 - 20 ,5 :
גוש 1516 :חלקי חלקות.10 ,01 - 01 ,06 ,01 :
מגרשים:
 11בהתאם לתכנית שד /מק.21 /101 /
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א' ,תוספת של
יחידת דיור אחת ,קביעת זכויות והוראות בנייה בגוש
 1651חלקה  11במושב אלישמע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א'.
 .6תוספת יחידת דיור אחת.
 .0קביעת שטח עיקרי 611 ,מ"ר.
 .1קביעת שטחי שירות ,סה"כ  15מ"ר.
.5קו בנין קדמי מערבי 0 :מ' .קדמי לחניה מקורה1 :
קווי בנין צדי צפוני ודרומי 0 :מ' .צדי לחניה מקורה
ולחצר משק 1 :בהסכמת שכן,
קו בנין אחורי מזרחי 0 :מ' .אחורי לחצר משק1 :
בהסכמת שכן.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  92רמלה  16101טלפון11- :
 .9111119העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון ,נווה ירק 15211
טלפון10-9111511 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :דרום השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
שד19 /404 /
שם התכנית :תוספת זכויות בגוש  7111חלקה ,4
מגרש  ,272אלישמע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבנייה דרום השרון מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס' שד62 /101 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
שד0 /101 /
שינוי
שד0 /112 /0 /
שינוי
שד2 /101 /
כפיפות
שד /2111 /ב
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אלישמע.
גושים וחלקות:
גוש 1651 :חלקות במלואן.1 :
מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה בגוש  1651חלקה  ,1במושב
אלישמע.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  01מ"ר שטח עיקרי בקומה א'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  92רמלה  16101טלפון11- :
 .9111119העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון ,נווה ירק 15211
טלפון10-9111511 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:זמורה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
זמ2 /119 /
שם התכנית:שינוי ייעוד וחלוקת מגרש בהסכמת
בעלים שינוי לתכנית מתאר R/6
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' זמ2 /662 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
R2
שינוי
זמ /מק621 /
כפיפות

2300

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מזכרת בתיה רחוב :הכנסת אורחים  ,9 ,22חלקה
פינתית בצומת רח' הכנסת אורחים ורח' הצבי ,מזכרת בתיה
גושים וחלקות:
גוש 0191 :חלקות במלואן.11 :
גוש 0191 :חלקי חלקות.06 :
מטרת התכנית:
א .שינוי ייעודי קרקע מחקלאי אזור פיתוח עפ"י תכנית
מנדטורית  , R2לאזור מגורים א' ודרך.
ב .הגדרת זכויות והוראות בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .חלוקה בהסכמת הבעלים.
ב .הגדרת תוואי לדרך גובלת עפ"י תוואי הסטורי קיים
ופעיל (מטרוקה).
ג .הקצאת חלק מחלקה  11לצורך הסדרת דרך.
ד .הגדרת זכויות והוראות בנייה למגורים בעלת אופי
צמוד קרקע בבינוי חד -משפחתי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  92רמלה  16101טלפון11- :
 .9111119העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ובנייה זמורה ,ביל"ו סנטר קרית עקרון
 11511טלפון11-9121111 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :מזרח השרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
מש011 /2 /7 /
שם התכנית 6 :יח"ד בבית מגורים בקלנסואה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מזרח השרון מופקדת תכנית מתאר
מקומית מס' מש011 /2 /1 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
מש /202 /2 /1 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קלנסואה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

גושים וחלקות:
גוש 1110 :חלקי חלקות.21 :
מטרת התכנית:
תוספת שטחי בנייה ,תוספת יחידות דיור ,תוספת קומה
והקטנת קו בניין אחורי.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת כ 092-מ"ר שטח עיקרי וכ 211-מ"ר שטח
שירות.
תוספת  2יחידות דיור ,סה"כ  9יחידות דיור (יח"ד אחת
בקומת קרקע ו 1 -יח"ד ב 1 -קומות).
תוספת קומה רביעית ,סה"כ  1קומות על קומת עמודים
חלקית.
הקטנת קו בניין אחורי מ 5 -מ' ל 0 -מ'.
שינוי זכויות והוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ,שד הרצל  92רמלה  16101טלפון11- :
 .9111119העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מזרח השרון ,רח' 260 21
קלנסואה  16101טלפון19-1112516 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוג שה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי:עמק חפר
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
עח4 /11 /
שם התכנית:הרחבת אזור תעשיה מפעלי מעברות.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' עח1 /11 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
עח611 /
שינוי
מש"מ9 /
שינוי
עח2 /11 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת בסמוך וכולל אזור
התעשיה מפעלי מעברות ,הקיים מדרום לבית הלוי
ממזרח לכפר מונש.
גושים וחלקות:
גוש 1192 :חלקות במלואן.11 - 11 :
גוש 1192 :חלקי חלקות.56 :

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מטרת התכנית:
הרחבת אזור התעשיה מפעלי מעברות מדרום וממערב
לאזור תעשייה הקיים ע"י:
א .שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור תעשיה ושטח
פרטי פתוח.
ב .קביעת השימושים המותרים ,הוראות והגבלות בנייה
והוראות לפיתוח השטח בתחום התכנית.
ג .קביעת קוי בנין לדרך אזורית  512בהקלה מתמ"א 0
שינוי מס'  25 ,1מ' מגבול הדרך ( 65מ' מציר הדרך).
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור תעשיה ושטח פרטי
פתוח.
ב .קביעת השימושים המותרים ,תנאי הבנייה ופיתוח השטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/12/6111ובילקוט הפרסומים  ,5100התשס"ח,
עמוד  ,1121בתאריך .62/11/6111
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
מדרשת רופין
המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר,
 11651טלפון ,19-1912552 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :קסם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
ק1 /0011 /
שם התכנית :שינוי ייעוד חלק מדרך לאזור מגורים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'
ק6 /0051 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
אפ2111 /
שינוי
ק /מק0051 /
כפיפות
תמא6 /1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר ברא.
גושים וחלקות:
גוש 1119 :חלקות במלואן.25 :
גוש 1119 :חלקי חלקות.15 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד חלק מדרך לאזור מגורים ב'.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד חלק מדרך לאזור מגורים ב'.אישור קווי בנין למבנים הקיימים בהתאם למצב הקייםובהתאם למסומן בתשריט.
-תוספת  6יח"ד סה"כ  2יח"ד.
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תוספת קומה אחת סה"כ  0קומות.שינוי התכסית ל.55% -קביעת הוראות בניה.כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה  16101טלפון11- :
 .9111119העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ובנייה קסם ,כפר קאסם כפר קאסם
 19911טלפון10-9011196 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :שרונים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
הצ021 /2 /4 /
שם התכנית :מבנה מגורים דו משפחתי קיים בקדימה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' הצ.026 /2 /1 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי
כפיפות
כפיפות

מספר התכנית
הצ /מק /201 /2 /1 /ז
הצ /201 /2 /1 /ג
הצ201 /
הצ611 /2 /1 /
הצ /201 /א
הצ /211 /2 /1 /א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :צורן קדימה רחוב :יוספטל .62 , 61
גושים וחלקות:
גוש 1125 :חלקות במלואן.621 :
מטרת התכנית:
הגדלת שטחי בנייה לשטח עיקרי ולשטחי שירות +
הקטנת קווי בנין לשטח עיקרי ,שרות,
חניה ופרגולות ,ביח"ד המזרחית המוגדרת כתא שטח
 A264מתוך שתיים הקיימות בחלקה
 621בבית מגורים דו משפחתי.
השארת הזכויות וההוראות הקיימות ביחידת הדיור
המערבית המוגדרת כתא שטח  ,B264לא שינוי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד מגורים מאזור מגורים א' מיוחד לאזור
מגורים א' עפ"י מבא"ת.
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 .6הגדלת שטחי בנייה לשימוש עיקרי מ 15 -מ"ר ל-
 215מ"ר (ע"פ הקיים) והגדלת שטחי בנייה למבני עזר
מ 06.51 -מ"ר ל 05-מ"ר בתא שטח . A 621
 .0הקטנת קווי בנין בתא שטח  A621לשטח עיקרי:
קו בנין קדמי יקטן מ 5-מ' ל 0.90-מ' נקודתי עפ"י
קיים .קו בנין קדמי לבנייה חדשה יהיה  5מ'
קו בנין צדי יקטן מ 0-מ' ל .6.6-מ' נקודתי עפ"י
הקיים .קו בניין צדי לבנייה חדשה יהיה  0מ'
קו בנין אחורי יקטן מ 2-מ' ל 5-מ' עפ"י הקיים .קו
בנין אחורי לבנייה חדשה יהיה  2מ'.
הקטנת מרווח בין המבנה העיקרי לבניין עזר מ 0-מ'
ל 6-מ' נקודתי עפ"י הקיים.
בנייה חדשה תשמור על מרווח של  0מ' בין מבנה
עיקרי לבניין עזר ,למעט חניה.
קו בנין קדמי לפרגולה יהיה  1.11מ' .כל זאת בתא
שטח  A264בלבד.
 .1קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 16/19/6122ובילקוט הפרסומים  ,2025התשעב ,עמוד
 ,122בתאריך .11/22/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  92רמלה
 16101טלפון .11-9111119 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים ,הצורן  1נתניה
 ,16511וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
רות יוסף
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז מרכז
מחוז צפון
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:יקנעם עילית
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26077 /
שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה ותוספת קומה רח'
הערבה  24יוקנעם עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג29011 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג21616 /
שינוי
ג0110 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יקנעם עילית .

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

גושים וחלקות:
גוש 22122 :חלקות במלואן.29 :
גוש 22122 :חלקי חלקות.62 :
קואורדינטה X: 728475
קואורדינטה Y: 209225
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה שינוי בהוראות הבינוי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה לצורך הוספת קומה נוספת
ברחוב הערבה  21יוקנעם עילית הקומה המוצעת תהיה
קומה חלקית וגודלה לא יעלה על כמחצית שטח הקומה
מתחתיה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2129התשעב ,עמוד
 ,1210בתאריך .62/15/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,צאלים  2יקנעם
עילית  61296טלפון ,11-9592195 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:יקנעם עילית
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג26916 /
שם התכנית :הסדרת מצב תכנוני בתחום תכנית
ג0211 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג29219 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג691 /
שינוי
תרשצ6 /21 /62 /
שינוי
ג2661 /
שינוי
ג0261 /
שינוי
ג9221 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יקנעם עילית .
גושים וחלקות:
גוש 22190 :חלקות במלואן,251 ,255 ,250 ,221 :
.615 - 661 ,621 ,299 - 290 ,210 ,212 - 221
גוש 22190 :חלקי חלקות,211 ,201 ,205 ,21 - 22 :
.611 ,621 ,612 ,211
קואורדינטה X: 201600
קואורדינטה Y: 729000

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מטרת התכנית:
הסדרת מצב סטטוטורי של מקרקעין שאושרו לפיתוח
במסגרת תוכנית ג.0261 /
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי לכל יעודי הקרקע
בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/12/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעב ,עמוד
 ,5021בתאריך .22/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית
 06500טלפון .14-7510555 :וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית ,צאלים  0יקנעם עילית 31713
טלפון ,14-1517115 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
ג20100 /
שם התכנית :מגורים משולב במסחר ,משרדים ושמוש
ציבורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' ג20500 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג /במ 210 /
שינוי
ג152 /
שינוי
ג21125 /
שינוי
גושים וחלקות:
גוש 21211 :חלקות במלואן.252 :
גוש 21211 :חלקי חלקות.20 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאתר לבנין ציבורי לקרקע שייעודה
אזור מגורים משולב שימושים ציבוריים ומסחר ,תוך
שימור הבניין הקדמי במגרש  -מבנה בית רייך המקורי.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור בנייני ציבור לאזור מגורים
משולב שימושים ציבוריים ומסחר.
קביעת זכויות והוראות בנייה
הגדרת מבנה לשימור
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/10/6112ובילקוט הפרסומים  ,5696התשס"ד,
עמוד  ,6122בתאריך .66/11/6111
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה ,טלפון:
 ,11-9119161וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
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ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג26211 /
שם התכנית :הגדלת זכויות בנייה למגורים ברח'
סוקולוב  ,02נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג29266 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג152 /
שינוי
ג21125 /
שינוי
ג /במ210 /
שינוי
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תמא20 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נהריה רחוב :סוקולוב . 02
גושים וחלקות:
גוש 21210 :חלקות במלואן.51 :
גוש 21210 :חלקי חלקות.11 :
קואורדינטה X: 767575
קואורדינטה Y: 208675
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בניה ,שינויים בקווי בנין בהתאם למסומן
בתשריט ולאמור בטבלת הזכויות ,הגדלת תכסית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעב ,עמוד
 ,2012בתאריך .22/19/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נהריה ,נהריה טלפון:
 ,11-9119161וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :נצרת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג21114 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר,
נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג21151 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג22121 /
שינוי
ג0121 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת.
גושים וחלקות:
גוש 22511 :חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 227700
קואורדינטה Y: 735775
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר.
עיקרי הוראות התכנית:
 הגדרת קווי בנייה. הגדלת אחוזי בניה. שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/12/6122ובילקוט הפרסומים  ,2655התשעא ,עמוד
 ,5215בתאריך .62/12/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת ,נצרת  22111טלפון:
 ,11-2159611וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:נצרת
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26427 /
שם התכנית:שינוי בהוראות בנייה נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג29121 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
גנ22521 /
שינוי
ג /במ616 /
שינוי
ג22121 /
כפיפות
ג21952 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת .
גושים וחלקות:
גוש 22500 :חלקות במלואן.11 :
קואורדינטה X: 226850
קואורדינטה Y: 733750
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה וסגירת מרפסות לא מקורות
והסדרת חריגות בנייה הכולל תוספת יח"ד אחת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2129התשעב ,עמוד
 ,1212בתאריך .62/15/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת ,נצרת  22111טלפון:
 ,11-2159611וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:נצרת עילית
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26117 /
שם התכנית:רח' יזרעאל נצרת עלית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נצרת עילית מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג29151 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0151 /
שינוי
גנ25151 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת עילית .
קואורדינטה X: 229650
קואורדינטה Y: 732725

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

גושים וחלקות:
גוש 22555 :חלקי חלקות.211 :
גוש 21105 :חלקי חלקות.12 :
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה וקביעת הוראות בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה מ 211-מ"ר ל 610 -מ"ר.
הגדלת תכסית מ 01%-ל.11%-
הגדלת מספר קומות מ 2-ל 6-קומות.
הגדלת גובה המבנה מ 1.5-ל 1.5 -מ'
קביעת קווי בנין כמסומן בתשריט.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית ,גלבוע 22
נצרת עילית טלפון11-2111161 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:נצרת עילית
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26171 /
שם התכנית:שינוי ייעוד קרקע גן ילדין גפן נצרת
עילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג29616 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תרשצ2 /16 /1 /
שינוי
ג6211 /
שינוי
ה שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נצרת עילית רחוב :עצמון .
גושים וחלקות:
גוש 21101 :חלקות במלואן.22 :
גוש 21101 :חלקי חלקות.212 :
קואורדינטה X: 230300
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קואורדינטה Y: 734718
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח מבנה מוסדות ציבור .
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים ב'  6לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
קביעת שטחי הבנייה המרביים ל  921 -מ"ר מתוכם
 161מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
קביעת התכליות והשימושים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/12/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעב ,עמוד
 ,2010בתאריך .22/19/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית ,גלבוע  22נצרת
עילית טלפון ,11-2111161 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:עכו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג26610 /
שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה בצפון הכרם ג'  -עכו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עכו מופקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' ג29960 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9120 /
שינוי
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עכו .
קואורדינטה X: 208150
קואורדינטה Y: 760950
גושים וחלקות:
גוש 21919 :חלקות במלואן.12 - 10 ,01 :
גוש 21919 :חלקי חלקות.09 ,05 ,00 :
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה והגדלת זכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2הגדלת זכויות בניה.
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 .6שינוי ייעוד ממגורים לשטח ציבורי פתוח ,משצ"פ
למגורים וממתקנים הנדסיים ושצ"פ לדרך.
 .0קביעת הוראות בנייה ופיתוח בשטחים הכלולים
בתוכנית.
 .1קביעת הנחיות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
 .5קביעת הנחיות להסדרת מערכת הדרכים תוך
התחברות למערכת דרכים קימת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עכו ,ויצמן  05עכו טלפון:
11-9952221
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:קרית שמונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג26961 /
שם התכנית:כביש מחבר שכונת הורדים  -אזור
תעשיה דרומי קרית שמונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית שמונה מופקדת תכנית מפורטת
מס' ג29291 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0252 /
שינוי
ג1126 /
שינוי
ג /במ61 /
שינוי
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא29 /60 /
כפיפות
ג21695 /
כפיפות
תמא /01 /ב0 /
כפיפות
תמא /22 /0 /ב
כפיפות
תמא0 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קרית שמונה .
קואורדינטה X: 254500
קואורדינטה Y: 790000

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

גושים וחלקות:
גוש 20211 :חלקות במלואן.211 ,22 :
גוש 20211 :חלקי חלקות.12 ,99 ,19 ,11 ,56 ,05 ,65 ,6 :
גוש 20221 :חלקי חלקות.22 - 21 ,00 :
גוש 20290 :חלקות במלואן.21 ,21 :
גוש 20290 :חלקי חלקות.02 ,66 :
גוש 20299 :חלקי חלקות.21 ,6 :
גוש 20012 :חלקי חלקות.262 ,261 ,90 ,22 :
מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך מס'  61רחוב ורדים לצורך חיבור
שכונת ורדים ואזור תעשיה דרומי  -קרית שמונה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי תוואי דרך מס'  61לצורך שפור תוואי קיים
ולצורך שביל אופנים וטיילת.
 .6הסדרת יעודי קרקע סמוכים ( רצועת מסדרון תשתית
עילי  -קו מתח) שינוי ייעוד משטח חקלאי ושצ"פ ,ומבני
ציבור ,מבני ציבור-בתי ספר לשצ"פ ודרך בהתאם לתוואי
מוצע ולכיכר קיימת.
 .0קביעת שימושי קרקע וזכויות בהתאם.
 .1הקלה מהוראות תמ"א  0לענין בינוי לדרך מוצעת
בתחום קו בנין מדרך מס'  91מ211-מ' ל 65-מ' מציר
הדרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית שמונה ,הרצל 01
קרית שמונה טלפון11-2916151 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:אצבע הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג11211 /
שם התכנית:שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים א' ,1
הרחבה ג' ,ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג61216 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג5262 /
שינוי
תמא05 /
כפיפות
ג1211 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
ג26111 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראש פינה .
קואורדינטה X: 250540
קואורדינטה Y: 764296
גושים וחלקות:
גוש 20901 :חלקות במלואן.1 :
מטרת התכנית:
הסדרת השימוש הקיים בשטח ע" שינוי ייעוד משצ"פ
לאזור מגורים א' .6
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' .6
הסדרת קווי בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ,חצור
הגלילית טלפון11-2111111 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :אצבע הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג21611 /
שם התכנית :בית פרידמן  -ראש פינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג21961 /
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1211 /
שינוי
ג5262 /
שינוי
ג1112 /
שינוי
ג21112 /
שינוי
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
ג22151 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראש פינה.
גושים וחלקות:
גוש 20909 :חלקות במלואן.50 ,6 :
גוש 20909 :חלקי חלקות.11 :
קואורדינטה X: 764025
קואורדינטה Y: 250400
מטרת התכנית:
הסדרת זכויות הבנייה והשימושים בהתאמה לקיים
בשטח התכנית
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמה
שינוי ייעוד ממגורים לייעוד מגורים ותיירות וקביעת
זכויות בנייה של 12% -בייעוד זה.
הגדלת זכויות בנייה מ 05% -ל 12% -בייעוד מגורים א'
בהתאמה למקובל בראש פינה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/11/6122ובילקוט הפרסומים  ,2611התשעא ,עמוד
 ,2619בתאריך .02/11/6122

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי
שינוי
שינוי

מספר התכנית
ג1211 /
ג910 /
ג2159 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראמה .
קואורדינטה X: 235300
קואורדינטה Y: 760150
גושים וחלקות:
גוש 21100 :חלקי חלקות.16 ,61 - 29 :
מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי הקרקע באמצעות שינוי ייעוד משטח פרטי
פתוח למגורים ב'
עיקרי הוראות התכנית:
 .2קביעת שימושים באזור מגורים.
 .6קביעת הוראות בנייה כגון :זכויות בניה ,גובה ,מספר
קומות ותכסית קרקע.
 .0מתן הקלה מדרך  121מ 11 -מ' ל 66.5 -מ' מציר
הדרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם,
כרמיאל טלפון11-9511290 :

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל ,חצור הגלילית
טלפון ,11-2111111 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:בקעת בית הכרם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26611 /
שם התכנית:הרחבת שטח מגורים,ראמה

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג26149 /
שם התכנית:הסדרת זכויות ובינוי בשכונת חילים
משוחררים  -איחוד וחלוקה בהסכמה שפרעם

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג29916 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת
מס' ג29112 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג26500 /
שינוי
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ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
קואורדינטה X: 214500
קואורדינטה Y: 746000
גושים וחלקות:
גוש 21691 :חלקי חלקות.00 - 06 ,69 - 61 ,65 :
מטרת התכנית:
שיפור הבינוי והתאמתו לצרכים ולאורח החיים של
העדה ,לרבות קביעת גחלוקה מנחה ,קביעת כמות יח"ד
במגרשים ,הקטנת אחוזי בניה ,קביעת מקומות
חניה,קביעת שצ"פים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2הקטנת אחוזי בנייה לצורך התאמת הבינוי.
 .6שינוי ושיפור הבינוי.
 .0קביעת הוראות בנייה  :לרבות גובה הבניינים,קו בניין,
תכסית המבנים,דגמי מבנים מוצעים.
 .1שיפור התנועה ושיפור מערכת הדרכים.
 .5קביעת הוראות נוספות לרבות הוראות בנושא סביבה.
 .2קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם
טלפון11-9516121 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג11227 /
שם התכנית:שינוי ייעוד מגורים למגורים מסחר,
תעסוקה והגדלת זכויות בניה ,כפר מנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג61221 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי

מספר התכנית
ג1212 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר מנדא .
קואורדינטה X: 224234
קואורדינטה Y: 745980
גושים וחלקות:
גוש 21526 :חלקי חלקות.1 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים מסחר ותעסוקה ,הגדרת
זכויות והוראות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים  ,מסחר ותעסוקה.
שינוי בהוראות וזכויות בניה :הקטנת קווי הבניין (כמסומן
בתשריט).
העלאת אחוזי בנייה בתא שטח מס'  211מ 211% -ל-
 ,626%ובתא שטח מס'  21מ 211% -ל.221% -
העלאת גובה המבנה בתא שטח  211מ  25 -מ ' ל -
 21מ'.
העלאת תכסית קרקע בתא שטח  211מ 02% -ל52% -
ובתא שטח  21מ 02% -ל.12% -
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם
טלפון11-9516121 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג21119 /
שם התכנית:שכונת מגורים מזרחית וחלוקה
למגרשים ,שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' ג21662 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג21221 /
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם.
גושים וחלקות:
גוש 21011 :חלקי חלקות.2 :
גוש 21611 :חלקי חלקות.6 :
גוש 21619 :חלקי חלקות.25 :
גוש 21002 :חלקי חלקות.22 ,26 ,5 ,0 - 6 :
גוש 21011 :חלקי חלקות.61 - 60 ,62 - 61 :
מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים הסדרי תנועה חניה מגורים ויצירת
פארק שכונתי במרכז השכונה
עיקרי הוראות התכנית:
שינו ייעוד ממגורים לדרך שצ"פ ושביל להולכי רגל
קביעת הוראת לחלוקה עתידת למגרשים בינוי ופיתוח
בהתאם לנספח הבינוי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/26/6121ובילקוט הפרסומים  ,2211התשעא ,עמוד
 ,112בתאריך .62/21/6121
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
שפרעם
המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים,
טלפון ,11-9516121 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג21071 /
שם התכנית:תחנת תדלוק מסחר ומלאכה בכניסה
לכפר מנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' ג21015 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1212 /
שינוי
ג21091 /
שינוי
ג5265 /
שינוי
ג26221 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר מנדא.
גושים וחלקות:
גוש 21526 :חלקי חלקות.01 :
מטרת התכנית:
הסדרת שטח תחנת דלק והצעת שטח מלאכה ומסחר
בחלקה  ,01גוש  -21526כניסת כפר מנדא
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינ וי צורת שטח תחנת הדלק עם שמירה על השטח
באמצעות שינוי ייעוד מש.פ.פ .למסחר ומלאכה ותחנת
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תדלוק ומתחנת תדלוק ומתחנת תדלוק למסחר ומלאכה
וש.פ.פ.
 .6שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחר ומלאכה
וש.פ.פ.
 .0קביעת זכויות והוראות לאזור מסחר ומלאכה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/11/6121ובילקוט הפרסומים  ,2190התשע ,עמוד
 ,0210בתאריך .12/12/6121
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
שפרעם
המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים,
טלפון ,11-9516121 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26614 /
שם התכנית:שינוי ייעוד ממרכז אזרחי למגורים ב'
וממגורים ומסחר למגוריי מסחר ומשרדים שפרעם .
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג 29911 /איחוד וחלוקה:
ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג21511 /
שינוי
ג25929 /
שינוי
ג22121 /
שינוי
ג21221 /
שינוי
גנ21291 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם .
גושים וחלקות:
גוש 21612 :חלקי חלקות.66 ,21 :
קואורדינטה X: 217325
קואורדינטה Y: 746065
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד למגורים ב' ולאזור מגורים מסחר ותעסוקה
הגדרת זכויות והוראות בניה
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממרכז אזרחי למגורים ב
שינוי ייעוד ממגורים ומסחר למגורים ,מסחר ותעסוקה
קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים ב' ל-
 261%מתוכן  91%המהווים שטחים עיקריים.
קביעת שטחי הבנייה המרביים לאזור מגורים ומסחר
ותעסוקה ל662%-מתוכם  209.5%המהווים שטחים
עיקריים

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

קביעת התכליות והשימושים
קביעת התנאים למתן היתרי בנייה ושלבי ביצוע
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2120התשעב ,עמוד
 ,2112בתאריך .66/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
שפרעם
המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים,
טלפון ,11-9516121 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:גולן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג21979 /
שם התכנית:שינוי נקודתי למגרש  ,0גבעת יואב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גולן מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/
21212
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2911 /
שינוי
ג1211 /
שינוי
תממ0 /6 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
תמא /21 /ד21 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גבעת יואב.
קואורדינטה X: 745250
קואורדינטה Y: 264425
גושים וחלקות:
גוש 611112 :חלקות במלואן.6 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח ממבני משק למגורים א' וממגורים
לשצ"פ ,ומשק עזר.
לגיטימציה לחדרי אירוח ומבנים חקלאיים וסככות קיימות
עיקרי הוראות התכנית:
 הקטנת קווי בנין הקבועים בתכנית קביעת הוראות למתן היתרי בנייהכל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
קצרין 26911
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גולן,
טלפון11-2929126 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג11411 /
שם התכנית:שינוי למגורים ב' רחוב שיזף  -מגדל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג61111 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2129 /
שינוי
ג1229 /
שינוי
ג161 /
שינוי
תמא1 /20 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :מגדל .
קואורדינטה X: 247075
קואורדינטה Y: 749375
גושים וחלקות:
גושים בשלמות,25511 ,25511 ,25056 ,25052 :
,25521 ,25520 ,25526 ,25522 ,25521 ,25519
,25561 ,25529 ,25521 ,25521 ,25522 ,25525
.25591 ,25561 ,25560
גוש 25591 :חלקות במלואן.06 - 62 :
מטרת התכנית:
שינוי ממרכז אזרחי למגורים א.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ממרכז אזרחי למגורים א.
שינוי קווי בניה.
שינוי זכויות בניה.
הקטנת גובה המבנה מ 26 -מ' ל 1 -מ'.

2311

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 25612טלפון11-2116000 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:הגליל המזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג29211 /
שם התכנית:הסדרת מערכת דרכים חדשה והתאמה
למצב בשטח ,עילבון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג22211 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג5522 /
שינוי
ג1129 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עילבון.
גושים וחלקות:
גוש 25126 :חלקי חלקות,00 - 06 ,61 - 62 ,21 - 9 :
.51 ,52 ,55 - 51
גוש 25161 :חלקי חלקות.51 ,12 :
מטרת התכנית:
הסדרת מערכת כבישים חדשה בכל שטח התשריט.
להתאים את מערכת הדרכים בהתאם ובהתחשב במצב
השטח
הסדרת יעודי קרקע גובלים בדרך
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ-שצ"פ למגורים א' דרך ודרך להולכי רגל.
שינוי ייעוד מדרך למגורים א' ,מגורים משולב עם
מסחר,אזור ספורט ונופש ,שצ"פ.
התוויותן של דרכים חדשים וכן התוויתן ,הרחבתן שינוין
וביטולן של דרכים קיימות.
קביעת הוראות וזכויות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/12/6111ובילקוט הפרסומים  ,5111התשסח ,עמוד
 ,6122בתאריך .61/16/6111

2312

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 25612טלפון ,11-2116000 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :הגליל המרכזי
אישור תכנית מפורטת מס' ג29227/
שם התכנית :תחנת תדלוק על דרך  - 71דרומית
לצומת כניסה לירכא
בתוקף סמכותי לפי סעיף  006לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה– ,0175בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג07006/
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס

מספר התכנית

כפיפות

תמא05 /

כפיפות

תמא /22 /0 /ד

כפיפות

תמא1 /21 /

אישור ע"פ תמ"מ

תממ9 /6 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ג'וליס
גושים וחלקות:
גוש 21111 :חלקי חלקות21 :
קואורדינטה X: 215550
קואורדינטה Y: 760300
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק
מזרחי לכביש .111
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת דלק מדרגה ב'.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מצד

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/11/6122ובילקוט הפרסומים  ,2602התשע"א,
עמוד  1226בתאריך .25/15/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הודעה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון ,דרך קריית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי ,עכו טלפון:
 ,.11-9926262וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:הגליל העליון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26741 /
שם התכנית:כפר יובל מבני משק לולי הטלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל העליון מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג29111 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג21621 /
שינוי
תממ9 /6 /
כפיפות
ג1962 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
ג2511 /
כפיפות
ג26991 /
כפיפות
ג26926 /
כפיפות
גע /מק222 /
כפיפות
גע /מק219 /
כפיפות
גע /מק169 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
ג9119 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :יובל .
קואורדינטה X: 256000
קואורדינטה Y: 794375
גושים וחלקות:
גוש 20601 :חלקי חלקות.61 - 66 :
גוש 20602 :חלקות במלואן.09 ,05 :
גוש 20602 :חלקי חלקות.12 - 11 ,01 ,02 ,01 - 00 ,69 :
גוש 20602 :חלקות במלואן.21 :
גוש 20602 :חלקי חלקות.65 - 60 ,61 - 29 ,25 ,20 - 22 :
גוש 20601 :חלקות במלואן.200 - 260 ,221 ,222 - 0 ,2 :
גוש 20601 :חלקי חלקות,211 ,201 ,266-229 ,221 :
212
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה
ליישם את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:
א .בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות תוך
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים שמירת
המרחב הפתוח לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב
ב .פירוק מבוקר של לולים ישנים על מטרדיהם
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה /
פקיעת תוקפה
ד .קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן
אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת ייעוד קרקע כלקמן :לשטחים למבני משק בהם
תותר הקמת לולי הטלה ,על מתקניהם
ב .חלוקת תחום התכנית לתאי שטח.
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושים
המותרים בכל תא שטח
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי
הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים
ה .קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית.
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות
הנדסיות דרכים  ,ביוב ,ניקוז וכיוצ"ב.
ז .קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים קיימים
ח .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית
ט .קביעת שלבים והתנחיות לביצוע התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון ,ראש פינה
26211
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:הגליל העליון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג21046 /
שם התכנית:גן זן ,משמר הירדן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג21019 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0111 /
שינוי
ג22621 /
שינוי
ג2511 /
שינוי
משצ25 /
שינוי
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תמא /01 /ב0 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :משמר הירדן.
גושים וחלקות:
גוש 20122 :חלקות במלואן.91 :
גוש 20122 :חלקי חלקות.215 - 210 :
גוש 20121 :חלקי חלקות.0 - 6 :
גוש 20121 :חלקי חלקות.0 :
קואורדינטה X: 256000
קואורדינטה Y: 768050
מטרת התכנית:
שיקום מחצבת משמר הירדן והקמת גן זן בשטח
המשוקם.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לפארק /גן ציבורי.
שינוי ייעוד משטח ספורט לשטח חניה.
שינוי ייעוד משטח ספורט לשטח דרך מוצעת.
שינוי ייעוד משצ"פ ודרך בטחון לשצ"פ עם הנחיות
מיוחדות
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/26/6122ובילקוט הפרסומים  ,2012התשעב ,עמוד
 ,2512בתאריך .66/26/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
ראש פינה
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון,
 , 26211וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
ג26114 /
שם התכנית SUPER C.N.G:באזור תעשיה אלון
תבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יזרעאלים מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' ג29151 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג26110 /
שינוי
תמא /01 /ב
כפיפות
תמא /01 /ב2 /
כפיפות
גושים וחלקות:
גוש 21110 :חלקי חלקות.25 - 21 :
גוש 21111 :חלקי חלקות.2 :
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מטרת התכנית:
ייעוד קרקע להקמת אתר למילוי גז טבעי דחוס וצנרת גז
טבעי המוליכה אליו באזור התעשיה אלון תבור.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שימושי קרקע לאתר מילוי גז טבעי דחוס באזור
התעשיה.
קביעת רצועת מעבר להנחת צנרת גז טבעי.
קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע השונים.
קביעת מגבלות בנייה ופיתוח.
קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח.
קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
קביעת תנאים להפעלת האתר.
קביעת הוראות סביבתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,עפולה 21261
טלפון11-2169221 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
ג27601 /
שם התכנית:הרחבה ג'  -כפר יהושע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' ג21901 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2511 /
שינוי
ג26209 /
שינוי
ג5110 /
שינוי
ג21100 /
שינוי
ג1210 /
כפיפות
ג22205 /
כפיפות
ג20105 /
כפיפות
תמא /22 /0 /ב
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

סוג היחס
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
אישור ע"פ תמ"א

מספר התכנית
תממ9 /6 /
תמא /01 /ב0 /
יז /מק16 /26209 /
תמא01 /
יז /מק12 /5110 /
יז /מק12 /26209 /
תמא05 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר יהושע רחוב :כפר יהושע.
גושים וחלקות:
גושים בשלמות.26121 ,26120 ,26122 :
גוש 22651 :חלקות במלואן- 11 ,11 - 12 ,10 ,25 - 9 :
.96 - 92 ,12
גוש 22651 :חלקות במלואן.15 - 11 ,11 ,25 - 2 :
גוש 22651 :חלקי חלקות.09 :
גוש 22659 :חלקות במלואן- 62 ,62 ,22 ,2 ,1 - 6 :
.91 - 90 ,11 ,15 - 11 ,19 - 11 ,10 - 21 ,51 ,69
גוש 26119 :חלקות במלואן.29 - 20 ,21 - 9 :
גוש 26119 :חלקי חלקות.66 ,26 :
גוש 26121 :חלקות במלואן.11 - 22 ,21 - 2 :
גוש 26121 :חלקי חלקות.25 :
גוש 26126 :חלקות במלואן65 ,22 - 26 ,21 ,1 ,0 - 6 :
 .11 ,12 - 11 ,01 ,61 ,62גוש 26126 :חלקי חלקות.11 - 09 :
גוש 26125 :חלקות במלואן.51 ,56 - 12 :
גוש 26125 :חלקי חלקות.50 :
קואורדינטה X: 214400
קואורדינטה Y: 733300
מטרת התכנית:
א .הוספת  01יח"ד לישוב ע"ח שטח חקלאי.
ב .הסדרת שטחים פתוחים ושטחים ציבוריים פתוחים
בהתאם
ג .הסדרת מערכת הדרכים באזור בהתאם.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעד קרקע.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה :
קביעת צפיפות.
קביעת מרווחי בניה.
קביעת גובה בנינים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
התוויית מערכת דרכים ,חניות ןתשתיות.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים
כגון  :דרכים  ,ביוב ,ניקוז  ,תקשורת ,חשמל  ,גז ,וכ'ו.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/15/6122ובילקוט הפרסומים  ,2651התשעא ,עמוד
 ,1191בתאריך .21/12/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,עפולה 21261
טלפון ,11-2169221 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26691 /
שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה ,שינוי תכליות ושינוי
גודל מגרש מינמלי ,סכנין .
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' ג29925 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2016 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין .
קואורדינטה X: 229475
קואורדינטה Y: 752350
גושים וחלקות:
גוש 29611 :חלקי חלקות.211 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה ושינוי גודל מגרש מינמאלי והוספת
קומת גלריה.
עיקרי הוראות התכנית:
.2שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשייה למסחר לתעשיייה
קלה ומלאכה.
.6הגדלת אחוזי הבנייה ל  221% -במקום .11%
.0שינוי גודל מגרש מינימאלי ל 116 -מ"ר במקום  111מ"ר
 .1קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע.
 .5קביעת הוראות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב.
 .2הוספת קומת גלריה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
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מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סח'נין טלפון:
11-2112111
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג11292 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה תכסית ויח"ד
והקטנת קווי בניה ,סכנין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמה מפורטת מס' ג61222 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג9229 /
שינוי
ג1521 /
שינוי
ג9260 /
שינוי
ג2012 /
שינוי
ג26912 /
שינוי
ג /לג5 /11 /26912 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סח'נין .
קואורדינטה X: 228950
קואורדינטה Y: 752825
גושים וחלקות:
גוש 29612 :חלקי חלקות.01 ,22 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה תכסית ויח"ד והקטנת קווי בנייה -
חלקה  22בגוש  29612בהתאם למסומן בתשריט
מוצע.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה מ  251%ל 291% -
הקטנת קווי בנייה מ 0 -מ' ל 2.06 -מ'
הגדלת תכסית מ 16% -ל 55% -
הגדלת מספר יח" ד מ 5-ל 2 -
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
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סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל ,סח'נין טלפון:
11-2112111
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג26796 /
שם התכנית:דרכים חקלאיות בדרך מספר  76קטע
נצרת רינה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת
מס' ג29129 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2111 /
כפיפות
תמא25 /60 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קטע נצרת רינה בדרך מס' .19
קואורדינטה X: 230320
קואורדינטה Y: 737390
גושים וחלקות:
גוש 21511 :חלקי חלקות.01 - 02 :
גוש 21519 :חלקי חלקות26 ,52-55 ,56-51 ,12 ,10 :
גוש 21525 :חלקי חלקות,51 - 19 ,12 ,01 - 05 ,61 :
.51 - 52
גוש 21521 :חלקי חלקות.05 - 01 ,65 - 62 ,29 - 21 :
גוש 21521 :חלקי חלקות.62 ,21 ,2 - 2 :
גוש 21501 :חלקי חלקות,55 ,56 - 51 ,11 - 11 ,62 :
.59 - 51
מטרת התכנית:
הסדרת דרכים חקלאיות ודרכי לאורך דרך  19על מנת
לאפשר גישה לשטחים בצידי דרך שלא באמצעות דרך
ראשית בדרך מס' .19
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת דרכים חקלאיות חדשות וקביעת סדרי תנועה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית  21522טלפון:
 . 11-2511555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת
עילית  21111טלפון11-2121515 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג26116 /
שם התכנית:קביעה ושינוי הוראות וזכויות בנייה -
בסמת טבעון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת
מס' ג29119 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג922 /
שינוי
ג /במ291 /
שינוי
ג /טב51 /
שינוי
ג26616 /
שינוי
ג25029 /
שינוי
ג1162 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :בסמת טבעון .
קואורדינטה X: 214500
קואורדינטה Y: 738500
גושים וחלקות:
גוש 21021 :חלקי חלקות.1 ,5 :
גוש 21021 :חלקות במלואן.5 - 1 :
גוש 21021 :חלקי חלקות.011 ,012 ,016 ,611 :
גוש 21125 :חלקי חלקות.2 ,1 :
גוש 21129 :חלקות במלואן.29 - 21 ,1 - 1 :
גוש 21129 :חלקי חלקות.20 ,21 ,0 - 2 :
גוש 21111 :חלקות במלואן,21 - 20 ,22 - 21 ,1 - 1 :
,50 ,51 - 19 ,11 - 12 ,11 ,16 ,11 ,01 ,02 ,01 ,06
.11 - 20 ,52 - 55
גוש 21111 :חלקי חלקות,09 ,01 ,05 ,00 ,61 ,61 ,0 :
.59 ,56 - 52 ,11 ,15 ,10 ,12
גוש 21111 :חלקי חלקות.26 ,0 :
גוש 26026 :חלקי חלקות.21 :
גוש 26519 :חלקי חלקות.29 ,0 ,2 :
מטרת התכנית:
שינוי בהוראות ,מגבלות וזכויות בנייה וקביעת הוראות
בדבר תשתיות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מס' יח"ד מותר במגרש בתחום תכנית ג.922 /
קביעת צפיפות יח"ד מותר לדונם בתחום תוכנית ג.922 /
קביעת גודל מגרש מינמאלי בתחום תכנית ג.922 /
קביעת הוראות בדבר הקמת שנאים בתחום תכנית
ג /במ.291 /
תוספת זכויות בנייה ויח"ד באזורי מגורים א 2ו-א6
בתחום תכנית טב.51 /
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 5
נצרת עילית  21111טלפון11-2121515 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26614 /
שם התכנית:הסדרת שטח למבנים ומוסדות ציבור,
ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג29961 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי

מספר התכנית
ג5619 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ריינה .
קואורדינטה X: 230050
קואורדינטה Y: 736950
גושים וחלקות:
גוש 21529 :חלקי חלקות.61 :

2317

מטרת התכנית:
הסדרת מתחם למבנים ומוסדות ציבור תוך התאמת
גבולות הייעודים לתשריט חלוקה מאושר בוועדה
המקומית.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ.ש צ.פ למגורים ב' ולשטח למבנים ומוסדות
ציבור .
שינוי ייעוד ממגורים א' לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן 5
נצרת עילית  21111טלפון11-2121515 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג27914 /
שם התכנית:הרחבת שטחי המגורים ,צפון משהד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג21261 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
גנ22521 /
שינוי
ג2115 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :משהד.
גושים וחלקות:
גוש 21125 :חלקי חלקות.11 ,05 :
גוש 21121 :חלקי חלקות.10 ,02 ,01 ,21 - 21 ,5 ,0 :
קואורדינטה X: 230900
קואורדינטה Y: 739300
מטרת התכנית:
הרחבת שטח המגורים בצפון משהד.

2318

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים ב'  6ומגורים ב' ,0
שצ"פ ,דרך משולבת ,שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות
ציבור ודרכים.
שינוי ייעוד מדרך למגורים ב'
קביעת הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 66/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2120התשעב ,עמוד
 ,2112בתאריך .66/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת
עילית  21111טלפון ,11-2121515 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
\

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג21011 /
שם התכנית:שכונת מגורים צפונית ,עילוט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' ג21065 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1625 /
שינוי
ג21160 /
שינוי
ג1220 /
שינוי
תמא66 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עילוט.
גושים וחלקות:
גוש 21110 :חלקי חלקות.22 :
קואורדינטה X: 225400
קואורדינטה Y: 736000
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בת  11יח"ד משולבת במסחר
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות וזכויות בניה.
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים ,מסחר ,שטחי
ציבור ודרכים.
קביעת הנחיות בינוי והנחיות לעיצוב אדר'.
קביעת הסדרי תנועה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/19/6121ובילקוט הפרסומים  ,2211התשעא ,עמוד
 ,119בתאריך .62/21/6121

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,ציפורן  5נצרת
עילית  21111טלפון ,11-2121515 :וכל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מטה אשר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג26127 /
שם התכנית :איחוד וחלוקה מחדש  -אדמית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה אשר -ד.נ גליל מערבי מופקדת
תכנית מפורטת מס' ג29521 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג21516 /
שינוי
חא /מק1 /6115 /
שינוי
ג22110 /
שינוי
ג22652 /
שינוי
ג6611 /
שינוי
ג1151 /
שינוי
חא /מק1 /6111 /
שינוי
תמא66 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אדמית .
קואורדינטה X: 219550
קואורדינטה Y: 776050
גושים וחלקות:
גוש 21629 :חלקי חלקות.29 - 21 ,25 :
גוש 29156 :חלקי חלקות.20 :
גוש 29112 :חלקות במלואן.21 - 20 ,21 :
גוש 29112 :חלקי חלקות.26 ,22 ,9 ,2 :
מטרת התכנית:
הגדלת מגרשי מגורים א' בהרחבה הקהילתית.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעודי שטח.
ב .התווית דרכים .
ג .שינוי גודל מגרש מגורים מינימלי.
ד .קביעת שימושים מותרים.
ה .קביעת הוראות בניה.
ו .קביעת מרווחי בניה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית  21522טלפון:
 . 11-2511555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר -ד.נ גליל מערבי,
טלפון11-9119262 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'
ג21101 /
שם התכנית:מלונית כפרית בדרום מזרח גורן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכנית מתאר מקומית מס' ג21505 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1911 /
שינוי
ג1120 /
שינוי
ג26252 /
שינוי
ג20121 /
שינוי
תמא05 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא /01ב1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גורן.
קואורדינטה X: 222925
קואורדינטה Y: 773225
גושים וחלקות:
גוש 21225 :חלקי חלקות.21 :
גוש 21221 :חלקי חלקות.9 :
מטרת התכנית:
הקמת אזור אירוח כפרי הכולל מלונית כפרית  66יחידות
אירוח
עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בייעודי הקרקע התקפים:
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 מאזור חקלאי (לפי ג )1911 /ומיער טבעי לטיפוח לפיתמ"א ( 66לפי ג )20121 /לאירוח כפרי .ומיער טבעי
לטיפוח לפי תמ"א ( 66לפי ג )20121 /ליער
 משטח ציבורי פתוח ,שטח לתעשיה ומלאכה (לפיג )1120 /ושטח למבני משק (לפי ג )26252 /לדרך.
קביעת השימושים בכל ייעוד קרקע
קביעת הוראות בנייה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית  21522טלפון:
 . 11-2511555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל,
מעונה ,טלפון11-9919259 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג26411 /
שם התכנית:שינוי תואי דרך -כיסרא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכנית מפורטת מס' ג29161 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג26615 /
שינוי
תמא05 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
ג22110 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קואורדינטה X: 228173
קואורדינטה Y: 763107
גושים וחלקות:
גוש 29661 :חלקי חלקות.20 ,21 - 1 :
מטרת התכנית:
שינוי תוו אי דרך כדי להסדיר את המצב הסטטוטורי של
המבנים הקימים.
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוים בייעוד הקרקע התקפים:
מאזור מגורים א' (בהתאם תכנית ג 26615 /המאושרת)
לדרך.
מדרך מאושרת( בהתאם תכנית ג 26615 /המאושרת)
למגורים א'.
קביעת השימושים בכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה
הגליל ,מעונה ,טלפון11-9919259 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26709 /
שם התכנית:מושב אבן מנחם קביעת ייעוד קרקע
למבני משק להסדרת לולי הטלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' ג29102 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2605 /
שינוי
ג1911 /
שינוי
ג9950 /
שינוי
ג21522 /
שינוי
ג22112 /
שינוי
ג21211 /
שינוי
ג21212 /
שינוי
ג2511 /
שינוי
ג21101 /
כפיפות
מג /מק22 /6112 /
כפיפות
ג21125 /
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

סוג היחס
אישור ע"פ תמ"מ
אישור ע"פ תמ"א
אישור ע"פ תמ"א

מספר התכנית
תממ9 /6 /
תמא0 /
תמא05 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אבן מנחם .
קואורדינטה X: 227625
קואורדינטה Y: 775250
גושים וחלקות:
גוש 29101 :חלקי חלקות.26 :
גוש 29105 :חלקות במלואן.22 - 21 :
גוש 29105 :חלקי חלקות.20 - 26 ,9 - 2 ,1 ,6 :
גוש 29101 :חלקי חלקות.5 - 6 :
גוש 29101 :חלקות במלואן.22 :
גוש 29101 :חלקי חלקות.25 - 26 ,9 ,1 - 2 :
גוש 29111 :חלקות במלואן.65 - 2 :
גוש 29112 :חלקי חלקות.21 - 1 ,0 ,2 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה
לייישם את עקרונות הרפורמה בענף הטלה שתאפשר:
א .בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות תוך
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים שמירת
המרחב הפתוח לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב
ב .פירוק מבוקר של לולים ישנים על מטרדיהם.
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה
/פקיעת תוקפה.
ד .קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן
אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת ייעוד קרקע כדלקמן:
 .2לשטחים למבני משק בהם תותר הקמת לולי הטלה
על מתקניהם
 .6לקרקע חקלאית.
 .0ולדרך.
ב .חלוקת תחום התכנית לתאי שטח
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושים
המותרים בכל תא שטח
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי
הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים
ה .קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות
הנדסיות דרכים ביוב ניקוז וכיוצ"ב
ז .קביעת הוראות להריסה ולפניוי לולים ישנים קיימים
ח .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית.
ט .קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית  21522טלפון:
 . 11-2511555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל,
מעונה ,טלפון11-9919259 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג11144 /
שם התכנית :הגדלת אחוזי בנייה ושינוי מגבלות
בנייה ברחוב האלון שלומי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' ג61111 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג20106 /
שינוי
ג /במ61 /
שינוי
ג20121 /
פירוט
תממ12 /6 /
פירוט
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שלומי .
קואורדינטה X: 214900
קואורדינטה Y: 775875
גושים וחלקות:
גוש 21662 :חלקות במלואן.15 :
גוש 21662 :חלקי חלקות.019 :
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות והוראות לאזור מגורים א'.
הגדלת סה"כ שטחי הבניה.
הקטנת קו בנין אחורי למחסן קיים.
הגדלת תכסית הקרקע.
קביעת גובה ( + 1.11כניסה קובעת לבנין).
הנחיות בינוי ,קביעת הוראות לפיתוח השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
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מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית  21522טלפון:
 .11-2511555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל,
מעונה ,טלפון11-9919259 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג27667 /
שם התכנית:כפר הנופש חמדת הגליל ,שתולה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג 21991 /איחוד וחלוקה :ללא
איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא05 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא66 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שתולה.
גושים וחלקות:
גוש 29116 :חלקי חלקות.6 ,2 :
גוש 29126 :חלקי חלקות.1 :
קואורדינטה X: 228750
קואורדינטה Y: 776375
מטרת התכנית:
הקמת כפר נופש ובו  06יחידות נופש ומבני שרות באזור
הכניסה למושב שתולה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לאירוח כפרי ,קביעת
הוראות בנייה והנחיות עיצוביות.
ב .שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לדרך שתשמש גישה
לאירוח כפרי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/10/6121ובילקוט הפרסומים  ,2111התשע ,עמוד
 ,6122בתאריך .61/11/6121
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל,

2322

מעונה ,טלפון ,11-9919259 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג21111 /
שם התכנית:שינוי ייעוד למגורים ,כסרא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' ג21115 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג21505 /
שינוי
ג1121 /
שינוי
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
גושים וחלקות:
גוש 29665 :חלקי חלקות.15 - 16 :
מטרת התכנית:
הקצאת מגרש בייעוד מגורים ב' כולל דרך גישה
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע מגורים ב'.
קביעת זכויות והגבלות בניה
התווית דרך גישה
שינוי ייעוד ממגורים א' לשטח פרטי פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/22/6122ובילקוט הפרסומים  ,2012התשע"ב,
עמוד  ,2510בתאריך .66/26/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל,
מעונה ,טלפון ,11-9919259 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
ג21011 /
שם התכנית:הגדרה סטטאטורית של  29נחלות -
בעבדון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' ג21061 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג0511 /
שינוי
ג6625 /
שינוי
ג21001 /
כפיפות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

סוג היחס
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

מספר התכנית
ג9950 /
תממ9 /6 /
תמא05 /
ג21092 /
ג1112 /
ג9955 /
ג20119 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :עבדון רחוב :עבדון.
גושים וחלקות:
גוש 21211 :חלקי חלקות.2 :
גוש 21212 :חלקות במלואן.21 - 21 ,26 - 1 ,6 :
גוש 21212 :חלקי חלקות.20 ,0 ,2 :
גוש 21216 :חלקי חלקות.62 ,62 ,29 ,22 - 25 :
גוש 21212 :חלקי חלקות.12 - 15 ,0 - 6 :
גוש 21216 :חלקות במלואן.61 - 2 :
מטרת התכנית:
הוספת  02יחידות דיור ( 21נחלות) ל 601-יחידות דיור
מאושרות ,סה"כ 611 :יחידות דיור בכל הישוב.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח בנייני משק וקרקע ללא ייעוד
למגורים בישוב כפרי ,פרטי פתוח ,מבני משק ודרך.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 15/22/6121ובילקוט הפרסומים  ,2210התשעא ,עמוד
 ,2565בתאריך .22/26/6121
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל,
מעונה טלפון ,11-9919259 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג21461 /
שם התכנית :שינוי ייעוד ממבני משק למסחר
ותעשיה ,צוריאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג21195 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס
שינוי
שינוי
שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות

מספר התכנית
ג21691 /
ג9950 /
ג21100 /
תמא05 /
תממ9 /6 /
תמא /01 /ב1 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :צוריאל.
גושים וחלקות:
גוש 29912 :חלקי חלקות.29 ,9 - 1 :
גוש 29911 :חלקי חלקות.21 :
קואורדינטה X: 229200
קואורדינטה Y: 768050
מטרת התכנית:
לגיטימציה ליקב יין קיים.
שינוי תוואי דרך מס' .0
עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע ממבני משק לחקלאי עם הנחיותמיוחדות
 קביעת הוראות בניה. שינוי תוואי דרך מס' .0הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/15/6126ובילקוט הפרסומים  ,2102התשע"ב,
עמוד  ,1299בתאריך .21/12/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל,
מעונה טלפון ,11-9919259 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בי מים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ21920 /
שם התכנית:שינוי קטע תוואי כביש ,7שכונה מזרחית,
כסרא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' גנ21220 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1121 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כסרא-סמיע.
גושים וחלקות:
גוש 29965 :חלקי חלקות.19 ,01 - 05 ,00 - 06 :
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מטרת התכנית:
שינוי קטע מתוואי כביש  -1בגוש  29665בחלקות  02ו -
 01בישוב כסרא
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ייעוד קרקע מגורים לדרך
 .6שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים א
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 20/12/6126ובילקוט הפרסומים  ,2152התשעב ,עמוד
 ,5111בתאריך .12/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל,
מעונה טלפון ,11-9919259 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מרום הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26746 /
שם התכנית :קביעת ייעוד קרקע למבני משק
להסדרת לולי הטלה ,מושב כפר שמאי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג29119 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג5151 /
שינוי
ג21210 /
שינוי
גנ21166 /
שינוי
ג2511 /
שינוי
תמא /21 /ד21 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תממ9 /6 /
אישור ע"פ תמ"מ
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר שמאי .
קואורדינטה X: 243250
קואורדינטה Y: 762500
גושים וחלקות:
גוש 20199 :חלקות במלואן.60 - 62 ,21 :
גוש 20199 :חלקי חלקות.61 ,61 - 29 ,21 ,21 ,1 ,0 :
גוש 20916 :חלקות במלואן.02 ,62 - 66 :
גוש 20916 :חלקי חלקות61 ,62 - 22 ,20 - 26 ,1 ,6 :
.00 - 06 ,01 -
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גוש 20911 :חלקות במלואן- 62 ,21 ,21 - 20 ,22 - 5 :
.50 ,01 - 69 ,66
גוש 20911 :חלקי חלקות- 29 ,22 - 25 ,26 ,0 - 2 :
.02 ,00 ,02 ,61 - 65 ,60 ,61
גוש 20911 :חלקי חלקות.6 - 2 :
גוש 20920 :חלקות במלואן.12 ,11 - 10 ,12 - 11 :
גוש 20920 :חלקי חלקות,15 ,16 ,01 - 01 ,21 - 1 :
.11 - 11 ,19 - 11
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה
ליישם את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:
א .בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות ,תוך
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים,
שמירת המרחב הפתוח ,לשיפור התנאים הסביבתיים
בישוב.
ב .פירוק מבוקר של לולים ישנים על מטרדיהם.
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה /
פקיעת תוקפה.
ד .קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ,ומתן
אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת ייעוד קרקע כדלקמן:
 .2לשטחים למבני משק ,בהם תותר הקמת לולי הטלה,
על מתקניהם.
 .6לקרקע חקלאית.
ב .חלוקת תחום התכנית לתאי שטח.
ג .קביעת זכויות והוראות בניה ,והתכליות והשימושים
המותרים בכל תא שטח.
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי
הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים.
ה .קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית.
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח ,כולל תשתיות
הנדסיות ,דרכים  ,ביוב ,ניקוז וכיוצ"ב.
ז .קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים  -קיימים.
ח .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית.
ט .קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  21522טלפון:
 . 11-2511555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מרום הגליל ,מירון 20921
טלפון11-2929112 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מרום הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג26711 /
שם התכנית:מושב דלתון מבני משק לולי הטלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג29156 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2511 /
שינוי
ג5121 /
שינוי
ג21116 /
שינוי
תמא /21 /ד21 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
ג26210 /
כפיפות
מה /מק2 /5121 /
כפיפות
מה /מק6 /5121 /
כפיפות
גנ21015 /
כפיפות
תמא05 /
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :דלתון .
קואורדינטה X: 246125
קואורדינטה Y: 769375
גושים וחלקות:
גוש 21102 :חלקות במלואן.62 - 61 ,21 - 25 :
גוש 21102 :חלקי חלקות01 ,61 - 61 ,60 ,29 ,0 - 6 :
 .11 - 11 ,01גוש 21150 :חלקי חלקות.22 - 59 ,52 :
גוש 21151 :חלקי חלקות.21 - 21 ,21 ,22 - 1 :
גוש 21159 :חלקות במלואן.21 ,1 - 0 :
גוש 21159 :חלקי חלקות,22 - 25 ,21 ,2 - 5 ,6 - 2 :
.62 ,29 - 21
גוש 21121 :חלקי חלקות.2 ,1 ,6 - 2 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה
ליישם את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:
א .בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות ,תוך
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים,
שמירת המרחב הפתוח ,לשיפור התנאים הסביבתיים
ביישוב.
ב .פירוק מבוקר של לולים ישנים ,על מטרדיהם.
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה/
פקיעת תוקפה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

ד .קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ,ומתן
אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת ייעוד קרקע כלקמן:
 .2לשטחים למבני משק בהם תותר הקמת לולי הטלה,
על מתקניהם
 .6לקרקע חקלאית
 .0לדרך
ב .חלוקת תחום התכנית לתאי שטח.
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושים
המותרים בכל תא שטח
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי
הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים
ה .קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית.
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות
הנדסיות ,דרכים  ,ביוב ,ניקוז וכיוצ"ב.
ז .קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים קיימים
ח .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית
ט .קביעת שלבים והתנחיות לביצוע התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מרום הגליל ,מירון 20921
טלפון11-2929112 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:מרום הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג11111 /
שם התכנית:ייעוד קרקע למבני משק ,שזור
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מרום הגליל מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג61111 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1629 /
שינוי
ג2511 /
שינוי
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סוג היחס
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

מספר התכנית
תמא /01 /ב1 /
מה /מק2 /21692 /
תמא /01 /ב0 /
תמא05 /
תממ9 /6 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שזור .
קואורדינטה X: 233250
קואורדינטה Y: 759750
גושים וחלקות:
גוש 21111 :חלקי חלקות.20 :
גוש 29221 :חלקות במלואן.11 - 0 :
גוש 29221 :חלקי חלקות.11 ,16 - 12 ,6 - 2 :
גוש 29211 :חלקי חלקות.2 :
גוש 29215 :חלקי חלקות.2 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה
ליישם את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:
א .בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות ,תוך
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים,
שמירת המרחב הפתוח ,לשיפור התנאים הסביבתיים
בישוב.
ב .פירוק מבוקר של לולים ישנים ,על מטרדיהם.
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה /
פקיעת תוקפה
ד .קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן
אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת ייעוד קרקע כדלקמן:
 . 2לשטחים למבני משק ,בהם תותר הקמת לולי
הטלה ,על מתקניהם.
 .6לקרקע חקלאית
 .0ולדרך.
ב .חלוקת תחום התכנית לתאי שטח.
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה ,והתכליות והשימושים
המותרים בכל תא שטח.
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדרילי להקמת לולי
הטלה בכל תא שטח ,תשתיות הנדסיות ודרכים.
ה .קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית.
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח ,כולל תשתיות
הנדסיות ,דרכים ,ביוב ,ניקוז וכיוצ"ב.
ז .קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים קיימים.
ח .קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית.
ט .קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
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סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית  21522טלפון:
 . 11-2511555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מרום הגליל ,מירון 20921
טלפון11-2929112 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי :משגב ,גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג29141 /
שם התכנית :מחצבת חנתון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג22616 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג5121 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שפרעם.
יישוב :ביר אל-מכסור ,מחצבת חנתון
גושים וחלקות:
גוש 21691 :חלקי חלקות.6 :
גוש 26621 :חלקות במלואן.19 ,11 - 16 :
גוש 26621 :חלקי חלקות.56 - 51 ,11 - 15 ,12 - 11 :
גוש 26625 :חלקות במלואן.60 ,62 - 61 ,21 - 1 :
גוש 26625 :חלקי חלקות.65 ,66 ,29 - 25 ,1 - 5 :
גוש 26622 :חלקות במלואן.62 - 60 ,29 ,25 - 20 ,22 ,9 :
גוש 26622 :חלקי חלקות- 61 ,21 - 22 ,26 ,21 ,1 :
.06 ,69 - 61 ,66
גוש 26621 :חלקות במלואן.11 - 12 ,11 ,16 - 12 ,1 - 2 :
גוש 26621 :חלקי חלקות,11 - 00 ,25 ,20 ,21 - 1 :
.22 ,15 ,10
גוש 21551 :חלקי חלקות.19 - 11 :
גוש 21521 :חלקי חלקות.11 ,11 - 09 :
קואורדינטה X: 220500
קואורדינטה Y: 745250
מטרת התכנית:
שינוי ייעודי הקרקע בשטח המחצבה ותיקוני גבולות.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעודי הקרקע בתחום המחצבה וקביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

קביעת פתרון להסדרת פני השטח של המחצבה במהלך
החציבה ובתומה.
קביעת אופן ביצוע התכנית:
דרך הוצאת ההיתרים.
תפעול המחצבה (כולל הוראות לשמירה על איכות
הסביבה).
אמצעי בקרה ופיקוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/12/6121ובילקוט הפרסומים  ,2215התשע ,עמוד
 ,0165בתאריך .11/11/6121
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
טלפון:
המקומית לתכנון ולבנייה משגב-ד.נ משגב,
11-9991216
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ,שפרעם
טלפון ,11-9516121 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:משגב
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג26107 /
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ,סלאמה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמה מפורטת מס' ג29101 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2902 /
שינוי
תמא1 /
כפיפות
תמא66 /
כפיפות
תמא /01 /ב0 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
תממ9 /6 /
כפיפות
מק2902 /0 /
כפיפות
מק2902 /1 /
כפיפות
תמא0 /
כפיפות
תמא /01 /ב5 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :סלמה .
גושים וחלקות:
גוש 29651 :חלקות במלואן.56 :
גוש 29651 :חלקי חלקות.15 ,51 - 50 ,52 - 51 :
גוש 29659 :חלקות במלואן,29 - 26 ,9 - 1 ,5 - 1 ,2 :
.12 - 15 ,12 ,09 - 02
גוש 29659 :חלקי חלקות,62 ,22 - 21 ,1 - 2 ,0 - 6 :
.11 ,16 ,11 ,01 ,61 - 62
גוש 29621 :חלקות במלואן.16-10 ,01 ,21 -22 ,22 - 6 :

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

גוש 29621 :חלקי חלקות,65 - 60 ,62 - 29 ,21 ,2 :
.01 ,01 ,02 ,69 ,61
גוש 29622 :חלקות במלואן,11 ,00 ,02 - 60 ,21 - 1 :
.15 ,10 ,11 - 19 ,11 ,11 ,21 - 20 ,59 ,51 - 19
גוש 29622 :חלקי חלקות.11 ,12 ,11 ,01 ,06 ,0 ,2 :
גוש 29626 :חלקות במלואן.1 - 2 :
גוש 29626 :חלקי חלקות.61 ,62 ,25 - 21 ,21 - 9 ,5 - 0 :
גוש 29111 :חלקות במלואן10-52 ,01-11 ,22-20 ,2 -9 :
גוש 29111 :חלקי חלקות.12 ,69 - 62 ,21 - 22 ,21 :
גוש 29115 :חלקות במלואן.12 :
גוש 29115 :חלקי חלקות,11 ,61 - 21 ,22 ,20 ,22 :
.55 - 51 ,56
גוש 29169 :חלקי חלקות.21 ,26 ,21 ,1 :
גוש 29152 :חלקות במלואן.252 - 5 :
גוש 29151 :חלקות במלואן.616 - 5 :
קואורדינטה X: 234125
קואורדינטה Y: 755900
מטרת התכנית:
תוספת  66יח"ד לישוב סלאמה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מגורים.
קביעת הוראות וזכויות בנייה לאזור מגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 19/19/6122ובילקוט הפרסומים  ,2025התשע"ב,
עמוד  ,162בתאריך .11/22/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
טלפון:
המקומית לתכנון ולבנייה משגב-ד.נ משגב,
 ,11-9991216וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:עמק הירדן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' ג11111 /
שם התכנית:שינוי בזכויות הבנייה מגרש 210.1
מושבה כנרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק הירדן מופקדת תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' ג61611 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג1166 /
שינוי
תמא1 /20 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
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סוג היחס
כפיפות
כפיפות

מספר התכנית
תמא05 /
תממ9 /6 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כנרת .
קואורדינטה X: 253170
קואורדינטה Y: 736560
גושים וחלקות:
גוש 25011 :חלקי חלקות.210 :
מטרת התכנית:
הסדרת מבנה קיים הכוללת הוספת זכויות בנייה ושימוש
בריכה.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי באחוזי בנייה מ 05%-ל55% -
שינוי בקווי בנין לפי תשריט.
שינוי במספר קומות (מ 6-קומות ל 6-קומות מעל מפלס
כניסה אחת מתחת).
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת עילית 21522
טלפון .11-2511555 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן ,טלפון:
11-2151202
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :צפון ,מרחב תכנון מקומי:שפלת הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
ג26061 /
שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה והקטנת קווי בנין
שכונה מערבית טמרה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' ג29091 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ג2951 /
שינוי
תממ9 /6 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
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מספר התכנית
סוג היחס
תמא01 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תמרה .
גושים וחלקות:
גוש 21525 :חלקי חלקות.222 ,09 :
קואורדינטה X: 217900
קואורדינטה Y: 751500
מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה והקטנת קווי בנין בהתאם לקיים
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה מ  211% -סה"כ ל  215% -סה"כ
הכוללים  205.11%עיקרי ו  19.61% -שירות
הקטנת קו בנין קדמי מ  0 -ל  1.5מר
הקטנת קו בנין צידי ימיני מ  0 -ל  6.9 -מטר
הקטנת קו בנין צידי שמאלי מ  0 -ל  1 -מטר
הקטנת קו בנין אחורי מ  0 -ל  1 -מטר
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/16/6126ובילקוט הפרסומים  ,2091התשעב ,עמוד
 ,0116בתאריך .20/10/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה נצרת
עילית  21522טלפון .11-2511555 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שפלת הגליל ,תמרה 61901
טלפון ,11-991266 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
אלכס שפול ,אדריכל
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז צפון
מחוז הדרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שמעונים ,גלילית מחוז
הדרום
הודעה בדבר אישור תכנית דרך מס' 140 /11 /22
שם התכנית :דרך מס'  - 029דרך גישה לחירן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית דרך מס'
610 /16 /22
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
215 /16 /22
שינוי
2 /221 /10 /22
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מספר התכנית
סוג היחס
2 /211 /16 /1
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חורה.
דרך מס'  022הינה דרך היוצאת מדרך מס'  02כ5 -
ק"מ מזרחית לצומת שוקת ממזרח לישוב חורה.
הדרך הינה דרך באורך של כ 9 -ק"מ ,מדרך מס' 02
לכיוון צפון מזרח ,לכיוון יער יתיר.
הדרך תאפשר כניסות לישוב חורה ,גישה לבית העלמין
חורה וגישה לישוב חירן המתוכנן.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש 211119 :חלקי חלקות.2 :
גוש 211121 :חלקי חלקות.2 - 5 ,0 - 6 :
גוש 211122 :חלקי חלקות.1 ,5 :
גוש 211120/2 :חלקי חלקות.2 :
גוש 211120/5 :חלקי חלקות.6 :
גוש 211121/2 :חלקי חלקות.2 :
גוש 211125 :חלקי חלקות.2 :
גוש 211120 :חלקי חלקות.6 :
גוש 211551 :חלקי חלקות.15 :
גוש 111119 :חלקי חלקות.2 :
מטרת התכנית:
הרחבת והסדרת דרך הגישה לישוב חירן על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך כדלקמן:
א .ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך,
לסלילת כביש ולבנית מחלפון בצומת הדרכים .02/022
ב .ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים ,גשרונים,
תעלות ,גדרות ,קירות תומכים וכן לבצוע כל עבודות
חפירה ,מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג .קביעת קווי בניין לדרך.
ד .הבטחת הסדרי תנועה להתחברויות לדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/11/6119ובילקוט הפרסומים  ,5910התשסט ,עמוד
 ,1299בתאריך .12/11/6119
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,שדרות ,טלפון:
 11-2199292ועדה מקומית  -מחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  11211טלפון11- :
 ,2620195וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אבו בסמה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
714 /10 /11
שם התכנית :תראבין שלב ג'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אבו בסמה מופקדת תכנית מפורטת מס'
111 /10 /61
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תמא66 /
כפיפות
תממ21 /1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :תראבין ,ממזרח לישוב הקיים
קואורדינטה 510011 Y
קואורדינטה 212111 X
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
מרחבי תכנון גובלים :בני שמעון
גושים וחלקות:
גוש
211661/1
111222

חלקות בחלקן
2
2

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים ע"י שינוי ייעוד משטח חקלאי
למגורים א' ,למגורים עם חזית מסחרית ,למבנים
ומוסדות ציבור  ,למתקנים הנדסיים ,לשצ"פים ,ולדרכים
עיקרי הוראות התכנית:
*שינוי ייעוד משטח חקלאי ויער למגורים א' ,למגורים עם
חזית מסחרית ולמבנים ומוסדות ציבור.
* קביעת שטחי הבנייה המרביים למגורים למבני הציבור
ולמתקנים הנדסיים.
*קביעת התכליות והשימושים.
*קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
*קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
*קביעת שלבי ביצוע התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  11211טלפון11- :
 .2620195העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
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ועדה
למשרדי
יומצא
ההתנגדות
העתק
. 11-2620195
22
יצחק
שד רגר
בסמה,
בנייה אבו
לתכנון ול
מקומית
11-2616511הנגב  2אילת
טלפון:אילת ,חטיבת
11211בנייה
לתכנון ו
מקומיתשבע
באר
טלפון:
11-2021221לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
התנגדות לתכנית
המאמת כן
תצהיראלא אם
ובלווי תידון
הנמקות ולא
בפירוט תתקבל
לתכנית לא
את
התנגדותבכתב
הוגשה
המאמת את
מסתמכתתצהיר
הנמקות ובלווי
הוגשה
לתקנות
ובהתאם
בפירוט היא
בכתבשעליהן
העובדות
לתכניתלתקנות
ובהתאם
מסתמכת
סמכויות
בהתנגדויות
היאנוהל
שעליהן(סדרי
העובדותוהבנייה
התכנון
בהתנגדויות .לתכנית סמכויות
עבודתו),נוהל
בנייה (סדרי
התכנון וה
תשמ"ט 2919 -
וסדרי
חוקר
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
מקומי:
הפקדתתכנון
דרום ,מרחב
אילת מס'
מפורטת
תכנית
מחוז :בדבר
הודעה
מפורטת מס'
תכנית
אישור
הודעה בדבר 19 /124 /10 /1
11 /201 /10 /1
שם התכנית :מבנה צמוד קרקע במגרש  046שכונת
שדים 19-92
מגר
שם התכנית :כיכר
הזאבים ,9,אילת
שחמון רובע
התכנון
לחוק
221
לסעיף
בהתאם
בזההודעה,
נמסרתבזה
נמסרת
הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
הועדהמפורטת
במשרדי תכנית
בדבר אישור
התשכ"ה– –,1965
והבניה,התשכ"ה
והבניה,
המחוזית
 ,2925כי
16 /205
לתכנון10
מס' /6
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
ול/בנייה
בהסכמת כל
ו/או חלוקה
בנייהאיחוד
וחלוקה:
איחוד
הבעליםמס'
מפורטת
מופקדת תכנית
אילת
לתכנון ול
התכנית/בחלק מתחום התכנית
תחום
62 /621
בכל /10
/6
וחלוקהשמכוחה ניתן להוציא
איחודתכנית
והרשאות:
איחודבנייה
היתרי
וחלוקה :ללא
הרשאות
היתרי או
היתרים
והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
בנייה
הרשאות הבאות:
או לתכניות
המתייחסת
היתרים
המתייחסת לתכניות הבאות:מספר התכנית
סוג היחס
מספר21 /205
/10 /6
שינוי
התכנית
סוג היחס
01621
/205/10
/10/6/6
שינוי
שינוי
מק212/
/16/6/6
כפיפות
121
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת ,רח' דרך הבשמים ,09שחמון , 2אילת
יישוב :אילת ,כיכר זאבים בסמוך לרח' חטיבת גולני
קואורדינטה 290621 X
שכונת יעלים (א) ,מספרי בתים6,1,2,1,21,26 :
קואורדינטה 010105 Y
גבולות התכנית:
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש  ,11269מוסדר ,חלקות בשלמות .61
גוש 11111 :חלקי חלקות.11 :
מטרת התכנית:
גוש 11112 :חלקי חלקות.260 :
קביעת זכויות ומגבלות בניה.
גוש 11121 :חלקי חלקות,261 ,91 ,92 - 95 ,11 - 12 :
הוראות התכנית:
עיקרי.616
,299
X:וחדר מכונות בקו בנייה  2מטר.
בריכה
קואורדינטהבנית
 .2תותר
195260
מאושר  6מ', .מוצע  2מ'.
קואורדינטה Y: 386250
 .6תוספת זכויות בניה :מאושר 211 -מ"ר ,מוצע211 -
מגרשים:
מ"ר ,סה''כ  021מ''ר .מתוכם  51מ''ר לקומה מתחת ל-
 52-22בהתאם לתכנית 01 /205 /10 /6
1.11
01 ./1.11
10ל205 -/
לתכנית /6
.15בהתא
מתחת
ם קומה
תוספת
0
התכנית:
מטרת
מעל החניה המקורה עד קו בניין 1
מרפסת
.1
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להסדרת בנייה קיימת
זאבים .בימים ובשעות
בכיכרבתכנית,
לעיין
רשאי
ומוצעתמעוניין
כל
52-22
במגרשים
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
כמו כן מסדירה תכנית זו את גבולות המגרשים עפ"י
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
המצב הקיים בשטח וזאת ע"י שינוי יעודי קרקע מדרך
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
משולבת ושטח לספורט למגורים א'.
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
הבניה.
להגישתוספות
אופן בינוי
מגדירה
תכנית
תוך  91ימים
התנגדות
לחוק,אתרשאי
סעיף זו211
התכנית:
הוראות
עיקרי
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
פרסומה של
ממועד
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
למש
בעיתונים,
רדימגרשים
של
וחלוקה
א .איחוד
מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  11211טלפון:
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ב .שינוי ייעוד קרקע – מדרך משולבת ושטח לספורט -
למגורים א' ,ממגורים מיוחד  -לדרך משולבת.
ג .הגדרת קווי בנין – מצב מאושר  -על פי נספח בינוי
מצב מוצע  -קווי בנין כמצויין בתשריט ונספח בינוי מחייב
לעניין קווי בניין וגובה הקובע למבנה.
ד .קביעת הוראות בינוי – שינוי הוראות לפי תכנית בדבר
בינוי או עיצוב אדריכליים.
ה .שינוי הגובה המרבי ממפלס הכניסה לבית ועד לקצה
הגמלון מותר  1.1-מ' ,מוצע1.51 -מ'.
ו .הגדרת שטחים לסככות צל בתאי שטח  –51-21יותר
להקים סככות צל בשטח
כולל של  96מ"ר כמצוין בנספח הבינוי.
,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/12/6126ובילקוט הפרסומים  ,2111התשע"ב,
עמוד  ,5019בתאריך .29/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  2אילת
טלפון ,11-2021221 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
24 /124 /10 /1
שם התכנית :מגרש  499שחמון רובע  9אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 21 /621 /10 /6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6מק121 /
שינוי
10 /212 /16 /6
כפיפות
212 /16 /6
כפיפות
621 /10 /6
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת רחוב :דרך התבלינים  ,51בין רח' גז השדה
ורח' דודאים שכונה :שחמון רובע  ,2רחוב :רח' דרך
התבלינים ,מספר בית 51 :
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11201 :חלקות במלואן.15 :
גוש 11201 :חלקי חלקות.205 :
קואורדינטה X: 193275
קואורדינטה Y: 383300
,

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מגרשים:
 122בהתאם לתכנית 621 /10 /6
מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בנייה
עתידית במגרש  122בשחמון רובע  2באילת.
בתכנית זו מבוקשות :תוספת זכויות בניה ,שינוי מפלס
ה 1.11-ללא שינוי בגובה האבסולוטי המרבי המותר,
שינוי במיקום הקומות ביחס לקומת כניסה הקובעת ,כך
ששתי קומות יהיו מעל מפלס הכניסה הקובעת וקומה
אחת מתחתיה ,שינויים בקווי בנין צדדי ואחורי ושינוי
תכסית.
עיקרי הוראות התכנית:
 )2שינוי זכויות הבניה :שטח עיקרי מותר 211.1 :מ"ר,
מוצע 026.1 :מ"ר (תוספת של  206.1מ"ר) ,שטח
שירות מותר 61.1 :מ"ר  01.1 +מ"ר לחניה מוצע:
 61.1מ"ר  01.1 +מ"ר לחניה
 )6שינוי מרווחי קווי בניה :קו בניין צדדי (מזרחי),
מאושר 6.1 :מ' ,מוצע 2.9-1 :מ' קו בניין תת קרקעי ,קו
בניין אחורי (צפוני) :מאושר 1.1 :מ' ,מוצע 0.2 :מ'1.9 ,
מ' קו בניין תת קרקעי לחדר מכונות
 )0שינוי תכסית :מאושר 611.11 :מ"ר ,מוצע615.11 :
מ"ר
 )1שינוי מפלס ה :1.11-מאושר עפ"י תכנית בינוי
 , +22.51מוצע( ,+21.11 :הגבהה של  6.5מ' ללא שינוי
בגובה האבסולוטי המרבי המותר –  16.61מ')
 ) 5שינוי במיקום הקומות ביחס למפלס הקובע :מותר
שלוש קומות מעל מפלס ה 1.11-הקובע ,מוצע שתי
קומות מעל מפלס ה 1.11-הקובע וקומת מרתף
,

,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעג ,,עמוד
 ,195בתאריך .66/21/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  2אילת
טלפון ,11-2021221 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 0 /121 /10 /1
שם התכנית :בית מגורים ברחוב עין יהב ,מגרש ,24
שחמון רובע  6אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 0 /621 /10 /6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
621 /10 /6
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אילת רחוב :עין יהב . 11
רח' עין יהב , 11/2שחמון ,אילת
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 11195 :חלקי חלקות.52 :
גוש 11261 :חלקות במלואן.1 :
גוש 11261 :חלקי חלקות.01 :
קואורדינטה X: 192775
קואורדינטה Y: 384250
מטרת התכנית:
התכנית מציעה שינוי בהוראות בנייה למגרש ,21שחמון
רובע  9אילת בנושאים הבאים:
 .2תוספת זכויות בניה :מאושר  0251 -מ"ר,מוצע 0215
מ"ר.
 .6שינוי בתכסית המבנה:מאושר,11%-מוצע.12%-
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה – 65מ"ר עיקרי לטובת הגדלת
הסלון בדירה מס'  2בלבד.
עיקרי קיים  2591מ"ר מוצע  65מ"ר ,שירות קיים 2521מ"ר מוצע  1מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/19/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשע"ג ,עמוד
 ,192בתאריך .66/21/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  2אילת
טלפון ,11-2021221 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
22 /211 /10 /0
שם התכנית :תכנית לקביעת יעודי קרקע חדשים
וזכויות בנייה במגרשים למגורים רובע טו' אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד מופקדת תכנית מפורטת מס'
22 /265 /10 /0
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
2 /265 /10 /0
שינוי
0 /265 /10 /0
שינוי
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מספר התכנית
סוג היחס
15 /212 /16 /0
כפיפות
26 /212 /16 /0
כפיפות
91 /212 /16 /0
כפיפות
 /0מק6112 /
כפיפות
תאו"ח 651
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד
התכנית נמצאת בתחום שבין שד' משה דיין ממערב
ורחוב ארבע אמהות ממזרח בשוליים הצפון מערביים של
רובע טו' באשדוד.
קואורדינטה 221/511 X
קואורדינטה 202/151 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש  ,6111מוסדר ,חלקות בשלמות  ,56חלקי חלקות
.52,52,20
מטרת התכנית:
ביטול חזית מסחרית קיימת ב 6 -מגרשים קביעת 6
יח"ד בכל מגרש תוך הגדרת זכויות בנייה מתאימות.
עיקרי הוראות התכנית:
ביטול חזית מסחרית קיימת בתאי שטח  2116ו2111 -
קביעת  6יח"ד בכל תא שטח באופן שיתאים עם הבינוי
הקיים בסביבה ,והגדרת זכויות בנייה למגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  11211טלפון11- :
 .2620195העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי  21אשדוד
 11211טלפון11-1515011 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 64 /211 /10 /0
שם התכנית :התחדשות אורבנית ,פיני בינוי ברחוב
הדקל  -רובע א'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 91 /216 /10 /0
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
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היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
61 /216 /10 /0
שינוי
11 /216 /10 /0
שינוי
26 /212 /16 /0
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד רחוב :הדקל .
קואורדינטה 225/011 ;225/951 X
קואורדינטה 205/111 ;201/111 Y
המתחם הממוקם בגבול הדרום-מערבי של רובע א' .רח'
הדקל ושכונת "חברת החשמל" מצפון ,שד' משה דיין
לכל אורך הדרום ,רח' רוגוזין במזרח ,מגרשים שונים
וחוף לידו ממערב ,רובע א' ,רח'הדקל ,מספר
בית2, 0,5,1,9,22,20,25,21
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6122 :חלקי חלקות.210 :
גוש 6112 :חלקי חלקות.215 :
גוש 6111 :חלקות במלואן.16 ,29 - 21 ,12 - 01 ,6 :
גוש 6111 :חלקי חלקות.19 ,12 ,19 :
מטרת התכנית:
התחדשות עירונית ע"י פינוי  9בנייני מגורים ישנים
והקמת  5מבנים רבי קומות במסגרת "פינוי-בינוי"
עיקרי הוראות התכנית:
*שינוי ייעוד מ-מגורים ג' למגורים ד'
*קביעת שימושים מותרים
*קביעת הוראות בניה:
 תוספת יחידות דיור במסגרת פינוי-בינוי מ 251-יח"דל 215 -יח"ד עפ"י יחס של 2:1.5
 קביעת מרווחי בניה שינוי גובה בנינים מ 0 -ו 1-קומות ל 0 -עד  1מרתפיחניה ,קומת כניסה בגובה כפול 69 ,קומות מגורים
ומתקנים טכניים על הגג .סה"כ  06קומות  0 +עד 1
קומות תת-קרקעיות.
 הנחיות בינוי והנחיות לעיצוב אדריכלי*הרחבה והארכת דרך מאושרת
*קביעת השלבים וההתניות לביצוע
*קביעת הנחיות סביבתיות
*איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
*שינוי בחלוקת שטחים ציבוריים
,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 60/26/6122ובילקוט הפרסומים  ,2021התשעב,
עמוד  ,6019בתאריך .62/12/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 21
אשדוד  11211טלפון ,11-1515011 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 69 /211 /10 /0
שם התכנית :הגדלת זכויות בנייה ושינוי נקודתי בקו
בניין קדמי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 92 /216 /10 /0
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
12 /216 /10 /0
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשדוד,ברחוב ז'בוטינסקי  5ברובע א' אשדוד
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6122 :חלקות במלואן.22 :
גוש 6122 :חלקי חלקות.215 ,11 - 29 :
קואורדינטה X: 166525
קואורדינטה Y: 635650
מגרשים:
261א בהתאם לתכנית 12 /216 /10 /0
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושינוי נקודתי בקו בניין קדמי
עיקרי הוראות התכנית:
• הגדלת זכויות בנייה -תוספת  25מ"ר שטח עיקרי לכל
יח"ד בחלקה סה"כ תוספת של  201מ"ר.
• שינוי מרווח (קו) בנייה קדמי -דרומי מ 5 -מ' ל1.2 -מ',
0.1מ'0.2 ,מ' ,ו 0-מ' ,כמסומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/15/6126ובילקוט הפרסומים  ,2129התשעב ,עמוד
 ,1291בתאריך .62/15/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 21
אשדוד  11211טלפון ,11-1515011 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשקלון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
219 /247 /10 /4
שם התכנית :מגורים במתחם רמ"ר – אפרידר אשקלון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשקלון מופקדת תכנית מפורטת מס' /1
212 /211 /10
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
212 /16 /1
ביטול
15 /211 /16 /1
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אשקלון מתחם אורט אפרידר אשקלון
קואורדינטה 259/265 X
קואורדינטה 229/991 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש  ,2906מוסדר ,חלקות בשלמות .15 ,16
מטרת התכנית:
מגורים בבנייה רוויה במתחם רמ"ר אפרידר אשקלון.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2הרחבת תוואי רח' אורט.
 .6הסדרת שינוי ייעודי קרקע מאזור מלאכה למגורים,
משטח ציבורי פתוח למגורים ,ממגורים לשטח ציבורי
פתוח ,ממגורים לדרך.
 .0קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.
 .1קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  11211טלפון11- :
 .2620195העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה אשקלון ,הגבורה  1אשקלון
טלפון11-2196055 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
210 /221 /10 /1
שם התכנית :מגורים במגרשים  411-414ברחוב
שלמה עדני -נאות לון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס'
210 /225 /10 /5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5במ16 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע ,רח' שלמה עדני ,שכונת נאות לון ,באר
שבע מספר בית:
,1,2,1,21,26,21,22,21,61,66,61,62,61,01,06,01
02,01,11
קואורדינטה 211511 X
קואורדינטה 510211 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש  ,01062מוסדר ,חלקות בשלמות  ,59-11חלקי
חלקות .16 ,19
גוש  ,01215מוסדר ,חלקי חלקות .01
מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושינוי קוי בנין במגרשים מס' 111-
 111ברח' שלמה עדני בבאר שבע-בבתים מס' ,1 ,1 ,6
 .02 ,01 ,06 ,01 ,61 ,61 ,66 ,61 ,21 ,21לבתים ,2
 11 ,01 , 62 ,22 ,21, 26הנ מצאים במגרשים הנ"ל אין
שינוי בזכויות הבניה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספות שטחי שירות ושטחים עיקריים במגרשים מס'
 ,111-111בבתים מס' ,61 ,66 ,61 ,21 ,21 ,1 ,1 ,6
 02 ,01 ,06 ,01 ,61ברח' שלמה עדני -ע"י הגדלת
זכויות בניה .לבתים 11 ,01 , 62 ,22 ,21, 26 ,2
הנמצאים במגרשים הנ"ל אין שינוי בזכויות הבניה.
ב .שינויים בקוי בנין ,כולל תוספת קו בנין אחורי של 2.1
מ' לכוון שד' טוביהו עבור המחסנים ,ותוספת קוי בנין
 1.1בין המגרשים המקוריים עבור מבני העזר והסככות.
ג .קביעת הוראות פיתוח ועיצוב אדריכלי.
ד .חלוקת המגרשים לת אי שטח כמפורט להלן :מגרש
 111יחולק לתאי שטח  ,a-d400מגרש  112יוגדר כתא
שטח  , a, 401b 112מגרש  116יחולק לתאי שטח a-
 ,d402מגרש  110יחולק לתאי שטח  ,a-d403מגרש
 111יחולק לתאי שטח a-c404
ה .קביעת תנאים להיתר בניה.
,,
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  11211טלפון11- :
 .2620195העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע טלפון11-2120111 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
ד117 /211 /11 /1 /
שם התכנית :דרך גישה לחוות ר''מ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' ד611 /216 /16 /5 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
21 /216 /16 /5
שינוי
220 /216 /16 /5
שינוי
ד290 /16 /22 /
שינוי
תממ21 /1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע.
צפונית לצומת שגב שלום ,כביש  65ומזרחית לכביש 11
עוקף באר שבע ,בסמיכות למחלף שרה.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
מרחבי תכנון גובלים :בני שמעון ,שמעונים.
גושים וחלקות:
גוש 211111 :מוסדר ,חלקי חלקות.1 - 1 ,6 - 2 :
קואורדינטה X: 185320
קואורדינטה Y: 570120
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת כניסה סטטוטורית
מכביש  65ולהתוויית דרך גישה חקלאית לחוות רם תוך
קביעת שטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2הסדרת כניסה סטטוטורית מצומת שגב שלום על
בכביש  65לשטח חוות ר"ם.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

 .6סדרה סטטוטורית למעבר תת"ק מתחת לכביש 11
 .0שינוי שימוש קרקע ,משימוש של קרקע חקלאית
לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות.
 .1הדרך תהיה דרך מצעים בגמר שכבת אספלט
מקורצף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/15/6126ובילקוט הפרסומים  ,2102התשעב ,עמוד
 ,1112בתאריך .21/12/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע טלפון ,11-2120111 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי:באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 01 /122 /10 /1
שם התכנית :מגורים במגרשים  A 665, B 665רחוב
אפריים די זהב  22 ,6ששכונת נחל בקע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 05 /622 /10 /5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5במ1 /20 /
שינוי
 /5במ20 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :די זהב אפרים . 22-9
שטח התכנית נמצא בשכ' נחל בקע ,ח' אפרים די זהב,
באר-שבע
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 01011 :חלקות במלואן.16 - 12 :
גוש 01011 :חלקי חלקות.0 :
קואורדינטה X: 178680
קואורדינטה Y: 570160
מגרשים:
 A - B 665בהתאם לתכנית  /5במ1 /20 /
מטרת התכנית:
הגדלת הקפי בנייה ושינוי בבינוי סטנדרטי למגרשי
מגורים מס'  A665ו B665-ברח' אפרים די זהב ,9,22
שכ' נחל בקע ,באר-שבע.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .2הגדלת זכויות בנייה במגרשים (תאי שטח) מס'
 A665ו B665-למטרה עיקרית מ ,621 -ל 011 -מ"ר
(מ 201 -מ"ר ל 216 -מ"ר עבור כל מגרש).
 .6הגדלת שטח שרות מ 16-מ"ר ל 11 -מ"ר (סככת
חניה  25מ"ר ,מחסן  1מ"ר וממ"ד  26מ"ר בכל תא
שטח).
 .0שינוי בינוי סטנדרטי.
 .1הגדלת תכסית מ 211 -מ"ר ל 251-מ"ר לכל מגרש.
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 .2שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה הקיימת והמתוכננת
וקביעת קו בניין למצללה בחזית קדמית של המגרש.
 .1קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/12/6126ובילקוט הפרסומים  ,2111התשעב,
עמוד  ,5010בתאריך .29/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע טלפון ,11-2120111 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי:באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 9 /121 /10 /1
שם התכנית 12 :קוטג'ים טוריים שכ' נווה זאב פלח 9
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 2 /621 /10 /5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5במ612 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :אורות ישראל
יישוב :באר שבע רחוב :איילת השחר
שכונת נווה זאב -פלח  -2באר שבע
רח' איילת השחר מס'
,6,21,26,21,61,66,61,62,61,01,01,02,01,11,16
11,12
רח' אורות ישראל מס' 5,1,20,25
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
בהסדר:
גוש 01116 :חלקות במלואן.1 - 2 :
גוש 01116 :חלקי חלקות.21 :
.
.
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גוש 01115 :חלקות במלואן.6 - 2 :
גוש 01115 :חלקי חלקות.02 :
קואורדינטה X: 177550
קואורדינטה Y: 571775
מגרשים:
 620בהתאם לתכנית  /5במ612 /
מטרת התכנית:
הגדלת היקפי בנייה בקוטג'ים טוריים ,קביעת מיקום
למחסן חיצוני וקביעת קו בניין אחורי למצללה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2הגדלת זכויות הבנייה למטרה עיקרית ע''פ הפירוט להלן:
א .בדירות מטיפוסים  - 0 ,6הגדלת זכויות הבנייה עד
לסה''כ של  219.5מ''ר ,,עבור תוספת בנייה בקומת
הקרקע (קירוי הכניסה לבית וקירוי מרפסת כביסה)
ובקומה א' (חדר שינה).
ב .בדירות מטיפוסים  - 1 ,2הגדלת זכויות הבנייה עד
לסה''כ של  215.5מ''ר עבור תוספת בנייה בקומת
הקרקע (קירוי הכניסה לבית וקירוי מרפסת כביסה).
 .6הגדלת זכויות הבנייה למטרת שירות בדירות
מטיפוסים  1 ,0 ,6 ,2עד לסה''כ של  11מ''ר ,עבור
סככת רכב נוספת ומחסן חיצוני.
 .0קביעת קו בניין אחורי  0.1מ' למצללה (רק ברחוב
איילת השחר).
 .1קביעת מיקום למחסן חיצוני.
 .5קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
 .2קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 21/16/6126ובילקוט הפרסומים  ,2011התשעב,
עמוד  ,6590בתאריך .25/16/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע טלפון ,11-2120111 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי:באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 11 /110 /10 /1
שם התכנית :מגרש מגורים מס'  B 326רחוב עמוס
דה שליט  21שכונת רמות באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 56 /610 /10 /5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /5במ1 /2 /
שינוי
 /5במ2 /2 /
שינוי
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע רחוב :דה-שליט עמוס . 21
שטח התכנית נמצא בשכ' רמות – רח' עמוס דה-שליט
 ,21באר-שבע
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 01259 :חלקות במלואן.222 ,221 :
גוש 01259 :חלקי חלקות.229 - 221 :
קואורדינטה X: 181690
קואורדינטה Y: 575685
מגרשים:
 B 326בהתאם לתכנית 610 /10 /5
מטרת התכנית:
הגדלת היקפי בנייה במגרש מגורים (תא שטח) מס'
 B326הנמצא ברח' עמוס דה-שליט ,21
שכ' רמות ,באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
• הגדלת היקפי בנייה למטרות עיקריות מ 201 -מ"ר ל -
 295מ"ר.
• שינוי זכויות בנייה למטרת שירות מ 62 -מ"ר  61מ"ר
(סככת חניה  21מ"ר ומחסן עד  2מ"ר).
• קביעת תכסית מרבית בסך .56%
• שינוי בינוי סטנדרטי.
• קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
• קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 22/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2151התשעב,
עמוד  ,5151בתאריך .19/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע טלפון ,11-2120111 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס'
41 /212 /11 /1
שם התכנית :תכנית כללית של עיר הישנה באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס'  15 /212 /16 /5שהודעה על דבר
הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 25/15/2912
ובילקוט הפרסומים  ,6169התשמא ,עמוד ,6601
בתאריך .61/11/2912
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר שבע .
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גבולות התכנית:
כמסומן בקו הכחול בתשריט
גושים וחלקות:
גוש01112 - 01112 :
גוש01126 :
גוש01101 - 01100 :
מטרת התכנית:
 .2לקבוע הוראות עפ"י סעיף  20לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה  2925על תקנותיו ותיקוניו.
 .6לקבוע שינויים באזורי שימושי קרקע.
 .0לקבוע שינויים ברוחב הדרכים ובדירוגן.
 .1לקבוע חזיתות מסחריות מיוחדות (קולונדות).
 .5לקבוע אתרים היסטוריים ובנינים לשימור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי:הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון 11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע טלפון 11-2120111 :כל מעוניין רשאי לעיין
בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
,

,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נתיבות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 204 /10 /11
שם התכנית :מוסדות ציבור רחוב הרב צאבן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 201 /10 /66
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /66מק6112 /
שינוי
1 /20 /66
שינוי
 /66מק6161 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתיבות,מפגש רח' הרב צאבן עם רח' יובל
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 09211 :חלקות במלואן.21 - 21 :
גוש 09211 :חלקי חלקות.01 - 01 :
גוש 09121 :חלקי חלקות.25 :
קואורדינטה X: 160000
קואורדינטה Y: 592300
מגרשים:
 51בהתאם לתכנית  /66במ12 /
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 162בהתאם לתכנית  /66במ12 /
 6-0בהתאם לתכנית  /66מק6112 /
 6בהתאם לתכנית  /66מק6161 /
 69-02בהתאם לתכנית תרש''צ 1 /20 /66
מטרת התכנית:
הקמת מבנים ומוסדות ציבור ע"י שינויים ביעודי הקרקע
והגדרת זכויות בנייה ומגבלות בנייה ברח' הרב צאבן.
עיקרי הוראות התכנית:
• שינוי ייעוד של קרקע ממגורים ג' למבנים ומוסדות ציבור
• קביעת הוראות והנחיות בנייה.
• קביעת זכויות בניה.
• קביעת הנחיות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
• קביעת תנאים למתן היתר בניה.
• קביעת שימושים ותכליות מותרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 62/12/6126ובילקוט הפרסומים  ,2111התשעב,
עמוד  ,5011בתאריך .29/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתיבות ,שד ירושלים  1נתיבות
 11611טלפון ,11-9901105 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נתיבות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 209 /10 /11
שם התכנית :מרכז מסחרי שכונת נטעים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 202 /10 /66
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /66במ52 /
שינוי
 /66מק6119 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתיבות ,מגרש מסחרי בצומת רחובות חיל הנדסה
ותותחנים בשכונת מגורים "נטעים" בנתיבות
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 09229 :חלקות במלואן.261 :
גוש 09229 :חלקי חלקות.205 :
גוש 09261 :חלקי חלקות.10 :
קואורדינטה X: 160240
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קואורדינטה Y: 592750
מגרשים:
 052בהתאם לתכנית  /66במ52 /
 052בהתאם לתכנית  /66מק6119 /
מטרת התכנית:
הוספת קומת משרדים למבנה מסחרי קיים ע"י שינויים
בייעוד הקרקע ,הגדלת זכויות בנייה ושינויים בקו בנין.
עיקרי הוראות התכנית:
• הוספת לזכויות הבנייה מ 621 -ל 221-מ"ר סה"כ.
• שינוי בקווי בניין קדמי לכיוון דרך מס'  59מ 2.5 -מ' ל-
 1ובקו צידי הפונה למגרש  261/6מ 5-מ' ל.1-
• שינוי ייעוד מ"מסחר" ל" -מסחר ומשרדים".
• קביעת שימושים ותכליות.
• קביעת הנחיות הוראות ומגבלות בנייה לרבות תוספת
קומה
• קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 60/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעג,
עמוד  ,191בתאריך .66/21/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתיבות ,שד ירושלים  1נתיבות
 11611טלפון ,11-9901105 :וכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רהט
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 0 /112 /10 /27
שם התכנית :מגרש  214שכונה  14רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 0 /652 /10 /21
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
652 /10 /1
שינוי
 /21מק6255 /
שינוי
25 /660 /16 /21
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט ,שכונה  61מגרש  261רהט
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש 211129 :מוסדר ,חלקות במלואן.60 :
גוש 211129 :מוסדר ,חלקי חלקות.20 :
קואורדינטה X: 176725
קואורדינטה Y: 589100
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מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה לבניין מגורים א' ותוספת  6יח"ד-
סה"כ  1יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת זכויות בנייה מ 51% -ל  12%שטח עיקרי
 62%+שטחי שירות.
ב.קביעת  1יח"ד במגרש.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2151התשעב ,עמוד
 ,5151בתאריך .19/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רהט ,רהט ,טלפון:
 ,11-9921111וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי:רהט
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
20 /014 /10 / 27
שם התכנית :מגרש  226שכ' 17
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 20 /051 /10 /21
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
25 /660 /16 /21
שינוי
0 /051 /10 /21
שינוי
 /21מק6255 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :רהט ,שכונה  61מגרש  229רהט
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 211111 :חלקות במלואן.62 :
גוש 211111 :חלקי חלקות.11 :
קואורדינטה X: 177050
קואורדינטה Y: 588525
מטרת התכנית:
שינוי קוי בנין,הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריים
ולשירות לבניין מגורים א' עם חזית מסחרית
במגרש  229שכונה  61רהט.
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עיקרי הוראות התכנית:
א .הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קוי בנין למגורים א' עם
חזית מסחרית.
ב.קביעת שטחי בנייה מ 51% -ל11.59% -
עיקרי 26.15%+שטחי שירות.
ג.הגדלת מס' יח"ד מ 6 -יח"ד ל 1 -יח"ד.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2151התשעב,
עמוד  ,5151בתאריך .19/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  04011טלפון:
 .10-7373615וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רהט ,רהט טלפון ,10-1104064 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שדרות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
04 /214 /10 /12
שם התכנית :רחוב דוד אלעזר  - 2שדרות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 01 /211 /10 /62
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /21 /211 /10 /62א
שינוי
ת1 /22 /25 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שדרות ,שכונת נאות אשכול ,רח' דוד אלעזר 2
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6112 :חלקות במלואן.22 :
גוש 6112 :חלקי חלקות.2 :
קואורדינטה X: 603575
קואורדינטה Y: 162025
מטרת התכנית:
הרחבת תא שטח מספר  22/2למגורי ם א' על ידי שינוי
ייעוד משצ"פ לאזור מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית:
• שינוי ייעוד של קרקע ,משצ"פ לאזור מגורים א'.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

• קביעת קווי בנין.
• שינוי זכויות בנייה.
• קביעת הוראות בניה.
• קביעת שימושים מותרים.
• קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתית ושירותים.
• איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים בכל תחום
התוכנית
• קביעת שלבים והתניות לביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעב ,עמוד
 ,2111בתאריך .22/19/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שדרות ,ככר הנשיא שדרות
טלפון ,11-2196115 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שדרות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
11 /211 /10 /12
שם התכנית :הרחבת שטח למפעל תעשייה קיים -
שדרות אזור התעשיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 61 /215 /10 /62
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
תממ21 /1 /
כפיפות
תמא01 /
כפיפות
5 /215 /10 /62
כפיפות
תמא66 /
כפיפות
תמא05 /
כפיפות
תמא /01 /ב1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :שדרות רחוב :אזור התעשיה .
באזור התעשייה שדרות שנמצא בכניסה הצפונית לעיר
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6111 :חלקי חלקות.61 :
גוש 6061 :חלקי חלקות.1 :
גוש 6111 :חלקי חלקות.12 ,61 :
קואורדינטה X: 163380
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קואורדינטה Y: 603680
מטרת התכנית:
תוספת שטח למפעל תעשיה קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2שינוי ביעודי קרקע משצ"פ לתעשיה
 .6איחוד וחלוקה מחדש.
 .0קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
 .1הנחיות בינוי ותשתיות.
 .5קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2129התשעב,
עמוד  ,1611בתאריך .62/15/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שדרות ,ככר הנשיא שדרות
טלפון ,11-2196115 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי:באר טוביה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 21 /211 /10 /1
שם התכנית :מושב אמונים  -באר טוביה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 25 /261 /10 /1
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
1 /261 /10 /1
שינוי
2 /261 /10 /1
שינוי
261 /10 /1
שינוי
 /21ג1 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אמונים.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6510 :חלקי חלקות.50 - 56 :
גוש 6511 :חלקי חלקות.11 :
גוש 6515 :חלקות במלואן,59 - 52 ,19 - 11 ,16 ,26 :
.215 ,210 - 211 ,91 - 15 ,11
גוש 6515 :חלקי חלקות.11 - 10 :
קואורדינטה X: 169156
קואורדינטה Y: 627973
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מטרת התכנית:
הוספת והשלמת דרכי גישה למגרשים קיימים,
שינוי במיקום מגרש למגורים א' והוספת מגרש למגורים
א' ,הכולל יח"ד אחת.
חלוקת השטח לבנייני ציבור והגדרת השימושים בכל
מגרש.
עיקרי הוראות התכנית:
במסגרת איחוד וחלוקה של תכנית מפורטת מס'
 1/261/10/2ו 2/261/10/2 -מבצעים את השינויים
הבאים
 הפיכת שטח מבנים ומוסדות ציבור לשטח מבניםומוסדות ציבור לחינוך (מתן לגיטימציה לשטח
מוסד חינוך קיים).
 הוספת דרך חדשה מס'  256הנותנת אפשרות גישהלמגרשים קיימים מס'  610-622על חשבון מבני ציבור.
קיימת תעלת ניקוז לאורך דרך מס'  201בצידה הדרומי
ובצידה של דרך מס'  ,205דבר המונע כניסה חופשית
למגרשים  616-622אי לכך תוכננה כניסה למגרשים
מדרך מס' 256
 הוספת דרך חדשה מס'  202הנותנת אפשרות גישהלמגרש מס'  111שטח לחינוך ביה"ס.
 השלמת דרך משולבת מס'  51לאפשר גישה למגורים . תוספת יחידת דיור תא שטח  061באזור הרחבה ד' עלחשבון שטחי ציבור ושטחו יהיה  111מ"ר.
 מגרש  616יועבר במסגרת הרחבה ד' על חשבון שטחיציבור ומספרו יהיה  061ושיטחו יוקטן מ 911-מ"ר
ל 111 -מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/22/6122ובילקוט הפרסומים  ,2691התשעא,
עמוד  ,2196בתאריך .62/19/6122
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה באר טוביה ,באר טוביה טלפון:
 ,11-1510111וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :מיתר ,בני שמעון
הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מס'
ד0 /212 /11 /02 /
שם התכנית :צומת דרכים  -02/91מחלפון שוקת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מיתר ,בני שמעון מופקדת תכנית דרך
מס' ד0 /212 /16 /02 /
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
6 /212 /16 /02
שינוי
51 /015 /16 /1
שינוי
 /22ני211 /
שינוי
תממ60 /21 /1 /
כפיפות
תמא0 /
פירוט
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צומת שוקת מפגש דרכים 02/21
בתחום רשויות מקומית :מיתר ,בני שמעון

 . 1קביעת הנחיות סביבתיות בנושא עבודות עפר אופן
ביצוע הכביש הקמתו תפעולו הוראות לשמירה על ערכי
טבע ,נחלים ופסולת.
עיקרי הוראות התכנית:
.2שינוי ייעוד משטח חקלאי ,שטח ציבורי פתוח ,יער נטע
אדם מוצע  ,נחל  ,ספורט ונופש לשטח בייעוד דרך ודרך
ו/או טיפול נופי.
. 6מתן הוראות לסלילת הדרך.
 .0מתן הוראות בעניין קווי בניו ומגבלות בנייה.
 .1מתן הוראות בעניין ביטול דרכים הסדרת הסתעפויות
וכו' .
 .5מתן הוראות בדבר הנחיות סביבתיות ,עתיקות ,ניקוז,
תשתיות ונגישות.

קואורדינטה 291262 X
קואורדינטה 519511 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
בתחום מרחב תכנון מיתר
סוג גוש

גוש

חלקות
בחלקן

חלקות
בשלמותן

111111



מוסדר

2

111111



מוסדר

2

 211126/2

מוסדר

1 ,6

-

בתחום מרחב תכנון בני שמעון
גוש

סוג גוש



חלקות
בחלקן

חלקות
בשלמותן

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -

 211152/1
 211152/1

מוסדר



מוסדר

26

22 ,9

 211126/2
111111


מוסדר

0

6

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :ערבה תיכונה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
160 /11 /01
שם התכנית :אזור תיירות ומסחר מרכז ספיר

9 ,1

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 690 /16 /01
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
6 /221 /10 /21
שינוי
2 /221 /10 /21
שינוי
2 /221 /16 /21
שינוי

211122

מוסדר

מוסדר

נחל שוקת 
גוש ( 91ארעי) א
שבע
כתף באר 
גוש ( 6ארעי)

2

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הדרום ,התקוה  1באר שבע  11211טלפון11- :
 .2620195העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מיתר ,מיתר  15165טלפון:
 11-2521121ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בני שמעון ,בית קמה  15011טלפון11-2651961 :

א

שומ
שומ

2

2

1

מטרת התכנית:
 .2ייעוד שטחים המסומנים בצבע אדום וחום בהיר
לדרך.
 .6הסדרת והקמת הסתעפויות ומחלפון ושינוי היררכיה
של הדרכים שקובע בתוכנית המתאר בצומת שוקת.
 .0ייעוד שטחים בתכנית לסלילה להקמת גשרים,
גשרונים ,תעלות ,גדרות ,קירות תומכים,מיגונים
אקוסטיים ,סוללות עפר וכן לביצוע כל עבודות חפירה,
מילוי והריסה הכרוכים בביצוע הדרך.
 .1ביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
 .5ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי
 .2שיקום נופי ,הטלת מגבלות בנייה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ספיר ,פארק ספיר
בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה
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גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

ו .קביעת תנאים למתן היתר בנייה והוראות לעניין עיצוב
ארכיטקטוני ותשתיות.

גושים וחלקות:
גוש 09111 :חלקי חלקות.2 :
גוש 09115 :חלקי חלקות.1 - 0 :

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 61/16/6119ובילקוט הפרסומים  ,5905התשסט ,עמוד
 ,0221בתאריך .62/10/6119

קואורדינטה X: 218500
קואורדינטה Y: 503000
מטרת התכנית:
א .שינוי שטח המיועד לתיירות ,מסחר ,שטחים ציבוריים
פתוחים ,חקלאות ותוואי מסילת ברזל לאזור תיירות,
פנאי ,נופש ומסחר ע"י שינויים בייעודי קרקע על פי
הפירוט להלן:
א .2.שינוי ייעוד שצ"פ ,אזור מלונאות ונופש ואזור
מסחרי לאזור אטרקציות ,ספורט ונופש ושטח
למסחר.
א .6.הסדרת תחנת תדלוק קיימת.
א .0.שינוי ייעוד שצ"פ ,ואזור מסילת ברזל לאזור
מלונאות ונופש.
א .1.שינוי ייעוד שצ"פ ואזור מסילת ברזל לשטח
מסחרי.
א .5.שינוי ייעוד שצ"פ ודרך לאזור מלונאות ונופש.
א .2.שינוי ייעוד שצ"פ ואגם לשטח פארק.
א .1.שינוי ייעוד שטח חקלאי לאזור אטרקציות,
ספורט ונופש.
א .1.שינוי ייעוד שטח חקלאי לאזור משולב חממות
לחקלאות ומלאכה עם חזית מסחרית ,תיירות
ומסחר.
א .9.שינוי ייעוד שטח חקלאי למתקנים הנדסיים
ושצ"פ.
ב .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג.קביעת שטחי הבנייה המרביים כמפורט להלן:
ג .2.שטחי הבנייה המרביים למסחר  1,211מ"ר
מתוכם  0,111מ"ר שטח עיקרי.
ג .6.שטחי הבנייה המרביים לאזור מלונאות ונופש
 21,611מ"ר מתוכם  21,911מ"ר שטח עיקרי .
ג .0.שטחי הבנייה המרביים למרכז מבקרים 2,111
מ"ר מתוכם  2,111מ"ר שטח עיקרי .
ג .1.שטחי הבנייה המרביים לאזור אטרקציות,
ספורט ונופש  2,111מ"ר מתוכם  1611מ"ר שטח
עיקרי
ג .5.שטחי הבנייה המרביים לאזור משולב חממות
לחקלאות ומלאכה עם חזית מסחרית ,תיירות
ומסחר 25,111.מ"ר מתוכם  26,511מ"ר שטח
עיקרי .
ג 2.שטחי הבנייה המרביים לשטח פארק  211מ"ר
מתוכם  511מ"ר שטח עיקרי.
ג 1.שטחי הבנייה המרביים למתקנים הנדסיים 2111
מ"ר מתוכם  2011מ"ר שטח עיקרי.
ד .קביעת מגבלות בנייה לגובה בגין בטיחות בטיסה.
ה .קביעת קווי הבניין ,מספר הקומות וגובה מרבי,
המרביים לבינוי המוצע.
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה ,ספיר ספיר ,וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :רמת נגב
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 026 /11 /11
שם התכנית :ביתן השומר  -רוח מדבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית ברמה מפורטת מס' 029 /16 /61
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /61מק0122 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רוח מדבר ,בכיוון דרום לכפר
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 09126 :חלקי חלקות.02 :
קואורדינטה X: 174650
קואורדינטה Y: 543350
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ביתן השומר וחדר
למפסק ראשי ומונים של חברת החשמל.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2קביעת תא שטח להקמת ביתן השומר וחדר למפסק
ראשי ומונים של חברת החשמל.
 .6קביעת שימושים ,הנחיות ומגבלות בנייה.
 .0קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 25/12/6126ובילקוט הפרסומים  ,2111התשעב ,עמוד
 ,0510בתאריך .61/11/6126

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע
 11211טלפון .11-2620195 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רמת נגב ,טלפון:
 ,11-2521269וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שמעונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
07 /022 /10 /7
שם התכנית :מגרש מגורים  92שכונה 1ב'
ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' /1
01 /022 /10
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
1 /022 /10 /1
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב
שכונה 6ב' מגרש , 22ערערה בנגב
קואורדינטה X=203150 X
קואורדינטה Y=563625 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
גוש
58880001

סוג גוש
לא מוסדר

מספרי חלקות
בחלקן
2

מטרת התכנית:
שינוי קוו בניין אחורי מ  5מ' ל  0.51מ' בהתאם לבינוי
הקיים ,והגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריים ולשירות
במגרש מס'  22שכ' 6ב' ערערה בנגב.
עיקרי הוראות התכנית:
א  -הסדרת זכויות הקרקע לבנין מגורים א'.
ב -שינוי קוו בניין אחורי נקודתי מ  5מ' ל  0.51מ' .
ג  -הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריים ולשירות ל
 99.2%מתוכם  90%שטח עיקרי.
ד  -קביעת השימושים המותרים והמוגבלות.
ה  -קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו  -קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
ח -שינוי גובה הבנייה מ 1.5-מ' גג שטוח ו 1.5מ' גג
משופע ל26 -מ'
ט -הגדלת יח"ד מ  6ל  0יח"ד.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  211לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  91ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  1באר שבע  11211טלפון11- :
 .2620195העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,שדרות טלפון11- :
2199292
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שמעונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
21 /021 /10 /7
שם התכנית :מגרש  41שכונה  2ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,2925כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס'
21 /026 /10 /1
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
6 /026 /10 /1
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ערערה בנגב
מגרש  15שכ'  2ערערה בנגב
קואורדינטה 616165 X
קואורדינטה 520615 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות
גוש

סוג גוש

חלק  /כל הגוש

211111/0

לא מוסדר

חלק

מטרת התכנית:
שינוי קווי בנין ,הגדלת זכויות בניה ,הגדלת תכסית
מרבית,הריסת מבנה בקו בניין אחורי  ,1.1והוספת יח"ד,
במגרש מס'  15שכ'  2ערערה בנגב.
עיקרי הוראות התכנית:
• הגדלת זכויות הבנייה המרבים באזור מגורים א' בסך
שטחים
של  2111מ"ר מתוכם  919מ"ר המהווה
עיקריים.
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• הגדלת מס' יח"ד במגרש מ 6-ל 1-יח"ד.
• שינוי קוו בניין אחורי וצדדי בהתאם למסומן בתשריט.
• קביעת התכליות והשימושים.
• קביעת תנאים למתן היתר בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי סעיף  011לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  03ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע
 04011טלפון .10-7373615 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,שדרות
טלפון10-7011717 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .2919 -
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שמעונים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
26 /277 /11 /7
שם התכנית :מגרש  91שכונה  4חורה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' 29 /211 /16 /1
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
2 /611 /10 /1
שינוי
1 /611 /10 /1
שינוי
2 /211 /16 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :חורה
שכונה  1מגרש  ,21חורה.
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
לא מוסדר:
גוש 211552 :חלקות במלואן.11 :
גוש 211552 :חלקי חלקות.12 :
קואורדינטה X: 194679
קואורדינטה Y: 578234
מטרת התכנית:
שינוי קווי בנין והגדלת זכויות בנייה ותוספת  1יח"ד -
סה"כ  2יח"ד ,במגרש מס'  21שכונה  ,1חורה.
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עיקרי הוראות התכנית:
• קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים ל99.2%-
כשמתוכם  16.9%מיועדים לשטחים
עיקריים .
• קביעת קווי הבניין במגרש.
• קביעת התכליות ,השימושים והנחיות כלליות
לתשתיות.
• קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10/11/6126ובילקוט הפרסומים  ,2151התשעב,
עמוד  ,5121בתאריך .19/11/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  04011טלפון:
 .10-7373615וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שמעונים ,שדרות טלפון ,10-7011717 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :שמעונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
7 /216 /10 /7
שם התכנית :מגורים בקיבוץ אור הנר  -מס' קודם
 /7מק1241 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  221לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 1 /269 /10 /1
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
1 /269 /10 /1
שינוי
010 /16 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :אור הנר .
קיבוץ אור הנר שוכן בנגב הצפון מערבי ,מצפון לעיר
שדרות ובין דרכים  606ממזרח ו 01 -ממערב .אזור
המגורים נמצא במרכז הקיבוץ וגובלים בו מצפון ומדרום
שטחים חקלאיים ,ממזרח שכונת הרחבה קהילתית
וממערב אזור למבני משק.
בתחום מועצה אזורית שער הנגב
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6162 :חלקי חלקות.02 :
גוש 6161 :חלקי חלקות.21 - 25 ,26 ,9 ,5 :
קואורדינטה X: 162100
קואורדינטה Y: 607200

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לאיזור המגורים הקיים בקיבוץ,
תוך חלוקה למגרשים (שיוך דירות קיימות)
וקביעת זיקות הנאה לציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .2יצירת  261מגרשים למגורים בהתאם לבינוי הקיים.
 .6קביעת זכויות בניה ,קוי בניין והוראות בינוי.
 .0קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .1קביעת זיקות הנאה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/19/6126ובילקוט הפרסומים  ,2112התשעג,
עמוד  ,511בתאריך .66/21/6126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  4באר שבע  04011טלפון:
 .10-7373615וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שמעונים ,שדרות טלפון ,10-7011717 :וכל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפנים .www.pnim.gov.il
אבי הלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז דרום

הודעה לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה
התשע"ב2012-
והבנייה),
מהוראות
מהוראות חוק התכנון
התכנוןלסטייה
חוק(הרשאה
הנפט
תקנות

והבנייה) ,התשע"ב 2102
מחוז :מרכז מרחב תכנון מקומי :חבל מודיעין
הודעה בדבר אישור בקשה לקידוח נפט ופעולות לשם
קידוח נפט
בקשה לקידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט :חמ /ש9 /
 גבעות עולם מגד 8 ,7 ,6בהתאם לתקנה (4יא) לתקנות הנפט (הרשאה לסטייה
מהוראות חוק התכנון והבנייה) ,התשע"ב  ,2102נמסרת
בזה הודעה בדבר אישור בקשה לקידוח נפט ופעולות לשם
קידוח נפט מס' חמ /ש( 9 /להלן" :הבקשה")
השטחים הכלולים בבקשה ומקומם:
מגד  - 6דרומית לכביש  , 564מגד  7ו - 8 -צפונית לכביש
.564
גושים וחלקות:
גוש 7665 :חלקי חלקות.0 :
גוש 7665 :חלקי חלקות.3 :
גוש 7669 :חלקי חלקות.4 :
גוש 7653 :חלקי חלקות.0 :
גוש 7656 :חלקי חלקות.2 :
מטרת הבקשה:
מטרת ההרשאה :
לאפשר ביצוע קידוח חיפוש ומבחנים עבור גז ונפט בשדה
מגד ,וככל שיימצא גז ו/או נפט הטיפול בהם ,העברתם
ואחסנתם.
קביעת השימושים המותרים באתר.
קביעת התנאים לביצוע הקידוח.
קביעת הוראות לביצוע הקידוח.
קביעת זכויות הבניה באתר.
בשבט התשע"ג17.1.2013 ,
ילקוט הפרסומים  ,6533ו'
קביעת תוואי דרכי הגישה אל שטח קידוח.
קביעת הנחיות סביבתיות להקמת המתקנים והשימוש
בהם.
קביעת הנחיות לסגירת הקידוח והשבת המצב לקדמותו.

מטרת ההרשאה :
לאפשר ביצוע קידוח חיפוש ומבחנים עבור גז ונפט בשדה
מגד ,וככל שיימצא גז ו/או נפט הטיפול בהם ,העברתם
ואחסנתם.
קביעת השימושים המותרים באתר.
קביעת התנאים לביצוע הקידוח.
קביעת הוראות לביצוע הקידוח.
קביעת זכויות הבניה באתר.
קביעת תוואי דרכי הגישה אל שטח קידוח.
קביעת הנחיות סביבתיות להקמת המתקנים והשימוש
בהם.
קביעת הנחיות לסגירת הקידוח והשבת המצב לקדמותו.
הודעה על הפקדת הבקשה פורסמה בעיתונים בתאריך
 01/15/2102ובילקוט הפרסומים  ,6455התשעג ,עמוד
 ,702בתאריך .24/01/2102
הבקשה האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  90רמלה  52431טלפון:
 .15-9555419וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון ולבניה
חבל מודיעין ,מודיעים  01שהם  53011טלפון13- :
 ,9522555וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים . www.pnim.gov.il
רות יוסף
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 27608-07-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שו שופ בע"מ.
והמבקשים :תמיר תמסיס ,חן דהרי ,בן בן חמו ,ע"י ב"כ עו"ד
אוהד ברבי ,מרח' התמר 7ב ,ת"ד  ,6447הוד השרון.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.2.2013בשעה .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 מיום ,1.2.2013
בשעה .8.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אוהד ברבי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 6980-12-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בניני גוטפלד ( 1999א.ב ).בע"מ ,ח"פ
.51-274388-1
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד משה קשת ו/או
עו"ד א' רוטלוי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן  ,52520טל' ,03-7521171
פקס' .03-7523311
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.2.2013בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,31.1.2013
בשעה .18.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
משה קשת ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 20190-07-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פקלוק בע"מ ,ח"פ .51-433500-9
והמבקשת :חברת דניאל הופמן וש .לרנר מוצרי אריזה בע"מ,
ע"י ב"כ עו"ד ברוך אבוקרט ,המנהל המיוחד ,מרח' זבולון  ,3ת"ד
 ,1015קרית אתא  ,28109טל'  ,077-7933833פקס' .077-7993339
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.2.2013בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,4.1.2013
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ברוך אבוקרט ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
בת ברי נכסים בע"מ
(ח"פ )51-217318-8
(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  ,28.2.2013בשעה  ,19.00ברח' שדרות דואני
 ,49יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה כהן ,עו"ד
			
			

בא כוח המפרק

חמלני טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-311623-6
(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  ,3.3.2013בשעה  ,10.00אצל עו"ד גדי שילדן,
רח' הדס  ,5קרית טבעון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מירב מסד ,מפרקת

מגדלי און בע"מ
(ח"פ )51-392065-2
(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
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דלית רבאון ,ת"ז ,22279137
מרח' שלמה רבאון  ,1גני תקוה ,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.
דלית רבאון ,מפרקת

מגדלי און בע"מ
(ח"פ )51-392065-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,7.3.2013בשעה  ,17.00ברח' שלמה רבאון
 ,1גני תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דלית רבאון ,מפרקת

מגבוני פרמיום בע"מ
(ח"פ )51-440210-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת ,רח'
רוטשילד  ,95ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי גיסיס שטינמן ,עו"ד ,מפרקת

גר-אד השקעות וייזום בע"מ
(ח"פ )51-359412-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.3.2013בשעה  ,11.00במשרד עדי קפלן
ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2תל אביב  ,64239לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רפאל לוי ,עו"ד ,מפרק

דבג"ש  -שרותי ניהול ואחזקה בע"מ
(ח"פ )51-229528-8
(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  ,25.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ימית סרור-אביטן,
ת"ז  ,033184201מרח' גרניט  ,8פתח תקוה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ימית סרור-אביטן ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

איטונג תעשיות בע"מ
(ח"פ )52-002685-7
(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  ,30.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם שצ'לקה,
ת"ז  ,023983653אצל איטונג תעשיות ,ת"ד  ,1120קרית שדה
התעופה  ,70100למפרק 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.
נועם שצ'לקה ,מפרק

פיקאפון בע"מ
(ח"פ )51-416975-4
(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  ,31.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי שקד ,ת"ז ,039859699
מרח' יוסף זימן  ,2תל אביב  ,67458למפרק 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.
אורי שקד ,מפרק

תאטראות בניה ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-210884-6
(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  ,26.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גרידינגר,
ת"ז  ,05679378למפרק החברה.
ישראל גרידינגר ,מפרק

תאטראות ניהול ארמון בע"מ
(ח"פ )51-265750-3
(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
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המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גרידינגר,
ת"ז  ,05679378למפרק החברה.
ישראל גרידינגר ,מפרק

גל-על חרושת מנועי שריפה בע"מ
(ח"פ )51-076164-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את דניאל אלבחרי ,ת"ז  ,063353932למפרק החברה.
			

זאב גולדוין ,עו"ד

			

בא כוח המפרק

סלע סיטל מעבדות חומרה בע"מ
(ח"פ )51-305161-5
(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  ,1.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיורא גוטמן ,ת"ז
 ,014201909מרח' דרך אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,למפרק
החברה.
גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

ג'ו פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-411512-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי 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  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ק.אריאל יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-455841-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על החלפת 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  ,2.1.2013התקבלה החלטה לקבל
את התפטרותו של רו"ח שלמה אשכנזי ,ת"ז  ,030107551מתפקידו
כמפרק החברה ולמנות במקומו את עו"ד בועז קוט ,ת"ז ,022352025
מרח' ההסתדרות  ,26פתח תקוה ,טל' ,050-6323994 ,03-9041235
למפרק החברה.
בועז קוט ,עו"ד ,מפרק

אר .טי .אס - .סי חברה ישראלית למחשבים בע"מ
(ח"פ )51-335828-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.10.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד כהן,
מרח' השעורה  ,307זיתן ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2013בשעה
 ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד כהן ,עו"ד ,מפרק

גיא רהיטי אירופה בע"מ
(ח"פ )51-426915-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן אפללו ,ת"ז
 ,040600173מרח' שונמית  ,6חיפה ,נייד  ,052-7490390למפרק
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 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.

רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.3.2013
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
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ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חן אפללו ,מפרק

א .אלפרט ייעוץ וניהול סיכונים בע"מ
(ח"פ )51-455160-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון אלפרט,
מרח' הכרמל  ,4גני תקוה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2013בשעה
 ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון אלפרט ,מפרק

נתיבי אל אב בע"מ
(ח"פ )51-298435-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליאס אנדראוס,
מרח' עבטס  ,90חיפה ,טל'  ,050-8228233למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.4.2013
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הרצליה  ,14חיפה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליאס אנדראוס ,מפרק

גרין רוק  2009בע"מ
(ח"פ )51-422869-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבינדב ממלוק,
מרח' אבשלום  ,20חדרה ,טל'  ,050-7925292למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.4.2013
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבינדב ממלוק ,מפרק

ערן ועוד אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-324459-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי נורדמן,
מרח' אריה שנקר  ,14הרצליה ,טל'  ,09-9507000למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.4.2013
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי נורדמן ,עו"ד ,מפרק

עפרים בשרון בע"מ
(ח"פ )51-322623-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן שטבהולץ,
מרח' ויצמן  ,72תל אביב ,טל'  ,03-5441937למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.4.2013
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן שטבהולץ ,עו"ד ,מפרק
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אפ.בי.אס אינטרנשיונל אינבסטמנט סרוויסז בע"מ
(ח"פ )51-368572-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי גרינגליק ,מרח'
מנחם בגין  ,12רמת גן  ,52700טל'  ,03-6132970למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.4.2013
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי גרינגליק ,עו"ד ,מפרק

אדיוקר בע"מ
(ח"פ )51-379275-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שימי אדרי ,מרח'
הנשר  ,19/4רעננה ,טל'  ,054-9933141למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2013
בשעה  ,19.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שימי אדרי ,מפרק

קבוצת ווי.איי.ג'י בע"מ
(ח"פ )51-417006-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מריאנה גיזונטרמן,
משד' המגינים  ,64חיפה  ,31002טל'  ,04-8140500למפרקת החברה.
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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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2013בשעה
 ,9.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מריאנה גיזונטרמן ,עו"ד ,מפרקת

אדן  -יסמין בע"מ
(ח"פ )51-185468-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איסר ליפשיץ,
מרח' היסמין  ,62נתניה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,9.30במשרדי החברה ,אצל דנ-אביב השקעות בע"מ ,רח' הבונים
 ,6אזור התעשייה החדש ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איסר ליפשיץ ,מפרק

איתורית  -שירותי תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-081892-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איסר ליפשיץ,
מרח' היסמין  ,62נתניה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,9.30במשרדי החברה ,אצל דנ-אביב השקעות בע"מ ,רח' הבונים
 ,6אזור התעשייה החדש ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איסר ליפשיץ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

איסר ליפשיץ בע"מ
(ח"פ )51-182053-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איסר ליפשיץ,
מרח' היסמין  ,62נתניה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,9.30במשרדי החברה ,אצל דנ-אביב השקעות בע"מ ,רח' הבונים
 ,8אזור התעשייה החדש ,נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איסר ליפשיץ ,מפרק

ספיר נכסים מניבים בע"מ
(ח"פ )51-433875-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור צירלין ,מרח'
רחל המשוררת  ,27דירה  ,4פתח תקוה  ,49504טל' ,052-4681777
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור צירלין ,מפרק

צבי להב בע"מ
(ח"פ )51-182049-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי להב ,מרח'
קהילת פדובה  ,16תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,9.30במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי להב ,מפרק

ג'רוסלם אקטואריס בע"מ
(ח"פ )51-437548-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שריל שרה
מזרחי סלטן ,מרח' אילנות  ,8ת"ד  ,40391מבשרת ציון  ,90805טל'
 ,052-6098477למפרקת 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,9.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שריל שרה מזרחי סלטן ,מפרקת

אקספרטלינק טכנולוגיות  2001בע"מ
(ח"פ )51-307365-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף קולקוביץ,
מרח' שלום עליכם  ,37/8תל אביב ,פקס'  ,077-4703371למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.5.2013בשעה
 ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף קולקוביץ ,מפרק
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ב.ה צפת סנטר
(ח"פ )51-371858-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלמה
בן אבי ,מרח' התמרים  ,15ראש פינה ,טל'  ,04-6938945למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.5.2013בשעה
 ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה בן אבי ,עו"ד ,מפרק

אופק ג'וב גיוס והשמה בע"מ
(ח"פ )51-396304-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דליה אהרוני,
מרח' אנגל  ,30כפר סבא  ,44651טל'  ,054-9981427למפרקת 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2013בשעה
 ,12.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דליה אהרוני ,מפרקת

ציון המוביל עבודות עפר בע"מ
(ח"פ )51-434755-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון שויד ,ת"ז ,056194871
מרח' שבעת המינים  ,73מושב אחיסמך ,נייד ,052-5205878
למפרק החברה.
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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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2013בשעה
 ,16.00אצל עו"ד שירי מימון לגטאי ,רח' הגפן  ,61מושב אחיסמך,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ציון שויד ,מפרק

ש.פ.י.צ .כרמל הנדסת בנין בע"מ
(ח"פ )51-305056-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר בן עמי ,ת"ד
 ,63טל-אל ,ד"נ אשרת  ,25167טל'  ,050-5211536למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.5.2013
בשעה  ,12.00אצל עו"ד אליהו בן עמי ,רח' גושן  ,64קרית מוצקין,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יאיר בן עמי ,מפרק

הילה גוב בע"מ
(ח"פ )51-277838-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה גוב ,ת"ד
 ,90090אבן יהודה  ,40500טל'  ,09-7611222למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.5.2013
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה גוב ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

צ'ירס משקאות בע"מ
(ח"פ )51-316501-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד פרץ ,ממשק
 ,28בית עובד ,טל'  ,054-6645903למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.5.2013
בשעה  ,11.00במשרד עו"ד צבי ברנס ,רח' לינקולן  ,20תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דוד פרץ ,מפרק

א.א.ש .עץ השדה בע"מ
(ח"פ )51-297567-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם זיו
כהן ,מרח' התבור  ,5רעננה ,טל'  ,09-9560123למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.6.2013בשעה
 ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם זיו כהן ,עו"ד ,מפרק

חגי פאר ,רו"ח
(ח"פ )51-325860-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם נוח
נווה ,מרח' ביאליק  ,101חולון ,טל'  ,050-2953975למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.6.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם נוח נווה ,עו"ד ,מפרק

אריה בנר בע"מ
(ח"פ )51-137135-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו נחום,
ת"ז  ,39267349מרח' נרבתה  ,11ירושלים ,טל'  ,072-2345342למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.2.2013
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

לה-מולאן בע"מ
(ח"פ )51-448370-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן לוטן ,מרח'
המכבי  ,7תל אביב ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2013בשעה
 ,10.00במשרדי החברה ,רח' בוגרשוב  ,72תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן לוטן ,מפרק
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מאגר וסחר (ארה"ב רי-אינווסט) בע"מ

מאגר וסחר (אוסטרלי רי-אינווסט) בע"מ

(ח"פ )51-405642-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על החלפת מפרק ועל כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-405641-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על החלפת מפרק ועל כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה כי ביום  ,31.12.2012קיבלו בעלי המניות
של החברה החלטה מיוחדת למנות את עו"ד גיל וויאקובסקי ,ת"ז
 ,058087644למפרק החברה ,וזאת במקום עו"ד אורטל אלמשלי,
ת"ז  ,061002531אשר התפטרה ממשרתה כמפרקת עקב סיום
עבודתה במשרד המפרק הממונה.

נמסרת בזה הודעה כי ביום  ,31.12.2012קיבלו בעלי המניות
של החברה החלטה מיוחדת למנות את עו"ד גיל וויאקובסקי ,ת"ז
 ,058087644למפרק החברה ,וזאת במקום עו"ד אורטל אלמשלי,
ת"ז  ,061002531אשר התפטרה ממשרתה כמפרקת עקב סיום
עבודתה במשרד המפרק הממונה.

כמו כן ,נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2013בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
רח' אבן גבירול  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כמו כן ,נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2013בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
רח' אבן גבירול  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל וויאקובסקי ,עו"ד ,מפרק

גיל וויאקובסקי ,עו"ד ,מפרק

תכלית דולר אוסטרלי רי-אינווסט בע"מ

מ.ד.א.י .נכסים בע"מ

(ח"פ )51-405322-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על החלפת מפרק ועל כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-246874-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה כי ביום  ,31.12.2012קיבלו בעלי המניות
של החברה החלטה מיוחדת למנות את עו"ד גיל וויאקובסקי ,ת"ז
 ,058087644למפרק החברה ,וזאת במקום עו"ד אורטל אלמשלי,
ת"ז  ,061002531אשר התפטרה ממשרתה כמפרקת עקב סיום
עבודתה במשרד המפרק הממונה.
כמו כן ,נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2013בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
רח' אבן גבירול  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל וויאקובסקי ,עו"ד ,מפרק

תכלית דולר ארה"ב רי-אינווסט בע"מ
(ח"פ )51-405323-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על החלפת מפרק ועל כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה כי ביום  ,31.12.2012קיבלו בעלי המניות
של החברה החלטה מיוחדת למנות את עו"ד גיל וויאקובסקי ,ת"ז
 ,058087644למפרק החברה ,וזאת במקום עו"ד אורטל אלמשלי,
ת"ז  ,061002531אשר התפטרה ממשרתה כמפרקת עקב סיום
עבודתה במשרד המפרק הממונה.
כמו כן ,נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2013בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
רח' אבן גבירול  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל וויאקובסקי ,עו"ד ,מפרק
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דליה וינצר ,ת"ז
 ,001337476מרח' גלבוע  ,21גבעתיים ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.3.2013
בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דליה וינצר ,מפרקת

סטודיו דנסינג בע"מ
(ח"פ )51-405690-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרית טגנסקי,
ת"ז  ,22607188מרח' שדה בוקר  ,4גבעתיים ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.3.2013
בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרית טגנסקי ,מפרקת

מוני אשכנזי אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-326205-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן גיא,
מרח' ריב"ל  ,7תל אביב ,טל'  ,03-6382122למפרק החברה.

תורמוס ביוטכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-267057-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד ענר ,ת"ז
 ,51768570מרח' הלבנה  ,18תמרת ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2013בשעה
 ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גד ענר ,מפרק

ש.ק.ל שיפוצים והנדסה בע"מ
(ח"פ )51-248952-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שני זמל ,מרח'
הרטום  ,12הר חוצבים ,ת"ד  ,45090ירושלים  ,91450טל' ,02-6259697
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2013בשעה
 ,16.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שני זמל ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.4.2013
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידן גיא ,עו"ד ,מפרק

סגנונות בי אנד אייצ'
(ח"פ )51-369780-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן צדוק ,מרח'
סוקולוב  ,2קרית אתא ,טל'  ,04-8441100למפרקת 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.4.2013
בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן צדוק ,מפרקת

ח .נופר בע"מ
(ח"פ )51-343097-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נופר חנוכה ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
למפרקת החברה.
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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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,25.4.2013בשעה
 ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נופר חנוכה ,מפרקת

ק.מ .אפנה בע"מ
(ח"פ )51-311434-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון מימון ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2013
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שרון מימון ,מפרקת

דשני צפון בע"מ
(ח"פ )51-194631-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם מאירי ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2013
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם מאירי ,מפרק
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ש.ק.ס.מ שליטה וניהול בע"מ
(ח"פ )51-273436-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול יעקובי,
מרח' פינסקר  ,9נ' יהודה ,ראשון לציון ,טל'  ,054-2329989למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2013
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאול יעקובי ,מפרק

אפקס פיננסים והשקעות ( )2002בע"מ
(ח"פ )51-329181-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'  ,03-6218222פקס' ,03-6218200
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.4.2013
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אלקטריק פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-430673-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק כהן ,מרח'
המכבים  ,54/11ירושלים ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2013בשעה
 ,12.00במשרד המפרק ,רח' דוד ילין  ,9ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברק כהן ,מפרק

א.ב .יצחקוב בע"מ
(ח"פ )51-168987-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברנו אבאייב
יצחקוב ,מרח' הא באייר  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6965734למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברנו אבאייב יצחקוב ,מפרק

מדיאל  -טק בע"מ
(ח"פ )51-346243-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותי קימור ,מרח'
הקוקיה  ,48ראשון לציון ,טל'  ,054-4521005למפרקת 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רותי קימור ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

א.א.ב בניין ב.ש .בע"מ
(ח"פ )51-319742-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב דוד ,מרח'
המצודה  ,3ת"ד  ,11483אזור ,טל'  ,03-5294050למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב דוד ,מפרק

א.ד.ט .מקרקעין ( )1992בע"מ
(ח"פ )51-171949-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלעד
טננבאום ,מרח' יגאל אלון  ,98קומה  ,37תל אביב ,טל' ,03-7101660
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד טננבאום ,עו"ד ,מפרק

טורקיז ספורט בע"מ
(ח"פ )51-332973-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב דוד ,מרח'
המצודה  ,3ת"ד  ,11483אזור ,טל'  ,03-5294050למפרק החברה.
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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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב דוד ,מפרק

ענבי זהב בע"מ
(ח"פ )51-368575-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגי כהן ,מדרך
מנחם בגין  ,154בית קרדן ,קומה  ,1תל אביב ,טל' ,076-5410017
פקס'  ,076-5410018למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חגי כהן ,עו"ד ,מפרק

גד בן-ארי שירותי ייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-456238-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך קינן,
ת"ז  ,034440339ו/או עו"ד רועי בוקר ,ת"ז  ,066646381ממשרד
עורכי דין נאמן ,צפורי ,קינן ושות' ,רח' מנחם בגין  ,154בית קרדן,
קומה  ,4תל אביב ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.5.2013בשעה
 ,11.00במשרדי נאמן ,צפורי ,קינן ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רועי בוקר ,עו"ד ,מפרק
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סי.אי.אייץ.אם פטנטים בע"מ
(ח"פ )51-440142-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה כהן ,מרח'
ירדן  ,24נחלים ,טל'  ,054-3048730למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2013בשעה
 ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה כהן ,מפרק

דורון אברמוביץ' ניהול בע"מ
(ח"פ )51-434340-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון אברמוביץ',
מרח' הזית  ,8רחובות  ,76349טל'  ,08-9423533למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.5.2013
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון אברמוביץ' ,מפרק

אייקידוגו בע"מ
(ח"פ )51-388741-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מגל ,ת"ז
 ,012464004מרח' התכלת  ,50/9מודיעין ,טל'  ,050-6477646למפרק
החברה.
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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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.5.2013
בשעה  ,12.00במשרד עו"ד אלחנן פיין ,רח' החשמונאים  ,105תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף מגל ,מפרק

אמ.קיי סולושינס (איי.אנ.טי ).בע"מ
(ח"פ )51-459464-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנשה קסלסי,
מרח' היסמין  ,130בית נחמיה  ,73140למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.5.2013
בשעה  ,18.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנשה קסלסי ,מפרק

דה פקטורי פרופרטי קומפני בע"מ
(ח"פ )51-269406-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס
קונפורטי ,מ"ר  ,12308מרח' אחד העם  ,9תל אביב ,טל' ,03-7967222
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.5.2013
בשעה  ,12.00אצל שנהב ,קונפורטי ,שביט ושות' ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

וו.די.אי .ווסטרן דיבלופמנט אנטרפריזס בע"מ
(ח"פ )51-202050-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב דוד ,מרח'
המצודה  ,3ת"ד  ,11483אזור ,טל'  ,03-5294050למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.6.2013בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב דוד ,מפרק

א.ל.אמיר שיווק ופרזול בע"מ
(ח"פ )51-466717-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון יוסף ,מרח'
בן ישראל  ,9רחובות ,טל'  ,054-2520615למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.6.2013
בשעה  ,11.00במשרד עו"ד צבי ברנס ,רח' לינקולן  ,20תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אמנון יוסף ,מפרק

ח .בן–שחר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-229615-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים בן–שחר ,מרח' רב
אשי  ,2תל אביב ,למפרק החברה.

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

דירד השקעות בע"מ
(ח"פ )51-262544-3

אדמת אור בע"מ
(ח"פ )51-234824-4
(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  ,23.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעד מסאלטון,
מרח' משה דיין  ,48רעננה ,למפרק החברה.
אליעד מסאלטון ,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  ,31.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שטיגר ,מרח'
הרשב"ם  ,3רמת השרון  ,47207למפרק 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.

דידי ואת בע"מ
(ח"פ )51-425195-8
(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  ,31.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון גל ,ת"ז ,24072860
מרח' שלום עליכם  ,10קרית אתא ,למפרק החברה.

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

גבעת רבקה
(ח"פ )51-015524-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל אבנר ,ת"ז
 ,065261398מרח' הסיבים  ,49פתח תקוה  ,49517למפרק החברה.
מיכאל אבנר ,עו"ד ,מפרק

אקרו אס.פי .בע"מ
(ח"פ )51-254285-3
(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 ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את מניס צביה ,ת"ז  ,022468813למפרק החברה.
			

זאב גולדוין ,עו"ד

			

בא כוח המפרק

ירון גל ,מפרק

מחסן מזרונים מרכזי בע"מ
(ח"פ )51-143787-3
(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  ,25.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר רוזנפלד,
ת"ז  ,000205708למפרק החברה.
אלעזר רוזנפלד ,מפרק

אזורים שיכון בע"מ
(ח"פ )51-094931-6
הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון על ידי נושים ,ולמנות את
עו"ד ג'רמי בנימין ,מרח' יגאל אלון  ,98בנין אלקטרה ,תל 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.
ג'רמי בנימין ,עו"ד ,מפרק
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מאפיית פיתות בית לחם בע"מ
(ח"פ )51-086439-0
(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  ,21.2.2013בשעה  ,10.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי גלבוע ,עו"ד ,מפרק

ע .בני אבו עלי אלג'דבאן בע"מ
(ח"פ )51-422749-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.2.2013בשעה  ,18.00ברח'  ,4033/6נצרת ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ח'ליל סאלח ,מפרק

גל מערכות ממוחשבות להספקת מים בע"מ
(ח"פ )51-163461-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

ג'ירף לכל בע"מ
(ח"פ )51-438734-9
(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  ,19.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב גכתן,
מרח' הלסינקי  ,20תל 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.
יניב גכתן ,עו"ד ,מפרק

דקו בר בע"מ
(ח"פ )51-287402-5
(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  ,19.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב גכתן,
מרח' הלסינקי  ,20תל אביב ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.2.2013בשעה  ,10.00במזכירות קיבוץ
חפצי-בה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

עלי שטרן ,מפרק

יניב גכתן ,עו"ד ,מפרק

ג.ח .נכסים ובניין בע"מ
(ח"פ )51-111189-0
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גרשון הורוביץ ,מת"ד
 ,86רמת ישי  ,30095למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

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

רנפן שיווק והפצה בע"מ
(ח"פ )51-304337-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום דחבש ,ת"ז
 ,004698163מרח' הבנאי  ,29חולון ,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.
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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.

שלום דחבש ,מפרק

יונה דאי ,מפרק

ארץ הגליל תקשורת בע"מ

מאפיית העיר לחם לחם בע"מ

(ח"פ )51-382693-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב לוי,
מרח' ז'בוטינסקי  ,155רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-360003-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי צאיג,
מרח' היצירה  ,29רמת גן ,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.

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.

יעקב לוי ,עו"ד ,מפרק

קובי צאיג ,עו"ד ,מפרק

סי.די .ישראל בע"מ

אלתרמנו (מיא) בע"מ

(ח"פ )51-345722-6
(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  ,25.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבירם מזרה,
מרח' החבצלת 12ב ,ירושלים ,טל' ,02-6234060 ,02-6241180
למפרק החברה.

(ח"פ )51-429390-1
(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  ,30.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עילי אביאל ,מרח'
חומה ומגדל  ,16ת"ד  ,57318תל אביב  ,61573טל' ,03-5377558
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.

אבירם מזרה ,עו"ד ,מפרק

עילי אביאל ,עו"ד ,מפרק

אלימה בע"מ

אי.פי.יו החזקות בע"מ

(ח"פ )51-237034-7
(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  ,27.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונה דאי ,מרח' הרימון ,13
אודים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-382974-7
(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  ,30.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עקיבא פלג ,מרח' יהלום ,7
רמת אפעל ,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.
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ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

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.

עקיבא פלג ,מפרק

יצחק מינא ,עו"ד ,מפרק

סמארטסינק בע"מ

פרינטי נגרות ( )98בע"מ

(ח"פ )51-471190-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל
מרכוס ,ת"ז  ,304776404מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב ,67775
למפרק החברה.

(ח"פ )51-259195-9
(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  ,1.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו עמר ,מרח'
הרברט סמואל  ,59חדרה  ,38202למפרק 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.

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.
אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

דניאל מרכוס ,עו"ד ,מפרק

ס.ד .ייעוץ ותיירות בע"מ
(ח"פ )51-254689-6
(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  ,1.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק מינא ,מרח'
הנצי"ב  ,39תל 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.

ל.י.ש.י שיווק אופנה  1998בע"מ
(ח"פ )51-261031-2
(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  ,24.1.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יזהר כהן ,מרח' הגפן ,8
רמת גן ,טל'  ,03-7516462למפרק 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.
יזהר כהן ,מפרק

יצחק מינא ,עו"ד ,מפרק

אור המגדל בע"מ
(ח"פ )51-211620-3
(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  ,1.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק מינא ,מרח'
הנצי"ב  ,39תל 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.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

פרסטיג'וס ג'ולרי בע"מ
(ח"פ )51-283691-7
(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  ,18.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר שלמה גוב ,מרח' שביל
בן יעקב 6א ,תל אביב ,טל'  ,03-5186010למפרק 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.
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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.

ניר שלמה גוב ,מפרק

מאיר גוטרבוים ,עו"ד ,מפרק

מדר  -שטמפר בע"מ

סביון סוכנות לביטוח בע"מ

(ח"פ )51-357143-0
(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  ,31.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לואיז מדר (בשקין) ,מרח'
פישמן מימון  ,12תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-063310-0

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למשרד עו"ד דוד מלניק ,רח' החשמל  ,18תל אביב.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לואיז מדר (בשקין) ,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  ,26.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח ,ת"ז
 ,021805577מרח' דרך החורש  ,4יהוד ,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.
דניאל רוקח ,מפרק

יבולי העמק י.ב .בע"מ
(ח"פ )51-115128-4
(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  ,10.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גרשון הורוביץ ,מת"ד
 ,86רמת ישי  ,30095למפרק 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.
גרשון הורוביץ ,עו"ד ,מפרק

שמן מקרקעין בע"מ
(ח"פ )51-273467-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון שלמי,
מרח' הנמל  ,40תל אביב ,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.
ירון שלמי ,עו"ד ,מפרק

דנית לחקלאות בע"מ
(ח"פ )51-131997-2
(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  ,25.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר גוטרבוים ,מרח'
המייסדים  ,80ת"ד  ,821פרדס–חנה-כרכור ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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מ.י .קשרים נדל"ן והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-307964-0
(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  ,28.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ששי לוי,
ת"ז  ,027924869מרח' אבא הלל סילבר  ,7רמת גן  ,52522למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לפקס מספר  ,153-3-5442241עם העתק למען
המפרק הנ"ל בדואר רשום.
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  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבישי עברי ,מפרק

ששי לוי ,עו"ד ,מפרק

תדר דינגו שליחויות ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-241515-9
(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  ,23.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל קופלמן ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1רחובות  ,76703למפרק 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.

סי.אי.גי  -קפיטל אינווסמנטס גרופ יועצים בע"מ
(ח"פ )51-280306-5
(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  ,30.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאלה זוכוביצקי ,מרח'
שלמה המלך 21א ,הרצליה ,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.
אריאלה זוכוביצקי ,מפרקת

אייל קופלמן ,מפרק

מ .דהאן סחר ברזל בע"מ
(ח"פ )51-340029-1
(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  ,29.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחום הרפז ,ת"ז
 ,55474795מרח' יד חרוצים  ,19ירושלים  ,93420למפרק 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.

שעתון בע"מ
(ח"פ )51-268172-7
(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  ,27.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן לביא ,ת"ז ,054097308
מרח' תרצה  ,8מעלה שומרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען החברה ,אזור התעשייה ,מעלה שומרון.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נתן לביא ,מפרק

נחום הרפז ,עו"ד ,מפרק

סושינודל בע"מ
(ח"פ )51-418322-7
(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  ,30.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי עברי ,מרח' הנגיד
 ,29רעננה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

אל בי פלוס השקעות וייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-167154-7
(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  ,27.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר רענן הר–זהב ,ת"ז
 ,57491540מרח' ראול ולנברג  ,6תל אביב  ,69719למפרק החברה.

2365

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 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.

ד"ר רענן הר–זהב ,עו"ד ,מפרק

ולנטינה אופנגנדן ,מפרקת

אי.אס .ולקור בע"מ

מוסך צורי בע"מ

(ח"פ )51-432739-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה אבידר,
מרח' אגוז  ,2נווה אילן ,יבנה ,טל'  ,08-9430303למפרק החברה.

(ח"פ )51-218468-0
(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  ,2.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צור מיכאלי ,מרח' נחל
ורדית  ,3מעלה אדומים ,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.

משה אבידר ,עו"ד ,מפרק

צור מיכאלי ,מפרק

חלל-תקשורת השקעות  2008בע"מ

ניואנסים בע"מ

(ח"פ )51-420721-6
(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  ,1.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קארן רופא ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521למפרקת החברה.

(ח"פ )51-381811-2
(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  ,31.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן לוי ,מרח' פלמ"ח ,8
הרצליה ,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.

קארן רופא ,עו"ד ,מפרקת

רן לוי ,מפרק

משתלת רביבים בע"מ

מיינדס דינמיק בע"מ

(ח"פ )51-203084-2
(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
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולנטינה אופנגנדן ,מקיבוץ
רביבים ,ד"נ חלוצה  ,85515למפרקת החברה.

(ח"פ )51-295864-6
(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  ,31.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניר אלוש ,מרח' רבינא ,15
תל אביב ,למפרק החברה.
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ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

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.

יניר אלוש ,מפרק

יוסף רוזמברג ,מפרק

יוניבסטמנט נדל"ן בע"מ

דיזל בלינסון בע"מ

(ח"פ )51-424923-4
(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  ,31.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפים דיין ,מרח'
סמטת הגדרות  ,8סביון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-293803-6
(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  ,26.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריק בן חיים ,מרח' רפאל
איתן  ,4פתח 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.

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.

יפים דיין ,מפרק

אריק בן חיים ,מפרק

גלמז חברה למסחר והשקעות בע"מ

סמארט אי.אל בע"מ

(ח"פ )51-146718-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן איזנברג ,מרח' בניהו ,17
תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-324479-8
(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  ,26.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב בירמן ,ת"ז
 ,075206730מרח' הפלמ"ח  ,19חולון ,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.

רן איזנברג ,מפרק

יעקב בירמן ,מפרק

אכפוינט מדיקל בע"מ

א.י.כ .דנדור בע"מ

(ח"פ )51-380499-7
(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  ,31.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף רוזמברג ,מרח' הרדוף
 ,2רעננה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-252324-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני אנגל ,מרח' ההגנה ,11
אזור  ,58002למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,
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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.

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי מיכלין,
משד' פל–ים  ,2חיפה ,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.

			

שי הראל ,עו"ד

			

בא כוח החברה

עדי מיכלין ,עו"ד ,מפרק

זצ (יו.שר) בע"מ
(ח"פ )51-286151-9
(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  ,23.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף צברי ,מרח'
בעל מלאכת שלמה  ,14ראש העין  ,48025למפרק 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

אלה מגניפיסנט דיאמונדס בע"מ
(ח"פ )51-304351-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
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  ,26.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך קינן,
ת"ז  ,034440339ו/או עו"ד רועי בוקר ,ת"ז  ,066646381ממשרד
עורכי דין נאמן ,צפורי ,קינן ושות' ,רח' מנחם בגין  ,154תל
אביב ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אנג'י.גלוב בע"מ
(ח"פ )51-426303-7
(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  ,23.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר בר ,מ"ר ,37880
מרח' התע"ש  ,10רמת גן ,טל'  ,03-7527002למפרק 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.
ניר בר ,עו"ד ,מפרק

אינטגריטי (וי.אר.די) בע"מ
(ח"פ )51-320999-9
(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
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

רועי בוקר ,עו"ד ,מפרק

מעונות פפי בע"מ
(ח"פ )51-021245-9
(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  ,21.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי שם–
טוב ,אצל משרד עו"ד גלוזמן ,שם–טוב ,חוברס ,ברויד ושות',
מרכז עזריאלי  ,5המגדל המרובע ,קומה  ,29תל אביב  ,67025טל'
 ,03-6088300פקס'  ,03-6090620למפרק 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.
יוסי שם–טוב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

חוות עמית בע"מ
(ח"פ )51-292227-9
(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  ,24.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל מירלמן,
ממרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,17דרך מנחם בגין  ,132תל
אביב  ,67021למפרק 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.
אריאל מירלמן ,עו"ד ,מפרק

שימורי ויליגר בע"מ
(ח"פ )51-090653-0
(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  ,24.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל מירלמן,
ממרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,17דרך מנחם בגין  ,132תל
אביב  ,67021למפרק 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.
אריאל מירלמן ,עו"ד ,מפרק

מאיר עזרא יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-183605-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל מירלמן,
ממרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,17דרך מנחם בגין  ,132תל
אביב  ,67021למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,

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

ויליגר הפצה בע"מ
(ח"פ )51-186275-7
(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  ,24.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל מירלמן,
ממרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,17דרך מנחם בגין  ,132תל
אביב  ,67021למפרק 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.
אריאל מירלמן ,עו"ד ,מפרק

ארדקום בע"מ
(ח"פ )51-293624-6
(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  ,21.2.2013בשעה  ,17.00ברח' ברקוביץ' ,4
מגדל המוזאון ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלינור פולק ,עו"ד ,מפרקת

אמירד בע"מ
(ח"פ )51-064566-6
(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  ,21.2.2013בשעה  ,16.00ברח' ברקוביץ' ,4
מגדל המוזאון ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלינור פולק ,עו"ד ,מפרקת
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הודעות מאת בנק ישראל

בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
ו' בטבת התשע"ג ()19.12.2012

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ"א בכסלו
התשע"ג ( 5בדצמבר :)2012
בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"א בכסלו התשע"ג ()5.12.2012

55,102,283,273

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
י"ד בכסלו התשע"ג ()28.11.2012

55,056,040,340

ג .העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

46,242,933

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ"א בכסלו התשע"ג ()5.12.2012

55,102,283,273

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח בכסלו התשע"ג ()12.12.2012

55,181,292,521

ג .העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

94,793,728

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
ו' בטבת התשע"ג ()19.12.2012

55,276,086,249

ז' בטבת התשע"ג ( 20בדצמבר )2012

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבוע על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה י"ג בטבת התשע"ג (26
בדצמבר :)2012

מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע

בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
י"ג בטבת התשע"ג ()26.12.2012

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ"ח בכסלו
התשע"ג ( 12בדצמבר :)2012
בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח בכסלו התשע"ג ()12.12.2012

55,181,292,521

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"א בכסלו התשע"ג ()5.12.2012

55,102,283,273

ג .העלייה או הירידה ( ) -
במשך השבוע האחרון

79,009,248

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ"ח בכסלו התשע"ג ()12.12.2012

55,181,292,521

54,696,652,674

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
ו' בטבת התשע"ג ()19.12.2012

55,276,086,249

ג .העלייה או הירידה ( ) -
במשך השבוע האחרון

-579,433,575

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
י"ג בטבת התשע"ג ()26.12.2012

54,696,652,674

י"ד בטבת התשע"ג ( 27בדצמבר )2012
				

תיקון טעות

מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ו' בטבת התשע"ג
( 19בדצמבר :)2012
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מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע
___________

כ"ט בכסלו התשע"ג ( 13בדצמבר )2012
				

מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע

				

כ"ב בכסלו התשע"ג ( 6בדצמבר )2012
				

55,276,086,249

בהודעה על מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער
(טיפול והשגחה) ,התש"ך ,1960-שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6397התשע"ב ,עמ'  ,3252ושתוקנה בילקוט הפרסומים ,6424
התשע"ב ,עמ'  ,4386במקום מס' הזהות שפורסם לצדה של
משכית זוהר צריך להיות "מספר רישוי ."20490
(חמ )3-142

ילקוט הפרסומים  ,6533ו' בשבט התשע"ג17.1.2013 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

