
רשומות

הפרסומים ילקוט

על ההכרזה של תוקפה תקופת הארכת בדבר  הודעות
1724 האזרחית...   ההתגוננות חוק לפי בעורף מיוחד מצב

1724 שר........................................   כהונה של הפסקת הודעה על

להנצחת הציבורית למועצה חברה מינוי על  הודעה
1724   ............................................ זאב הרצל בנימין זכרו של

כללי מנהל מקום ממלא מינוי של הארכת בדבר  הודעה
1724   ............................... (מינויים) המדינה שירות חוק לפי

שמורות לגנים לאומיים, הרכב המועצה בדבר  הודעה
1724   ..................................................... לאומיים ואתרים טבע

ועל של הכנסת הסיעתי בהרכב על שינוי  הודעות
1725 מקומם................................   וממלאי הסיעות כוח באי

מימון חוק לפי הציבורית הוועדה הרכב בדבר  הודעות
1725 מפלגות..................................................................................  

חוק לפי בין–ארצי לאימוץ בעמותות הכרה על  הודעות
1725   ....................................................................... אימוץ ילדים

1725 צבאי-משפטאי..............   שופט למנות הצורך על הודעה

וממלא מקומו נציג שר הביטחון מינוי  הודעה על
1725 בוועדה לשמירת הסביבה החופית.............................  

1725   ......................................... האוכלוסין במרשם לעיין הסמכה

1725 והבניה.................   התכנון מקומית לפי חוק ועדה אישור

כהונה ומועד לסיום מועד קביעת  הודעה בדבר
1725 העיריות.........................................   פקודת לפי בחירות

חוק לפי כוח אדם על מרחבי מינוי מפקח  הארכת
1725 בשעת חירום.......................................   שירות העבודה

הקיבוצי הכללי ההסכם לעניין פיקוח  מינוי ועדת
1727 חובה במשק...............................................   בדבר פנסיה

 

הסכמים חוק לפי הבראה דמי תשלום בדבר הרחבה  צו
1727 קיבוציים...............................................................................  

1727   ..................................... הדין הפלילי סדר חוק הסמכות לפי

1728   ............ והבניה התכנון חוק לפי הסמכה וביטול הסמכה

1728   ................................ ומכירתם שתילים לגידול רשות מינוי

רפואיים (ניסויים העם בריאות תקנות לפי  הסמכה
1728   ............................................................................ בבני אדם)

(איסור התעבורה תקנות לפי אחסנה מגרשי  אישור
1728 שעה).......   (הוראת אחסנה) מגרשי - שימוש ברכב

ערכם קביעת בדבר והודעות מטבעות על  אכרזות
1728 פרטיהם.......................................................   ושאר הנקוב

1729   ...... כובל הסדר לאישור בקשה תיקון רישום על הודעה

1729   ....... הדין עורכי מלשכת חברים השעיית בדבר הודעות

מנהלי ארנונה של זמני ומינוי מינוי  הודעות בדבר
1730 ירכא)..........................................   יאסיף, כפר (כרמיאל,

1730   .. רמון) מצפה (מטה אשר, ערר מינוי ועדות על הודעות

1731   ............................ שטח וגבולות לתיקון על בקשה הודעה

זכויות הסדר לפקודת 9 לפי סעיף  הודעת הסדר
1731   ............................................................................ במקרקעין

1731   ...................................... זכויות לוחות הצגת בדבר הודעות

1734 התכנון והבניה...........................................   חוק הודעות לפי

1767   .................................................... הרבניים הדין בתי הודעות

1771 בית המשפט.......................   ידי על חברות בקשות לפירוק

1772   ................................................................ הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         
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ההכרזה של תוקפה תקופת הארכת בדבר  הודעה
בעורף מיוחד מצב על

האזרחית, התשי"א-1951 חוק ההתגוננות לפי

לחוק 9ג(ב)(3) סעיף לפי סמכותה, בתוקף כי בזה, מודיעים
את הממשלה האריכה התשי"א-11951, האזרחית, ההתגוננות
מיום ל' בכסלו מיוחד בעורף מצב הביטחון על הכרזתו של שר

(27 בדצמבר 2008)2. התשס"ט

(31 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ד'
 (3—2954 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.42 עמ' התשנ"ח, ;78 עמ' התשי"א, 1  ס"ח

.1580 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

ההכרזה של תוקפה תקופת הארכת בדבר  הודעה
בעורף מיוחד מצב על

האזרחית, התשי"א-1951 חוק ההתגוננות לפי

לחוק 9ג(ב)(3) סעיף לפי סמכותה, בתוקף כי בזה, מודיעים
את הממשלה האריכה התשי"א-11951, האזרחית, ההתגוננות
בטבת ג' מיום בעורף מיוחד מצב על הביטחון שר של הכרזתו

(30 בדצמבר 2008)2. התשס"ט

(5 בינואר 2009) התשס"ט בטבת ט'
 (3—2954 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.42 עמ' התשנ"ח, ;78 עמ' התשי"א, 1  ס"ח

.1581 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

ההכרזה של תוקפה תקופת הארכת בדבר  הודעה
בעורף מיוחד מצב על

האזרחית, התשי"א-1951 חוק ההתגוננות לפי

לחוק 9ג(ב)(3) סעיף לפי סמכותה, בתוקף כי בזה, מודיעים
את הממשלה האריכה התשי"א-11951, האזרחית, ההתגוננות
בטבת ד' מיום בעורף מיוחד מצב על הביטחון שר של הכרזתו

(31 בדצמבר 2008)2. התשס"ט

(5 בינואר 2009) התשס"ט בטבת ט'
 (3—2954 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.42 עמ' התשנ"ח, ;78 עמ' התשי"א, 1  ס"ח

.1582 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

שר כהונה של הפסקת הודעה על
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(5) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לחוק– 22(א) סעיף  פי על  כי - החוק), (להלן התשס"א-12001 
עמיחי השר  של בממשלה  כהונתו  פסקה  הממשלה2, יסוד:

התשס"ט (16 בדצמבר 2008). בכסלו י"ט אילון3, ביום
__________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2   ס"ח

.156 עמ' התשס"ח, 3  י"פ

כ' בכסלו  ביום לכנסת הודעה 9 לחוק, נמסרה פי סעיף על
(17 בדצמבר 2008). התשס"ט

(21 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ד
 (3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

להנצחת הציבורית למועצה חברה מינוי על הודעה
זאב הרצל בנימין זכרו של

ופועלו), התשס"ד-2004 זכרו (ציון הרצל זאב חוק בנימין לפי

לחוק 3(א)(3) סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
מינתה התשס"ד-12004, ופועלו), זכרו (ציון  הרצל זאב בנימין
ת"ז050067206,לחברהבמועצההציבורית הממשלהאתפרינתיב,
הציונית ההסתדרות כנציגת הרצל, זאב בנימין של זכרו להנצחת
זאב במקום העולמית, הציונית ההסתדרות בהסכמת העולמית,
 11) התשס"ה באלול ז' ביום הממשלה ידי על מונה אשר בילסקי,

כהונתו. את סיים ואשר (2005 בספטמבר

(24 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ז
 (3—3552 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.438 עמ' התשס"ד, 1  ס"ח

כללי מנהל ממלא מקום של הארכת מינוי על הודעה
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

שירות  12 לחוק סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
להאריך הממשלה החליטה התשי"ט-11959, (מינויים), המדינה
של מקום המנהל הכללי ממלא לתפקיד גל דאי מינויו של את
 4) התשס"ט בכסלו ז' מיום והספורט התרבות המדע משרד
ומינוי חדשה ממשלה של כינונה מועד לאחר עד ,(2008 בדצמבר

המשרה. ממלא של

(21 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ד
 (3—56 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

לאומיים, הרכב המועצה לגנים בדבר הודעה
לאומיים ואתרים טבע שמורות

ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים חוק לפי
התשנ"ח-1998 הנצחה,

גנים  לחוק   2 סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
הנצחה, ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים,
מינתה הסביבה, להגנת השר הצעת פי ועל התשנ"ח-11998,
לגנים במועצה  הממשלה לנציגת פלג אהובה את הממשלה 
משרד נציג במקום לאומיים ואתרים טבע שמורות לאומיים,

במועצה. לכהן שחדל גדרון2, אורי הפנים,

__________
.202 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

.2322 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

התשס"ח, 2322 ועמ' 3343; עמ' התשס"ז, ;1564 עמ' התשנ"ו,  3  י"פ

עמ' 2616.  
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הקמת בדבר הפרסומים בילקוט שפורסמה ההודעה
זה. לפי תתוקן המועצה והרכבה3

(21 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ד
 (3—474 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

באי של הכנסת ועל הסיעתי על שינוי בהרכב הודעה
מקומם וממלאי הסיעות כוח

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

[נוסח לכנסת הבחירות לחוק 25(ה) סעיף לפי בזה, מודיעים
כדלקמן: הכנסת2, לתקנון 18ג וסעיף משולב], התשכ"ט-11969,

ועדת הכנסת שאישרה של  הסיעתי בהרכב  שינויים  על .1
לפי (18 בדצמבר 2008) התשס"ט כ"א בכסלו ביום הכנסת
וסעיף התשנ"ד-31994, הכנסת, לחוק ו–60 (2)59 סעיפים

להלן: כמפורט הכנסת, לתקנון 18א

פרץ" התפלגה בראשות עמיר - מימד סיעת "העבודה א.
סיעות: לשתי

אשר ברק", אהוד בראשות "העבודה סיעת (1)
שנמנו  הכנסת חברי שהם כנסת, 18 חברי תמנה
הכנסת חבר למעט ההתפלגות, לפני הסיעה עם

מלכיאור; מיכאל

הכנסת חבר  את תמנה אשר  "מימד", סיעת  (2)
מלכיאור. מיכאל

דגל - ישראל אגודת והשבת התורה "יהדות סיעת ב.
לשתי סיעות: התורה" התפלגה

אשר התורה" יהדות - ישראל  "אגודת סיעת (1)
מאיר ליצמן, יעקב כנסת: חברי שלושה תמנה

הלפרט. שמלקי ושמואל פרוש

חברי תמנה שלושה אשר "דגל התורה" סיעת (2)
ואורי גפני רפאל  משה רביץ, אברהם  כנסת:

מקלב.

מקומם4: כוח הסיעות וממלאי באי על .2

מיכאל הכנסת חבר הוא "מימד" סיעת כוח בא א.
אייזנמן; אפרים הוא מקומו וממלא מלכיאור

הוא התורה" יהדות - ישראל "אגודת סיעת כוח בא ב.
מילר; פייביש הוא מקומו וממלא ודיסלבסקי שלמה

וממלא שיפמן משה הוא התורה" "דגל סיעת כוח בא ג.
גולומב. ישראל הוא מקומו

(18 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"א
 (3—16 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.103 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.1798 עמ' התשמ"ט, ;590 עמ' התשכ"ח, 2   י"פ

.308 עמ' התשס"ד, ;140 עמ' התשנ"ד, 3  ס"ח

.3888 עמ' התשס"ו, 4  י"פ

באי של הכנסת ועל הסיעתי על שינוי בהרכב הודעה
מקומם וממלאי הסיעות כוח

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

[נוסח לכנסת הבחירות לחוק 25(ה) סעיף לפי בזה, מודיעים
כדלקמן: הכנסת2, לתקנון 18ג וסעיף משולב], התשכ"ט-11969,

ועדת הכנסת שאישרה של  הסיעתי בהרכב  שינויים  על .1
לפי (23 בדצמבר 2008) התשס"ט כ"ו בכסלו ביום הכנסת
וסעיף התשנ"ד-31994, הכנסת, לחוק ו–60 (2)59 סעיפים

להלן: כמפורט הכנסת, לתקנון 18א

והאיחוד  המפד"ל של מיסודן  היהודי  "הבית סיעת  
סיעות: לשלוש התפלגה הלאומי",

אשר המפד"ל" של  מיסודה היהודי "הבית  סיעת (1)
שנמנו הכנסת חברי כנסת, שהם חברי חמישה תמנה
הכנסת חברי למעט ההתפלגות לפני הסיעה על

ו–(3); (2) בפסקות האמורים

שני תמנה אשר יהדות" חברה ארץ - "אח"י סיעת (2)
איתם ויצחק לוי; חברי כנסת: אפרים

שני תמנה אשר הלאומי"  האיחוד - "מולדת  סיעת (3)
אלדד. ואריה אלון בנימין כנסת: חברי

מקומם4: כוח הסיעות וממלאי באי על .2

של המפד"ל" מיסודה היהודי "הבית סיעת כוח  בא (1)
הנדל; צבי הכנסת חבר הוא

יהדות" הוא חבר חברה ארץ - "אח"י בא כוח סיעת (2)
הכנסת חבר הוא  מקומו  וממלא  לוי  יצחק  הכנסת

אפרים איתם;

אילן הוא הלאומי" האיחוד - "מולדת סיעת כוח בא (3)
אבי אבוחצירא. הוא וממלא מקומו שמש

(25 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ח
 (3—16 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.103 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.1798 עמ' התשמ"ט, ;590 עמ' התשכ"ח, 2   י"פ

.308 עמ' התשס"ד, ;140 עמ' התשנ"ד, 3  ס"ח

.1170 עמ' התשס"ט, ;3888 עמ' התשס"ו, 4  י"פ

הציבורית הרכב הוועדה בדבר הודעה
מפלגות, התשל"ג-1973 חוק מימון לפי

התשל"ג- מפלגות, מימון  לחוק 1א(א) לסעיף בהתאם
הציבורית הוועדה בהרכב  שינוי על בזה  מודיעה אני ,11973
פרופ' במקום יכהן בן–בסט אברהם פרופ' האמור; הסעיף לפי

מכהונתו. שהתפטר מגידור2 מנחם

(25 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ח
 (3—66 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.114 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח

.198 עמ' התשס"ה, 2  י"פ
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לאימוץ בין–ארצי בעמותה על הכרה הודעה
ילדים, התשמ"א-1981 חוק אימוץ לפי

ילדים, התשמ"א-11981, לחוק אימוץ 28כב לסעיף בהתאם
רישום מס' הומניקט,  לעמותת  הכרה ניתנה  כי מודיע   אני

גיאורגיה. במדינת בין–ארצי באימוץ לפעול ,58-031977-0

(29 בדצמבר 2008), התשס"ט בטבת ב' מיום זו הכרה תוקף
שנתיים. למשך

(29 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ב'
 (3—2820 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.445 עמ' התשס"ד, ;293 עמ' התשמ"א, 1  ס"ח

לאימוץ בין–ארצי בעמותה על הכרה הודעה
ילדים, התשמ"א-1981 חוק אימוץ לפי

התשמ"א- ילדים,  אימוץ לחוק  28כב לסעיף בהתאם
רישום מס'  טף, לעמותת הכרה  ניתנה  כי מודיע אני  ,11981 

אזרביג'אן. במדינת בין–ארצי באימוץ לפעול ,58-031760-0

(29 בדצמבר 2008), התשס"ט בטבת ב' מיום זו הכרה תוקף
(20 ביוני 2010). התש"ע בתמוז ח' יום עד

(29 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ב'
 (3—2820 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.445 עמ' התשס"ד, ;293 עמ' התשמ"א, 1  ס"ח

צבאי-משפטאי שופט למנות הצורך על הודעה
חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 לפי

הצבאי, השיפוט לחוק לכללים1 שלפי סעיף 187(ה) בהתאם
צבאי- שופט  למנות צורך יש כי מודיע אני  התשט"ו-21955,

ראשונה. ערכאה של צבאי דין לבית משפטאי

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—1583 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.4110 עמ' התשנ"ד, 1  י"פ

.172 עמ' התשמ"ו, ;171 עמ' התשט"ו, 2  ס"ח

מקומו וממלא הביטחון שר נציג מינוי על הודעה
בוועדה לשמירת הסביבה החופית
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האמור, לחוק השניה בתוספת 3(א)(4) וסעיף התשכ"ה-11965,
מחנות ופינוי נכסים חטיבת  ראש את מיניתי  כי מודיע אני
במשרד ונכסים לוגיסטים מבצעים באגף לישראל הגנה צבא
מנהל ואת החופית הסביבה לשמירת בוועדה לנציגי הביטחון

מקומו. באגף האמור לממלא תכניות מיתאר ארציות מחלקת

(3 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט ו'
 (3—7 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר  __________

.546 עמ' התשס"ד, ;168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

האוכלוסין במרשם לעיין הסמכה
האוכלוסין, התשכ"ה-1965 חוק מרשם לפי

האוכלוסין, מרשם  לחוק (2)31 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הביטחון על הממונה  את  בזה מסמיך  אני התשכ"ה-11965,
לצורך האוכלוסין  מרשם במסמכי לעיין הביטחון במערכת 

תפקידו. מילוי

(3 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט ו'
 (3—674 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.70 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

מקומית ועדה אישור
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 62א(ג)(1) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
התייעצות  ולאחר והבניה), התכנון חוק - התשכ"ה-11965 (להלן
כי הוועדה מאשר אני במשרד הפנים, התכנון מנהל מינהל עם
תכנון מערכת מקיימת ציונה נס ולבניה לתכנון המקומית
והתקנות לפיו, והבניה התכנון חוק הוראות של ומערכת אכיפה

האמור. לעניין הסעיף כנדרש

.1.1.2009 מיום אישור זה לשנה תוקף

(22 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ה
 (3—3674 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.325 עמ' התשס"ו, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

בחירות ומועד כהונה לסיום מועד קביעת בדבר הודעה
העיריות פקודת לפי

ולאחר העיריות1, לפקודת  146 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
קובע אני של הכנסת, הסביבה ואיכות ועדת הפנים עם התייעצות
במועדים יתקיימו ג'ת באקה המקומית ברשות שהבחירות בזה
למועד עד הממונה תכהן המועצה וכי בטבלה שלהלן המפורטים

להלן: כמפורט הקרוב הבחירות

הבחירות מועד
הקרוב

הבחירות מועד
מכן שלאחר

הבחירות מועד
מכן שלאחר

התשע"א בכסלו  ט'
(16 בנובמבר 2010)

התשע"ה בחשוון  י"ח
(11 בנובמבר 2014)

הבחירות מועד
הרשויות לכלל
בשנת המקומיות
(2018) התשע"ט

(29 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ל'
 (3—231 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

אדם כוח על מפקח מרחבי מינוי הארכת
חירום, התשכ"ז-1967 בשעת העבודה חוק שירות לפי

בשעת  עבודה  שירות  לחוק   4 סעיף  לפי סמכותי1  בתוקף
חביה3, מרדכי של מינויו את מאריך אני התשכ"ז-21967, חירום,

__________
.2084 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

.86 עמ' התשכ"ז, 2  ס"ח

.1787 עמ' התשס"ז, 3  י"פ
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אביב תל למרחב אדם, כוח על מרחבי למפקח ,51693356 ת"ז
ירושלים. הכולל את מרחב והמרכז,

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—81 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

הכללי הקיבוצי ההסכם לעניין פיקוח ועדת מינוי
חובה במשק בדבר פנסיה

קיבוציים, התשי"ז-1957 חוק הסכמים לפי

הסכמים לחוק 33א סעיף הוראות  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעניין פיקוח  ועדת ממנה הריני  התשי"ז-11957, קיבוציים,
צו הרחבה2, לגביו שניתן חובה לפנסיה הכללי ההסכם הקיבוצי

כמפורט להלן: חברים שלושה בהרכב של

ראש; יושבת - 12085163 ורבנר, ת"ז עו"ד רבקה

חבר; - 055884902 בונה, ת"ז עו"ד מוטי

חברה. - 029442209 חורש, ת"ז עו"ד חני

(21 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ד
 (3—1067 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.138 עמ' התשל"ו, ;63 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח

.1736 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

הבראה דמי תשלום בדבר הרחבה צו
קיבוציים, התשי"ז-1957 חוק הסכמים לפי

קיבוציים,  הסכמים לחוק  25 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הוראות של תחולתן תורחב כי מצווה אני התשי"ז-11957,
בין לשכת שנחתם ההסכם), (להלן - הכללי ההסכם הקיבוצי
בשם הארגונים המאוגדים של הארגונים הכלכליים, התיאום
לאיגוד האגף  החדשה, הכללית העובדים לבין הסתדרות בה
ומספרו (2008 ביוני   25) התשס"ח בסיוון כ"ב ביום מקצועי,
בתוספת כמפורט ,7024/2008 הוא הקיבוציים ההסכמים בפנקס
התשס"ח בסיוון כ"ח מיום יחולו האמורות ההוראות  וכי

בישראל, למעט: והמעבידים העובדים על כל (1 ביולי 2008),

הסכמים להוראות בהתאם משתלם ששכרם עובדים .1
בשירות הציבורי; קיבוציים החלים

שכר להסכמי הצמדה פי על  משתלם  ששכרם עובדים .2
הציבורי; בשירות

שכר לחוק 17(א) בסעיף כאמור מוגנים במפעלים עובדים .3
התשמ"ז-21987. מינימום,

תוספת

ה ה ו ר א ו ת  ה מ ו ר ח ב ו ת

בהסכם הסעיף מס'

יום  לכל חדשים שקלים  331 יהיה הבראה יום מחיר .2
הבראה.

__________
.63 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח

.68 עמ' התשמ"ז, 2  ס"ח

.4494 עמ' התשס"ח, 3  י"פ

הקיבוצי מהסכם נפרד בלתי  חלק  מהווה זה הסכם .3
והוא בא לקבוע בו מהאמור לגרוע ואין בו כדי המוארך3,

גובה דמי ההבראה. את

(3 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט ו'
(חמ 107—3) 

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי  הדין סדר לחוק  222 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את  מסמיך אני החוק), - התשמ"ב-11982 (להלן משולב], [נוסח
יסוד לו שיש לאדם הזמנה למסור ,055435036 ת"ז צרור, ניסים
(עבירות הפלילי הדין סדר  צו  לפי  קנס  עבירת שעבר להניח
למסור וכן התשס"ח-22008, צמיגים), ומיחזור סילוק - קנס
יסוד לו שיש למי לחוק, 228(ב) לפי סעיף קנס הודעת תשלום
הפלילי הדין לפי צו סדר משפט עבירה של ברירת שעבר להניח

התשס"ח-32008. צמיגים), ומיחזור סילוק - משפט (ברירת

משמש המוסמך  עוד כל בתוקפה תעמוד זו הסמכה 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

(23 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ו
 (3—104 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

.851 עמ' התשס"ח, 2  ק"ת

.851 עמ' התשס"ח, 3  ק"ת

הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי  הדין סדר לחוק  222 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כל  מסמיך אני החוק), - התשמ"ב-11982 (להלן משולב], [נוסח
הזמנה למסור  להלן, מפורטים ששמותיהם האנשים מן  אחד
הדין סדר צו קנס לפי עבירת שעבר יסוד להניח לו שיש לאדם
התשס"ח- צמיגים), ומיחזור סילוק - קנס (עבירות הפלילי
לחוק, 228(ב) לפי סעיף קנס תשלום הודעת וכן למסור ,22008
לפי משפט של ברירת עבירה שעבר יסוד להניח לו שיש למי
צמיגים), ומיחזור סילוק (ברירת משפט - הפלילי הדין סדר צו

התשס"ח-32008:

זהות מס' ________________________השם
024538555 ארד בן–ציון איילת
056372592 בן–סימון ראובן
053493961 עברי רם
054235544 רפאל דבש
031931918 בועזסון איילת

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

(16 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ט
 (3—104 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

.851 עמ' התשס"ח, 2  ק"ת

.851 עמ' התשס"ח, 3  ק"ת
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הסמכה וביטול הסמכה
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה,  התכנון לחוק  163 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
שר  עם התייעצות  ולאחר  החוק),  - (להלן  התשכ"ה-11965 
מנהל ,029721727 ת"ז ברגר, פנחס את מסמיך  אני הביטחון,
לפני להופיע האזרחית, התעופה ברשות וסביבה בנייה תחום

החוק. לפי ביטחוניים למיתקנים הוועדה

בתפקידו. מכהן המוסמך עוד כל ההסמכה תוקף

בטלה. - ברוש2 נועה הסמכת

(18 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"א
 (3—715 (חמ

שאול מופז  
התחבורה והבטיחות בדרכים שר   __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.4480 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

ומכירתם שתילים לגידול רשות מינוי
(גידול הזרעים ותקנות חוק הזרעים, התשט"ו-1956, לפי

התשכ"ד-1964 ומכירתם), שתילים

התשט"ז-11956, הזרעים, לחוק 2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ומכירתם), התשכ"ד- שתילים (גידול לתקנות הזרעים 1 ותקנה
שלהלן: בהרכב ומכירתם שתילים לגידול רשות ממנה אני ,21964

המדינה: עובדי נציגי

זהות מס' ________________________השם
050694520 אנטמן שמעון
065046971 פרוינד מרים
050269232 וייס משה
017639493 קלינרמן ראול

השתילים: יצרני ציבור נציגי

זהות מס' ________________________השם
01188598 פרנק מאיר

057919664 חנני זהר

הרשות. כיו"ר תכהן פרוינד מרים

בטל. - ומכירתם3 שתילים לגידול מייעצת ועדה מינוי

(21 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ד
 (3—402 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.55 עמ' התשכ"ה, ;97 עמ' התשט"ז, 1  ס"ח

.624 עמ' התשנ"ד, ;1494 עמ' התשכ"ד, 2  ק"ת

.4604 עמ' התשנ"ד, 2  י"פ

הסמכה
אדם), בבני רפואיים (ניסויים העם בריאות תקנות לפי

התשמ"א-1980

(ניסויים  העם בריאות 1 לתקנות לפי תקנה בתוקף סמכותי
עובדת את מסמיך אני התשמ"א-11980, אדם),  בבני רפואיים 
למנהל הכללי לעניין ,015715592 אלה, ת"ז קתרין משרד הבריאות

אלה. תקנות
__________

.1005 עמ' התשנ"ט, ;292 עמ' התשמ"א, 1  ק"ת

עובדת משרד היא המוסמכת עוד כל זו הסמכה תוקפה של
הבריאות.

(16 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ט
 (3—1293 (חמ

ישראלי אבי  
                המנהל הכללי של משרד הבריאות

אישור מגרשי אחסנה
אחסנה) מגרשי - ברכב שימוש (איסור התעבורה תקנות לפי

התשס"ו-2006 שעה), (הוראת

שימוש  (איסור התעבורה 2 לתקנות לפי תקנה בתוקף סמכותי
 - התשס"ו-12006 (להלן שעה), (הוראת אחסנה) מגרשי - ברכב
אשר להלן, המפורטים מגרשי האחסנה כי מאשר אני התקנות),
שפרסמה המשטרה, אחסנה מגרש להפעלת במכרז מפעיליהם זכו
והם עומדים בתנאים רכב, כלי של מתאימים לאחסנה ולשמירה

שנקבעו בתקנות ובתנאי המכרז:

התעשיה; אזור הגלילית, חצור - "מטרו" (1)

קרית אריה, ,12 כפיים יגיע - רח' שירותים משפטיים" "א.ט. (2)
תקוה; פתח

ירושלים; ,10 רבין שד' - הלאום" "חניון (3)

עורף הנמל, ,7 הספנים רח' - אשדוד" נעמן - ערובה "מחסני (4)
אשדוד;

שבע; באר ,16 המלאכה רח' בדרום" - "זאב (5)

אילת; אזור התעשיה, - וליאל אחזקות" "ליעד (6)

אביב; תל ,21 ציון רח' הר - "אתרים ירוקים" (7)

חיפה-עכו, כביש - ביאליק" קרית - נעמן ערובה "מחסני (8)
אלובין. צומת

ליום 31.12.2009. 17.12.2008 עד האישור מיום תוקפו של

(17 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט כ'
 (3—3587 (חמ

אור מאיר  
של התנועה מחלקת ראש

משטרת ישראל          __________
.676 עמ' התשס"ח, ;616 ע'מ התשס"ו, 1  ק"ת

מטבע מיוחד אכרזה על
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

התשי"ד- ישראל, בנק לחוק 33א(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
מטבע על מכריז אני הממשלה, עם התייעצות ולאחר ,11954
חנוכה,  מטבעות בסט מאלג'יר, חנוכייה חדש שקל  1/2 מצולע

החוק האמור. לעניין מיוחד, התש"ע, כמטבע

(29 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ב'
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי  
נגיד בנק ישראל        __________

.113 עמ' התשס"ז, ;192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח
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מטבע של הנקוב ערכו קביעת בדבר  הודעה
פרטיו ושאר

ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

בנק לחוק  33א(ג)  סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
קבעתי המייעצת המועצה אישור ולאחר התשי"ד-11954, ישראל,
מטבע של ושאר פרטיו תבניתו משקלו, הנקוב, תרכובתו, ערכו את
חנוכה,  מטבעות בסט מאלג'יר, חנוכייה חדש שקל  1/2 מצולע

בבנק ישראל. שמורה דוגמתו אשר מיוחד, התש"ע, כמטבע

(29 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ב'
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי  
נגיד בנק ישראל        __________

.113 עמ' התשס"ז, ;192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

זיכרון מטבע על אכרזה
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

ישראל, בנק לחוק 33א(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מכריז אני הממשלה, עם התייעצות ולאחר התשי"ד-11954,
"ציפורי התשס"ט-2009, העצמאות, יום בסדרת מטבעות על
קשוט), 2 שקלים  חדשים (זהב 10 שקלים נקוב בערך ישראל",
כמטבעות זיכרון,  רגיל), חדש (כסף ו–1 שקל קשוט) (כסף חדשים

לעניין הסעיף האמור.

(29 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ב'
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי  
נגיד בנק ישראל        __________

.113 עמ' התשס"ז, ;192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

מטבע של הנקוב ערכו קביעת בדבר  הודעה
פרטיו ושאר

ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

בנק לחוק  33א(ג)  סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה אישור ולאחר התשי"ד-11954, ישראל,
ושאר תכניתם  משקלם, תרכובתם, הנקוב, ערכם את קבעתי 
התשס"ט-2009, יום העצמאות, מטבעות בסדרת של פרטיהם
קשוט), (זהב  חדשים שקלים  10 נקוב בערך ישראל",  "ציפורי
רגיל), אשר  (כסף ו–1 שקל חדש קשוט), (כסף חדשים שקלים 2

ישראל. בבנק שמורות דוגמאותיהם

(29 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ב'
 (3—105 (חמ

פישר סטנלי  
נגיד בנק ישראל        __________

.113 עמ' התשס"ז, ;192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

כובל הסדר לאישור בקשה תיקון רישום על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

התשמ"ח- ההגבלים העסקיים, לחוק 7(ב) לסעיף בהתאם
לתיקון  בקשה נרשמה כי מודיעה אני החוק), - (להלן  11988

כדלקמן: כובל2 הסדר לאישור 25.4.2007 הבקשה מיום

__________
.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

.2774 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

הצדדים להסדר:

בע"מ וקלטות לתקליטים הישראלית הפדרציה

לבקשה) המצורפת רשימה פי (על הפדרציה חברי

ההסדר: נושא השירות או הנכס

הביצוע זכויות ואכיפת לשימוש רישיונות של במשותף ניהול
חברי של קול ברשומות והסינכרוניזציה השידור הפומבי,

ידה. הפדרציה ומיוצגים על

בבקשה: כמתואר הכבילה מהות

זכות של  במשותף ניהול על הפדרציה חברי בין הסמכה 
קול ברשומות והסינכרוניזציה השידור הפומבי, הביצוע

הפדרציה. באמצעות

המבוקש: התיקון

ההסדר  אישור  מיום שנים,   5 תהיה המבוקש  ההיתר תקופת 
הכובל.

מההסדר להיפגע העלול אדם לחוק 8(ב), לסעיף בהתאם
הדין לבית להגיש רשאים צרכני ארגון וכן עסקי איגוד הכובל,
בתוך להסדר, בכתב מנומקת התנגדות עסקיים להגבלים

ברשומות. הודעה זו פרסום ימים מיום שלושים

הע-6903, בתיק הציבור לעיון פתוח האמור ההסדר
קומה ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד

הרגילות. העבודה בשעות ירושלים, ג',

(15 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ח
 (3—680 (חמ

בועז גולן  
על מקום הממונה ממלא  

העסקיים ההגבלים

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בחשוון י"ג ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת של מחוזי
החליט ,144/2005 בד"מ בתיק (2008 בנובמבר   11) התשס"ט
מס' רישיון ,51969533 ת"ז לפידות, איתן דין  עורך על להטיל
לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש ,10522

חודשים. 8 של

בנובמבר   11) התשס"ט בחשוון י"ג מיום ההשעיה תוקף
בתמוז התשס"ט (5 ביולי 2009). יום י"ג 2008) עד

(7 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט י'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
ראש לשכת עורכי הדין סגן    __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בז מודיע אני
הארצי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח
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התשס"ט בחשוון  כ"ה ביום בשבתו הדין, עורכי לשכת  של
החליט ו–2008-104, 2008-086 בד"א בתיק (23 בנובמבר 2008),
,15116 מס' רישיון ,057489866 ת"ז דני, כפיר דין עורך על להטיל
בחופף  עריכת הדין במקצוע השעיה מעיסוק 9 שנות של עונש
עד (2008 ביולי   3) התשס"ח בסיוון ל' מיום קודמת להשעיה

2 ביולי 2017. יום

(7 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט י'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
ראש לשכת עורכי הדין סגן    

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בכסלו התשס"ט ז' עורכי הדין, בשבתו ביום לשכת  המחוזי של
עורך על להטיל החליט ,114/2006 בד"מ בתיק (4 בדצמבר 2008)
עונש ,22813 מס' רישיון ,59524033 ת"ז מסאלחה, חוסין דין
להשעיה שתצטבר הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של
(31 באוגוסט  התשע"ג באלול לתוקף מיום כ"ה ותיכנס קודמת

באלול התשע"ד (30 באוגוסט 2014). יום ד' 2013) עד

(7 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט י'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
ראש לשכת עורכי הדין סגן    __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
בשבתו המשפט העליון, בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
,9960/06 בעל"ע (2008 בדצמבר   3) התשס"ט בכסלו ו' ביום
,003815487 ת"ז מרדכי חולודנקו, דין על עורך להטיל החליט
במקצוע עריכת מעיסוק השעיה עונש של ,11884 מס' רישיון

חודשים. 8 של לתקופה הדין

(3 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו ו' מיום ההשעיה תוקף
(2 באוגוסט 2009). התשס"ט באב י"ב יום עד

(8 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"א
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
ראש לשכת עורכי הדין סגן    __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

ארנונה מנהל של זמני מינוי בדבר הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  2 לסעיף בהתאם כי הודעה  בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות

באב כ"ז מיום בישיבתה כרמיאל עיריית מועצת מינתה
למנהלת חוסלקר ירדנה את ,(2008 באוגוסט   28) התשס"ח

החוק האמור. לעניין ארנונה זמנית

(21 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ד
 (3—265 (חמ

אלדד עדי  
ראש עיריית כרמיאל     

ארנונה מנהל מינוי בדבר הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  2 לסעיף בהתאם כי הודעה  בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בסיוון א' מיום בישיבתה יאסיף כפר המקומית המועצה מינתה
,59323097 ת"ז מבארכי,  עסאם את  (2008 ביוני   4) התשס"ח

האמור. החוק לעניין ארנונה למנהל

(13 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו ט"ז
 (3—265 (חמ

עוני תומא  
המועצה המקומית כפר יאסיף __________   ראש

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

ארנונה מנהל מינוי בדבר הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  2 לסעיף בהתאם כי הודעה  בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בחשוון א' מיום בישיבתה ירכא המקומית המועצה מינתה
,23283773 תקתוק, ת"ז את זיאד (30 באוקטובר 2008) התשס"ט

האמור. החוק לעניין ארנונה, למנהל

(25 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ח
 (3—265 (חמ

נחום דוד  
הקרואה הוועדה ראש

למועצה המקומית ירכא   __________
.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  5 לסעיף בהתאם כי הודעה  בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
כ"ו מיום בישיבתה אשר מטה האזורית המועצה מינתה
לממלא שליו, עמוס את (24 בנובמבר 2008), התשס"ט בחשוון

האמור. החוק ועדת ערר לעניין ראש יושב מקום

(15 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ח
 (3—265 (חמ

שביט יהודה  
המועצה האזורית מטה אשר ראש    __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח



1731 12.1.2009 התשס"ט, בטבת ט"ז ,5899 הפרסומים ילקוט

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  5 לסעיף בהתאם כי הודעה  בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
כ"ח מיום בישיבתה רמון מצפה המקומית המועצה מינתה
החוק לעניין ערר ועדת ,(2008 ביוני   18) התשס"ט בחשוון

להלן: חברים כמפורט שלושה בהרכב של האמור,

ערר; ועדת ראש יושב - 026799387 ת"ז גיגי, בן סמי

ועדה; חבר - 4943494 ת"ז לוי, רפי

ועדה. חבר - 03150850 יוסי לוי, ת"ז

(14 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ז
 (3—265 (חמ

שושן פלורה  
המקומית מצפה רמון המועצה ראש   __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

וגבולות שטח לתיקון בקשה על הודעה
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

של וגבולות לתיקון שטח בקשה כי הוגשה בזה, מודיעים
דלהלן. בתוספת המתוארים המקרקעין

לרישום המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות אדם כל
זו. הודעה פרסום מתאריך ימים 60 בתוך

המקרקעין, רישום על למפקח בכתב תוגש ההתנגדות
העיר),  34 (מגדל יהודה רח' בן המקרקעין, רישום והסדר אגף
אדם לכל נוסף  אחד  עותק ובצירוף עותקים, בשני  ירושלים, 

בהתאם לבקשה. במקרקעין, לו זכות שיש

תוספת

(י-ם). תש"ג/10/08 התיק: מס'

ירושלים. העיר:

העיר. מרכז השכונה:

.7 גבע רח' המען:

בית. ועליה המקרקעין: קרקע תיאור

הקיים: הרישום פרטי

.146 חלקה ,30045 שומה: גוש

ידוע. לא החלקה: שטח

מולק. המקרקעין: סוג

הגבולות:

ג'ואיש קולוניזיישין; צפון:

דרך; דרום:

דרך; מזרח:

כהן. סאלם יוסף מערב:

ח'ליל. אל באב הכתובת:

.1219 דף ,1015 ספר:

.24.9.2001 מיום ,012944/003 השטר: מס'

מהות הפעולה: מכר.

זאב. גורדו הבעלים:

בשלמות. החלק:

(מ) (ירושלים) 14/147 של החלקה: המספרים הישנים

המבוקש: התיקון פרטי

מ"ר. 69 החלקה: שטח

הגבולות:

;147 + חלקה מקורה צפון: חצר

דרום: רחוב לכיש;

גבע; רחוב מזרח:

.148 מערב: חלקה

.1193/07 מס' תצ"ר על מתבסס המבוקש הרישום הערה:

(22 בדצמבר 2008)  התשס"ט בכסלו כ"ה
לוי פנחס  

המקרקעין רישום על בכיר מפקח

הסדר הודעת
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 9 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

משכנתה, בעלות, זכויות  שהסדר הודעה  בזה נמסרת
ביחס לרישום הניתנות  אחרות וזכויות הנאה זיקת  שכירות,
יתחיל ירושלים, של ההסדר באזור להלן המתוארים למקרקעין

(8 בינואר 2009). י"ב בטבת התשס"ט ביום

המקרקעין תיאור

מגושי  (חלק  31313 מס' רישום בגוש הנכללים  מקרקעין
ירושלים). - ו–30034 30033 שומה

(21 בדצמבר 2008)  התשס"ט בכסלו כ"ד
דניאל אוסטר  

המקרקעין הסדר פקיד
ירושלים הסדר אזור

זכויות בדבר הצגת לוח הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 57 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

5846/רמלה מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי להודיע הריני
30 ימים,  למשך היום, הוצג רמלה, נפת ,(4449 שומה מגוש (חלק
תל–אביב-יפו, הסדר אזור המקרקעין, הסדר פקיד בלשכת לעיון
בעיריית אביב, תל ,7 קומה הממשלה, קרית ,125 בגין מנחם דרך

המרכז, רמלה. על מחוז הממונה הנכסים, ובלשכת רמלה, אגף
(29 בדצמבר 2008)  התשס"ט בטבת ב'

חיים לרדו  
המקרקעין הסדר פקיד

תל–אביב-יפו הסדר אזור

זכויות בדבר הצגת לוח הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 57 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

/8999 מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי להודיע הריני
תל נפת ,(7036 ,7035 ,7034 שומה מגוש (חלק תל–אביב-יפו
הסדר  פקיד בלשכת לעיון ימים,  30 היום, למשך אביב, הוצג
,125 בגין מנחם דרך תל–אביב-יפו,  הסדר אזור  המקרקעין,
תל–אביב-יפו, אגף בעיריית תל אביב, ,7 קומה הממשלה, קרית
הממשלה, קרית אביב, תל מחוז על הממונה ובלשכת הנכסים,

אביב. תל
(29 בדצמבר 2008)  התשס"ט בטבת ב'

חיים לרדו  
המקרקעין הסדר פקיד

תל–אביב-יפו הסדר אזור
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זכויות בדבר הצגת לוח הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 57 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

/12248 מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי להודיע הריני
הוצג חיפה, נפת  10810/חיפה), שומה מגוש (חלק חיפה
המקרקעין,  הסדר פקיד בלשכת לעיון ימים,  30 למשך היום, 
הממשלה, קרית ,4 קומה 15א, פלי"ם רח' חיפה, הסדר אזור
חיפה, קרית מחוז חיפה, ובלשכת הממונה על חיפה, בעיריית

חיפה. הממשלה,

(30 בדצמבר 2008)  התשס"ט בטבת ג'
חיים לרדו  

המקרקעין הסדר פקיד
חיפה הסדר אזור

ולבניה, חוק לתכנון לפי  הודעות

התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
8789 מס'

מגורים, לצורכי מרתף קומת תוספת התכנית: שם
06 שכ' רמות ,3 ראובן שרי רח'

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,8789 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

4192/א. לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
מזרח  מערב   Y קואורדינטה ;06 רמות שכונת .3 ראובן  שרי
לפי הכל ;217/675 צפון  דרום   X קואורדינטה ,636/400
וחלקות: מוסדר: גושים בקו כחול; בתשריט  הגבולות המסומנים

.140 במלואה: חלקה ,30732 גוש:

מגורים. לצורכי מרתף קומת תוספת התכנית: מטרת

קומת לתוספת  בינוי  קביעת א. התכנית: הוראות  עיקרי 
של  בניה שטחי  תוספת קביעת ב.  מ"ר.  2.85 במפלס  מרתף
מגורים 5 מיוחד  מאזור שינוי ייעוד עיקריים. ג. שטחים 86 מ"ר
ביצוע שלבי קביעת ה. בניין. קווי קביעת ד. א3. מגורים לאזור
היתר למתן בינוי והוראות תנאים קביעת ו. התכנית. למימוש

להריסה. בגין מדרגות קביעת הוראות ז. בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה

למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
11144 מס' מפורטת

לשם בניינים תוספות בניה בשני התכנית: שם
מוכבר ג'בל יח"ד, 2 ותוספת יח"ד הרחבת

התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

2683/א. שינוי לתכנית ,11144 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
מזרח  מערב   Y קואורדינטה מוכבר;  ג'בל שכונת מוכבר.  ג'בל
לפי הכל ;628.110.00 צפון  דרום   X קואורדינטה ,224.015.00

כחול. בקו המסומנים בתשריט הגבולות

בשטח, בניינים בשני בניה תוספות קביעת התכנית: מטרת
קיימות, יח"ד הרחבת לשם הכל מאושרת, דרך תוואי ושינוי

בניין). אחת בכל חדשות (יח"ד יח"ד 2 ותוספת

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
מאושרת  ו/או קיימת ומדרך א' למגורים  6 מגורים מאזור
ו–2  1 בבניינים האלה הבינויים קביעת .2 א'. מגורים לאזור
בקומת עיקרי  לשטח  שירות שטח הפיכת א. להלן:  כמפורט 
חדשה יח"ד יצירת לשם  הקומה בניה באותה ותוספת קרקע
יח"ד הרחבת לשם הקומות בשאר בניה תוספת ב. בניין. בכל
קביעת .3 בשטח. ולקיים הבינוי לנספח בהתאם הכל קיימות,
הבניה שטחי קביעת .4 כאמור. לבניה, חדשים בניין קווי
עיקריים  שטחים מ"ר  1,145.65 מתוכם  מ"ר, ל–1,322.23   בשטח
יח"ד  מ–4  יח"ד מס'  הגדלת  .5 שירות.  שטחי מ"ר  ו–176.58 
תוספת שלבי ביצוע להקמת קביעת בשני הבניינים. 6. ל–6 יח"ד
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .7 כאמור. הבניה,

מבנים להריסה. בגין קביעת הוראות .8 בשטח. בניה היתר

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

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

.02-6296811 טל' ירושלים,
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
11556  מס'

של בהיקף תכנון מתחם מגורים התכנית:  שם
א–סוואחרה ערב יח"ד, כ–24

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11556 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

2683/א. לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

ערב ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי  קואורדינטות רשומה; לא קרקע א–סוואחרה, 
;224/400-224/250 בין רוחב ,628/875-628/775 בין אורך החדשה:

כחול. בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל

 24 של בהיקף מגורים מתחם תכנון .1 התכנית: מטרת
מגורים לאזור  פתוח  נוף  משטח  ייעוד  שינוי  .2 דיור. יחידות 
לשטח רגל, להולכי ציבורי לשביל ציבור, לבנייני לשטח מיוחד,
מגורים  בנייני   4 בעבור בינוי קביעת .3 ולדרך. פתוח ציבורי
הבינוי.  לנספח בהתאם מחסנים, קומת מעל קומות  3 בני
מהם  מ"ר   3,240 של בהיקף למגורים בניה  שטחי קביעת .4 
קביעת .5 שירות.  שטחי מ"ר ו–840  עיקריים שטחים  מ"ר 2,400
שטחים  850 מ"ר מהם 700 מ"ר של בניה למבנה ציבור בהיקף שטחי
לחניה היתר שימוש קביעת שירות. 6. לשטחי ו–150 מ"ר עיקריים
.7 ציבור. לבנייני המגרש בשטח המגורים למגרשי תת–קרקעית

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .8 חדשים. בניין קווי קביעת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
11734  מס'

2 יח"ד  ותוספת אחת תוספת קומה התכנית: שם
עוזר חיים רח' ישראל, בית שכונת חדשות,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה לתכנון
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה לתכנון

במ/4383. לתכנית שינוי ,11734

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

חיים רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
נסח ומוסדרת: רשומה בקרקע ישראל, בית שכונת .25  עוזר
,221/270-221/230 בין אורך קואורדינטות שבין השטח ;1997 מס'
הגבולות לפי הכל ;633/025-632/925 בין רוחב קואורדינטות
חלקה ,30087 גוש: וחלקות: בקו כחול; גושים בתשריט המסומנים

.49 במלואה:

קומות   4 גבי על אחת  קומה תוספת  .1 התכנית: מטרת
יח"ד. 10 הכל  סך לקבלת חדשות יח"ד  2 ותוספת  קיימות, 
מיוחד. 1 מגורים לאזור  מיוחד  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  .2 
במפלס קיימת וקומה בניין קירות גדרות, בגין הוראות .3 
אחת בקירוי קומה תוספת בעבור קביעת בינוי .4 להריסה. +9.00
לקבלת מעל למפלס ±0.00 4 קומות קיימות גבי על רעפים גג

למפלס  מתחת חדשה מחסנים אחת וקומת 5 קומות, הכל סך
.-2.50 במפלס מחסנים קומת  בעבור בינוי  קביעת .5 .±0.00 
562.50 מ"ר מהם 376.00  של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .6
 2 תוספת .7 שירות.  שטחי ו–186.50 מ"ר עיקריים שטחים מ"ר
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .8 חדשות. דיור יחידות
בניין וקביעת שינוי קווי .10 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .9

בניין מגורים. בעבור קביעת שימושים .11 חדשים. בניין קווי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
12739 מס'  מפורטת

2 יח"ד,  ותוספת קיימות, יח"ד הרחבת התכנית: שם
מוסררה שכונת ,50 ישראל שבטי רח'

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.62 ,2902 לתכניות שינוי ,12739 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
צפון  דרום   Y קואורדינטה מוסררה; שכונת .50 ישראל  שבטי
לפי הכל ;221/500 מזרח  מערב   X קואורדינטה ,632/590
וחלקות: גושים  כחול; בקו בתשריט  המסומנים  הגבולות 

.133 במלואה: חלקה ,30059 גוש:

יח"ד הרחבת לשם בחזית בניה תוספות התכנית: מטרת
יח"ד. 2 תוספת ולשם

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לתוספות  בינוי קביעת  .2 ב3. מגורים לאזור 2 מגורים מאזור
יח"ד   2 ולתוספת קיימות יח"ד להרחבת מזרחית בחזית בניה
האחורית.  בחזית בין 2 האגפים 6 מ' של שמירה תוך חדשות,
קווי קביעת .3 יח"ד. להרחבת קומה לתוספת  בינוי קביעת
התכנית בשטח  בניה  שטחי  הגדלת  .4 כאמור. לבניה, בניין
,-5.35 במפלסים  מ"ר ל–1,796  שטחים מאושרים מ"ר  מ–1,340
בשטח השימושים קביעת .5 .+7.00 ,+3.50 ,±0.00 ,-2.50 ,-2.93
היתר למתן תנאים קביעת .7 קביעת הוראות בינוי. .6 למגורים.

בשטח. בניה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
10371 מס'  מפורטת

מעלית ופיר דיור להרחבות קומה תוספת התכנית: שם
בית ישראל ,55 שמואל הנביא רח' בבניין קיים

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

במ/4383. לתכנית שינוי ,10371 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' שמואל ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
הבוכרים; לשכונת בסמוך ישראל, בית שכונת .55 הנביא

דרום   X קואורדינטה ,633/265  - מזרח מערב  Y קואורדינטה
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;221/250 - צפון

.56 במלואה: חלקה ,30091 מוסדר: גוש: וחלקות: כחול; גושים

קיים. דיור בבניין להרחבות קומה התכנית: תוספת מטרת

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לתוספות בינוי קביעת .2 ומסחר.  למגורים  2 מגורים מאזור
הדיור, יחידת הרחבת לשם ,±12.00 מפלס רביעית בקומה בניה
מעלית. תוספת .3 בשטח. לקיים ובהתאם בינוי לנספח  בהתאם
בניה היתרי למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .4

ומבנה להריסה. פרגולה בגין קביעת הוראות .5 בשטח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3629 עמ' התשס"ח, ,5824 הפרסומים  ובילקוט  13/06/2008

.26/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
10377 מס'

מיוחד, מגורים לאזור ייעוד שינוי התכנית: שם
16 חזקיהו המלך רח' בניה, לתוספת קביעת בינוי

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

.2878 ,62 לתכניות שינוי ,10377 מס'

חזקיהו רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות יוונית; מושבה שכונת .16 המלך
;630/050 - 630/000 רוחב ,220/750 - 220/200 בין אורך החדשה:
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי הכל

.226 במלואה: חלקה ,30007 גוש:

קומות שתי בניית לשם קומות השלמת .1 התכנית: מטרת
קרקע בקומת בניה תוספת חלקית), עליונה (קומה נוספות
מיוחד   1 מגורים מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  .2 מעלית. ובניית
בקומת בניה לתוספת בינוי קביעת .3 מיוחד. מגורים לאזור
(ג), מלאה אחת קומה לתוספת בינוי קביעת ,2 לדירה קרקע
וקביעת  דיור,  יחידות   3 תוספת לשם (ד) חלקית אחת וקומה
בניין קווי קביעת .4 יחידות.  ל–14  בחלקה מרבי יחידות מס'
בחלקה המרביים הבניה שטחי קביעת .5 לבניין.  מרביים
קביעת  עיקריים. שטחים מ"ר  1,325 מתוכם  מ"ר ל–1,667 
 226 החלקה בשטח הבניה לתוספות המרביים הבניה  שטחי
שירות.  שטחי ו–71 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר ל–579 מ"ר מהם 508
מס' הגדלת .7 בניין חדשים. קווי וקביעת הבניין שינוי קווי .6
תנאים קביעת עליונה חלקית. 8. ל–5 קומות, קומה מ–3 הקומות

בניה. היתר למתן
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3963 עמ' התשס"ו, ,5546 הפרסומים  ובילקוט  30/06/2006

.28/06/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
11195 מס' מפורטת

המקשר, במתחם עירונית התחדשות התכנית: שם
משה קרית שכונת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.62 ,8000 1085/א, לתכניות שינוי ,11195 מס'

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

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

שכונת  ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
פיק, וחיים משה קרית הרצל, שדרות הרחובות בין משה, קרית
;X 218/700 קואורדינטה בכינויו מתחם המקשר; הידוע השטח
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;Y 632/500 קואורדינטה
,49 - 47 במלואן: חלקות ,30153 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

.42 ,38 חלקות: חלקי ,30155 גוש: .120 - 112

המקשר כמתחם הידוע  המתחם  פינוי  התכנית:  מטרת
יח"ד   220 הכוללת שכונה להקמת השטח של מחודש ותכנון
ציבוריים ושטחים כנסת בית ילדים, גן לרבות למגורים,

פתוחים.

הקרקע, ייעודי במערך שינוי  א. התכנית:  הוראות עיקרי
מגורים  המשלב לאזור  ד', מגורים  לאזור  2 מגורים מאזור
ולדרך פתוח פרטי לשטח פתוח, ציבורי לשטח ציבור, ומבני
הקיימים המבנים  כל להריסת הוראות קביעת ב.  חדשה.
מגורים בניין הקמת לשם המקשר  כמתחם הידוע  בשטח
ו–3 קומות  מפלס 0.00, מעל ו–ב', 24 קומות א' אגף 3 אגפים, בן
הקמת מבנה  218 יח"ד חדשות, יצירת ה–0.00+, למפלס מתחת
ג. נוספות. יח"ד ושתי ומוסדות, ציבור מבני המשלב מגורים
המיועדים מהמגרשים אחד בכל מרביים בניין קווי קביעת
ל–45,900  וקביעתם בשטח הבניה  שטחי קביעת  ד. לבניה.
ו–20,500  עיקריים שטחים  מ"ר 25,400 (מתוכם למגורים מ"ר
ציבור  ומוסדות למבנים לשטח, ו–882 מ"ר שירות), שטחי מ"ר
קביעת ו. ד'. מגורים באזור המותרים השימושים קביעת ה.
ציבור ומוסדות מבנים למגורים, בשטח המותרים השימושים
קביעת ח. פתוח. ציבורי בשטח המותרים השימושים קביעת ז.
הוראות קביעת ט. פתוח.  פרטי בשטח המותרים  השימושים
הוראות קביעת י. בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי
עצים בגין הוראות קביעת יא. להריסה. וגדר מבנה בניין, בגין

איחוד בגין הוראות קביעת יב. ולעקירה. להעתקה לשימור,
שלבי קביעת יג.  הבעלים.  כל הסכמת ללא  מחדש  וחלוקה

כאמור. הבניה, עבודות להקמת ביצוע

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
9460/א מס'  מפורטת

קיימות, דירות יח"ד והרחבת תוספת התכנית: שם
וגן בית ,97 הרב עוזיאל רח'

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

.1042 ,62 לתכניות שינוי 9460/א, ברמה מפורטת מס'

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

הרב רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מזרח ,217/900 מערב וגן; קואורדינטה בית שכונת .97 עוזיאל
הגבולות לפי הכל ;X צפון ,630/350 דרום קואורדינטה ,Y
מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט  המסומנים

.6 במלואה: חלקה ,30341 גוש:

תוספות ידי על קיימות יח"ד  הרחבת  א. התכנית: מטרת
חדשה. יח"ד תוספת ב. הבניין. קומות בכל בניה

 1 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
לשם בניה תוספת בעבור בינוי קביעת .2 ג'. מגורים לאזור
בעבור בינוי קביעת .3 הבניין. קומות בכל קיימות יח"ד הרחבת
בגין הוראות קביעת .4 .(-5.91 (במפלס חדשה יח"ד תוספת
בגין הוראות קביעת .5 לנטיעה. בוגרים ועצים לשימור עצים

הריסת גדר והעתקת תאי ביוב.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4252 עמ' התשס"ז, ,5713 הפרסומים  ובילקוט  10/08/2007

.04/09/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
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ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
9488 מס'

להרחבות בינוי וקביעת שטח ייעוד שינוי התכנית: שם
וגן בית שכ' ,61 הפסגה רח' קיימות, ביח"ד

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

.1042 שינוי לתכנית ,9488 מס'

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בין שטח ;30342 בגוש חלק מהדרך בית וגן, שכונת .61 הפסגה
רוחב קואורדינטות לבין ,630/325-630/250 אורך קואורדינטות
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;217/700-217/625

.83 במלואה: חלקה ,30342 וחלקות: גוש: כחול; גושים

לאזור   1 מגורים אזור ייעוד  שינוי א. התכנית:  מטרת
הפיכת .1 בשטח: האלה  הבינויים קביעת ב. מיוחד. מגורים 
בינוי ותוספת למחסנים, למעבר קרקע בקומת מילוי שטח
תוספת בניה בקומות .2 מחסנים. תוספת לשם הקומה באותה
תוספת קומה עליונה .3 קיימות. יח"ד הרחבת לשם ג', ב', א',
לעיל האמור שמתחתיה. כל בקומה יח"ד קיימות הרחבת לשם
לתוספות מרביים בניין קווי קביעת ג. הבינוי. לנספח בהתאם
קומות  ל–5  קומות מ–4 קומות מס' הגדלת  ד. כאמור.  הבניה
שטחי  וקביעת 329.98 מ"ר תוספת ה. חלקית). חמישית (קומה
מ"ר   629.42 מתוכם  מ"ר ל–1,032.16  בחלקה המרביים הבניה
התכנית. למימוש ביצוע  שלבי קביעת ו. עיקריים.   שטחים
בשטח. בניה למתן היתר תנאים וקביעת הוראות בינוי קביעת ז.

ת.צ.ר. בגין הוראות קביעת ח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3202 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים  ובילקוט  11/04/2008

.22/05/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
10284 מס'  מפורטת

לשם תוספת  2 קומות עליונות תוספת התכנית:  שם
מתתיהו 37 בן יוסף ברוך, מקור חדשות, 2 יח"ד

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

.62 שינוי לתכנית ,10284 ברמה מפורטת מס'

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

בן יוסף רח' בתכנית ומקומם: ירושלים. הכלולים השטחים
קואורדינטות ;3707 דף ,1015 ספר ברוך, מקור שכונת .37 מתתיהו
רוחב ,220/365 - 220/325 בין אורך החדשה: ישראל רשת לפי
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;632/820 - 632/785 בין

.178 במלואה: חלקה ,30069 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

לאזור   3 מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
עליונות  קומות  2 לתוספת בינוי קביעת  ב. מיוחד.  מגורים
לבניה,  בניין קווי קביעת ג. חדשות. יח"ד  2 תוספת לשם
מהם  מ"ר,  234 בהיקף בניה  שטחי תוספת קביעת ד.  כאמור. 
מספר  הגדלת ה. שירות. שטחי ו–22 מ"ר עיקריים שטחים 212
הגדלת  ו. דיור. יחידות ל–4  דיור יחידות  מ–2 הדיור יחידות
ביצוע  שלבי קביעת ז. ל–4 קומות. קומות מ–2 הקומות מספר
ט. קביעת בניה. היתר למתן תנאים קביעת ח. למימוש התכנית.

להריסה. מדרגות בגין הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,860 עמ' התשס"ח, ,5748 הפרסומים  ובילקוט  14/12/2007

.12/12/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11194  מס'

והקמת קיים הריסת מבנה איחוד חלקות, התכנית: שם
מירון רח' ברוך, מקור יח"ד, תוספת ללא חדש מבנה

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

.62 שינוי לתכנית ,11194 מס'

מירון רח'  ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים 
ישראל רשת לפי קואורדינטות ברוך; מקור שכונת .12 ,10
 -  632/825 בין רוחב ,220/275  -  220/250 בין אורך החדשה:
כחול. בקו  בתשריט  המסומנים הגבולות לפי  הכל  ;632/850
גושים וחלקות: 1015 דף 2059; ספר ,3540 דף ,1015 ספר שומה:

.233 ,162 במלואן: חלקות ,30069 גוש:

והקמת קיים מבנה הריסת חלקות, איחוד .1 התכנית: מטרת
מאזור ייעוד שינוי .2 דיור. יחידות תוספת ללא חדש מבנה
בניין להקמת בינוי קביעת .3 מיוחד.  מגורים 4 לאזור מגורים

מרתף  קומת מעל רעפים גג חלל וקומת 3 קומות בן חדש מגורים
מאושרות. יח"ד  במספר  שינוי  ללא קיים,  מבנה  הריסת   תוך
מהם 235 מ"ר  327 מ"ר, של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4
קווי הבניין שינוי  .5 שירות.  שטחי ו–92 מ"ר עיקריים שטחים
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6 חדשים. בניין קווי וקביעת
בדבר הוראות קביעת .8 הבעלים. בהסכמת חלקות איחוד .7

חדש. בניין והקמת הבניין הריסת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4255 עמ' התשס"ז, ,5713 הפרסומים  ובילקוט  14/12/2007

.04/09/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
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ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11407  מס'

והרחבת מחסנים אחת, יח"ד תוספת התכנית: שם
19 שלום יהודה רח' תלפיות, מרפסות שכ'

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

.4946 שינוי לתכנית ,11407 מס'

שלום רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל החדשה: רשת לפי קואורדינטות שכונת תלפיות; .19 יהודה
הכל ;628/700-628/650 בין רוחב ,220/975-220/925 בין אורך 
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי

.4 חלקי חלקה: ,30116 גוש:

מחסנים תוספת אחת, יח"ד תוספת א. התכנית: מטרת
האלה הבינויים קביעת ב. הקומות. בכל מרפסות והרחבת

מ–2.50   לכיוון מערב הפונים המחסנים הנמכת מפלס .1: בשטח
במפלס מחסנים תוספת .2 אחת.  יח"ד תוספת לשם  ל–2.80 -
ליחידת הדיור.  במקום המחסנים שנוצלו בשטח המילוי, - 2.50
הגדלת מאושרת. 4. למרפסת 7 מתחת מספר מחסן הרחבת .3
יח"ד הרחבת לשם ,+5.90 ,+2.95 ,±0.00 במפלסים: המרפסות
יהא בהתאם לנספח לעיל האמור כל קיימות באותן הקומות.
בניה שטחי תוספת קביעת ג. בשטח.  לקיים ובהתאם הבינוי
מ"ר  ו–14.4  עיקרי שטח  מ"ר 77.5 מתוכם  מ"ר  91.9 של בהיקף
יח"ד. ל–13 יח"ד מ–12 בשטח יח"ד מס' הגדלת ד. שירות. שטחי
קביעת ו. כאמור. בניה לתוספות חדשים בניה קווי קביעת ה.
ז. קביעת בשטח. בניה תנאים למתן היתר וקביעת הוראות בינוי

להריסה. בגין גדר הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3318 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  23/05/2008

.05/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
11508 מס'  מפורטת

יח"ד הוספת לשם הגג על קומה תוספת התכנית: שם
10 הכרם בית רח' הכרם, בית אחת,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.8112 שינוי לתכנית ,11508 מס'

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

בית רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות הכרם; בית שכונת .10 הכרם

;218/225-218/200 בין רוחב ,632/100-632/050 בין אורך החדשה:
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי  הכל

.147 במלואה: חלקה ,30150 גוש:

יח"ד הוספת על הגג לשם קומה תוספת .1 התכנית: מטרת
מתוכם  98.8 מ"ר, של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .2 אחת.
מקורות  לא גג מרפסות ועוד שירות, ו–18.8 מ"ר עיקרי מ"ר 80
תוספת .4 בניין חדשים. בניין וקביעת קווי שינוי קווי 125 מ"ר. 3.
הגדלת .5 הצפונית. בחזית וכן פיר מעלית אחת דיור יחידת של
רעפים. וגג  קומות  ל–4 רעפים וגג קומות מ–3 הקומות  מספר
למתן תנאים קביעת .7 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .6

בניה. היתר

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11581  מס'

ותוספת קיים מגורים לבניין תוספות התכנית:  שם
משה זכרון חיים 52, חפץ רח' 2 יח"ד,

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

2874/ב. ,2874 לתכניות שינוי ,11581 מס'

חיים חפץ רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל החדשה: רשת  לפי קואורדינטות זכרון משה; שכונת  .52
הכל ;632/750-632/725 בין רוחב ,220/425-220/400 בין אורך 
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי

.14 במלואה: חלקה ,30070 גוש:

 2 ותוספת קיים, מגורים לבניין תוספות .1 התכנית: מטרת
שירות משטח שינוי א. בעבור:  בינוי קביעת .2 חדשות. יח"ד
פנים. מדרגות ביטול ידי על ו–ב'  א' בקומות עיקרי  לשטח
ב–2  חדשות יח"ד 2 יצירת לשם ב' בקומה  בניה  תוספת ב.
תוספת קביעת .3 למגורים. רעפים גג בחלל שימוש ג. מפלסים.

שטחים  מ"ר  201 מתוכם  מ"ר,  237 של בהיקף בניה  שטחי
הבניין וקביעת שינוי קווי שירות. 4. שטחי ו–36 מ"ר עיקריים

חלל  מ–2 קומות + הקומות מספר הגדלת .5 חדשים. בניין קווי
בגין הוראות קביעת רעפים. 6. גג חלל + גג רעפים, ל–3 קומות
התכנית. למימוש  ביצוע שלבי קביעת  .7 לשימור.  אלמנטים
גדר בגין הוראות קביעת .9 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .8

ומדרגות להריסה.
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3526 עמ' התשס"ח, ,5822 הפרסומים  ובילקוט  23/05/2008

.23/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
11607 מס'  מפורטת

מיוחד מסחרי מאזור ייעוד שינוי התכנית:  שם
חב"ד שיכון יצחק 2, מנחת 5 יח"ד, למגורים מיוחד,

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

.62 3813/ב, לתכניות שינוי ,11607 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
,X 220/000 קואורדינטה רוממה; חב"ד, שיכון .2 יצחק מנחת
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;Y 633/425 קואורדינטה
במלואה: חלקה ,30079 גוש: מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו

.186

לאזור מסחרי מיוחד מאזור ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
מגורים. קביעת שימושים של ב. ד1. מגורים

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
קביעת בינוי לבניין .2 ד1. מגורים לאזור מיוחד מסחרי מאזור
קומה  5 יח"ד, בעבור ה–0.00, מפלס מעל קומות 6 בן חדש מגורים
הבינוי. לנספח בהתאם וחניה, מחסנים בעבור זה למפלס מתחת
מעל  ל–6 קומות, קומות מ–2 המרבי הקומות מספר הגדלת .3
שטחי הגדלת .5 לבניה, כאמור. בניין קביעת קווי .4 חניה. קומת
שטחים  מ"ר  490 (מתוכם  מ"ר ל–837  וקביעתם בשטח  הבניה
יחידות מספר  הגדלת  .6 שירות).  שטחי מ"ר ו–347  עיקריים
השימושים קביעת דיור. 7. ל–5 יחידות יחידות דיור מ–0 הדיור
תוספות הבניה, להקמת ביצוע קביעת שלבי .8 למגורים. בשטח
בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .9 כאמור.
,30079 בגוש בשצ"פ ציבורית מטלה ביצוע קביעת .10  בשטח.

ירושלים. עיריית שפ"ע מחלקת דרישת לפי ,187 חלקה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3204 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים  ובילקוט  04/04/2008

.22/05/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11736  מס'

בבניין, בניה לתוספות בינוי קביעת התכנית: שם
ג'בל מוכבר יח"ד ומחסנים, 3 תוספת

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

.2691 שינוי לתכנית ,11736 מס'

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

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
אורך בין החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות  ג'בל מוכבר;
לפי הכל ;629/825-629/750 בין רוחב ,223/050-223/000

כחול. בקו המסומנים בתשריט הגבולות

בבניין לשם בניה לתוספת בינוי קביעת א. מטרת התכנית:
מגורים  מאזור ייעוד שטח שינוי  ב.  ומחסנים. יח"ד  3 תוספת
האלה  הבינויים קביעת ג. מיוחד.  5 מגורים לאזור מיוחד
חדשות.  לשם תוספת 3 יח"ד 3 קומות עליונות תוספת (1  בשטח:
קווי קביעת ד. מחסנים. תוספת לשם מרתף קומת חפירת (2
וקביעתם בשטח הבניה שטחי הגדלת ה. כאמור.  בניין,
ו–146.61 מ"ר  שטחים עיקריים מ"ר (מתוכם 741.36 ל–887.97 מ"ר
ל–4  אחת מיח"ד הדיור מספר יחידות הגדלת ו. שירות. שטחי
ח. קביעת  מחסנים. קומת 4 קומות מעל מוצע ז. דיור. יחידות
וקביעת בינוי הוראות קביעת ט. התכנית. למימוש ביצוע שלבי
הוראות בגין מבנה קביעת בשטח. י. בניה תנאים למתן היתר

להריסה. וגדרות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3318 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  16/05/2008

.05/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

תכנון מקומי ירושלים מרחב   

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
11956 מס'  מפורטת

שטח קיימת, הפיכת יח"ד התכנית: הרחבת שם
הכרם בית שכ' ,24 שחר ברח' לעיקרי, שירות

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
.62 ,1354 ,1691 ,911 לתכניות שינוי ,11956 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים
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.24 שחר רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;X 218/475 קואורדינטה ,Y 631/925 קואורדינטה הכרם; בית שכ'
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי הכל

.38 במלואה: חלקה ,30147 גוש: מוסדר:

.+1.04 בפלס קיימת דיור יחידת הרחבת התכנית: מטרת

קרקע ייעודי במערך שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לתוספות בינוי קביעת .2 א'.  מגורים לאזור  5 מגורים מאזור
קיימת, דיור יחידת הרחבת לשם א' ובקומה מרתף בקומת בניה
.4 חדשים, כאמור. בניין קביעת קווי .3 בינוי. לנספח בהתאם
מתוכם 651  ל–768 מ"ר בשטח וקביעתם שטחי הבניה הגדלת
לשטחים  שירות שטח 53.60 מ"ר הפיכת - עיקריים שטחים מ"ר
להקמת שלבי ביצוע קביעת שירות. 5. שטחי ו–117 מ"ר עיקריים
תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .6 כאמור. הבניה, תוספת

בשטח. בניה היתר למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3631 עמ' התשס"ח, ,5824 הפרסומים  ובילקוט  13/06/2008

.26/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
12049 מס'  מפורטת

ציבור, למוסדות ממגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם
15 האר"י רח' שמואל, קרית טאוב, מרכז וחינוך, למחקר

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

.62 שינוי לתכנית ,12049 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' האר"י ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קואורדיטה ,X - 630/910 קואורדינטה שמואל; קרית שכונת .15
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;Y 220/310

.121 במלואה: חלקה ,30026 מוסדר: גוש: גושים וחלקות:

בשטח השימושים שינוי ייעוד, שינוי התכנית: מטרת
למוסד, מחקר וחינוך ושינוי קווי בניין.

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
השימוש שינוי  .2 ציבור.  ומוסדות  למבנים   2 מגורים מאזור
בניין קווי שינוי .3 ציבור. למוסדות למבנה ממגורים בשטח
קביעת .5 בשטח למוסד. קביעת השימושים .4 קיים. בניין לפי
קביעת .6 בניה בשטח. היתר למתן תנאים וקביעת הוראות בינוי
קביעת הוראות .7 להריסה. ומדרגות גדר מבנה, בגין הוראות

מ"ר. 440.42 בניה שטחי הכל סך .8 לשימור. עצים בגין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3205 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים  ובילקוט  13/06/2008

.22/05/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010

וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
12116 מס'  מפורטת

- בזק - רוממה,  חדש מגורים מתחם התכנית: שם
הרחובות שמגר ואהליאב

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

.62 ,3509 לתכניות שינוי ,12116 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

הרחובות ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הרחובות בין התחום השטח רוממה, שכונת ואהליאב. שמגר
,X - 219.775 קואורדינטה במערב; ושמגר  במזרח אהליאב
המסומנים הגבולות  לפי  הכל ;Y - 633.400 קואורדינטה
חלקי ,30077 גוש: מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט

.75 חלקה:

לגינון ואזור למוסד מאזור ייעוד שינוי התכנית: מטרת
מתחם ובינוי פתוח פרטי לשטח אזור מגורים, לאזור בלבד

חדש. מגורים

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
מאזור ב. ג2. למגורים לאזור למוסד  מאזור  א.  להלן: כמפורט
הוראות קביעת  .2 פתוח. פרטי לשטח בלבד לגינון למוסד
למגורים. השימושים המותרים קביעת .3  לבינוי ופיתוח השטח.
בניה היתרי למתן תנאים קביעת .5 בניין לבניה. קביעת קווי .4
מבנה, בניין, בגין הוראות קביעת .6 לביצועם. ושלבים בשטח

להריסה. ומדרגות גדר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2209 עמ' התשס"ח, ,5784 הפרסומים  ובילקוט  01/02/2008

.10/03/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
12287 מס'  מפורטת

לאזור ודרך תעשיה מאזור ייעוד שינוי התכנית: שם
רוממה פתוח, ציבורי ושטח דרך מסחר, מגורים,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
,62 ,1458 ,2267 ,1194 לתכניות שינוי ,12287 ברמה מפורטת מס'

.6251 ,7582

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל
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להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

הרחובות ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הרחובות בין התחום השטח רוממה, שכונת וירמיהו. הרקמה
;X 219/275 קואורדינטה ורחוב הרקמה מצפון; מדרום ירמיהו
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;Y 633/200 קואורדינטה
במלואן: חלקות ,30235 גוש: מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו

.154 ,152 ,146 חלקות: חלקי ,153 ,89 ,88

תעשיה, דרך מאזור הקרקע ייעוד שינוי א. מטרת התכנית:
ולשטח  לדרך ומסחר, ג3  למגורים לאזור רגל להולכי ומעבר
מגורים מתחם ובינוי  קיימים מבנים הריסת ב. פתוח.  ציבורי

במקומם. חדש

דרך תעשיה, מאזור ייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי
ולשטח  לדרך ומסחר, ג3  למגורים לאזור רגל להולכי ומעבר
ובניה קיימים מבנים להריסת הוראות קביעת .2 ציבורי פתוח.
ומעל  מסחר קומת מעל הניצבים למגורים 2 מבנים של חדשה
קביעת א. .4 מזעריים כאמור. בניין קביעת קווי .3 חניון. לקומות
המרבי. הדיור יחידות מספר קביעת ב. המרביים. הבניה שטחי
ל–10  מרבי קומות מספר קביעת 5 שלהלן. 5. מס' טבלה לפי הכל
בהתאם הכל חניה, לקומות ומעל המסחר לקומת מעל קומות
התכנית. בשטח השימושים קביעת .6 שלהלן.   5 מס'  לטבלה
בשטח. בניה היתרי למתן וקביעת תנאים בינוי הוראות קביעת .7 
להריסה. ומדרגות  גדר מבנה,  בניין, בגין  הוראות קביעת  .8 

איכות הסביבה. על לשמירה קביעת הוראות .9

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3895 עמ' התשס"ח, ,5831 הפרסומים  ובילקוט  06/06/2008

.10/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
12647 מס' מפורטת

בניה, ותוספת חדש מגורים בית התכנית: שם
אל–עמוד ראס שכונת

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

.2668 שינוי לתכנית ,12647 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

אל ראס רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,630/400 - מזרח  מערב   -  Y - קואורדינטה  עמוד;
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל צפון 223/275; דרום - X -
,29988 גוש: מוסדר: בשטח לא רישום גושים וחלקות: כחול; בקו

.20 במלואה: חלקה

בניין להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
בניין קיים בחלקה. על בניה מגורים חדש, ותוספת

מאזור הקרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
הקרקע ייעוד שינוי ב. ג1. מגורים לאזור מיוחד 5 מגורים
עם רגל להולכי ציבורי למעבר רגל להולכי ציבורי ממעבר
צפיפות. הגדלת  .1 בניה: הוראות קביעת  ג.  לרכב.  גישה
מספר הגדלת ל–4 קומות. 3. קומות מ–2 הקומות מספר הגדלת .2
וקביעת  בניין קווי שינוי ד. ל–16 יח"ד. יח"ד מ–4 הדיור יחידות

ופיתוח. בינוי ה. קביעת הוראות חדשים. בניין קווי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2572 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  28/03/2008

.02/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית דחיית הודעה בדבר
5701/ב מס'  מפורטת

ותוספת יח"ד הרחבת לשם תוספות התכנית: שם
18 החלוץ רח' הכרם, בית אחת, יח"ד

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה 5701/ב, ברמה מפורטת מס'
,5643 הפרסומים  ובילקוט  06/07/2007 בתאריך בעיתונים

.5701 שינוי לתכנית ,22/03/2007 בתאריך ,2076 עמ' התשס"ז,

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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות הכרם; בית שכונת .18 החלוץ
218/-218/250 בין רוחב ,632/000-631/950 בין אורך החדשה:
גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;325

.22 במלואה: חלקה ,30149 גוש: וחלקות:

יח"ד תוספת על הגג לשם קומה תוספת .1 התכנית: מטרת
 2 שינוי ייעוד החלקה מאזור מגורים .2 מעלית. ותוספת אחת
בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .3 מיוחד.   2 מגורים לאזור
שירות.  מ"ר ו–32.5  עיקרי מ"ר 119.9 מתוכם  מ"ר  152.4  של
אחת. דיור יחידת של תוספת .5 בניין חדשים. קביעת קווי .4 
וגג  מ–3 קומות הקומות מספר והגדלת הרעפים גג הגבהת .6
ממפלס 3.00-. רעפים בגג מובלעת וקומה ל–3 קומות,  רעפים
למתן תנאים קביעת .8 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .7
גדר להריסה בינוי, צריף, בגין קביעת הוראות .9 בניה. היתר

לפירוק. מרפסות וסגירת

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
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ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
9903/א  מס'

דיור יחידות הרחבת לשם בניה תוספת התכנית: שם
5 רח' רשב"ם ברוך, מקור שכונת קיימות בבניין,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה 9903/א, מס'
עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  27/07/2007 בתאריך

מק/9903. ,62 לתכניות שינוי ,20/08/2007 בתאריך ,3989

רח' ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות ברוך; מקור שכונת .5 רשב"ם
 632/820 קו רוחב בין 220/100 לבין 220/150, בין קו אורך החדשה:

.46 במלואה: חלקה ,30069 גוש: וחלקות: גושים ;632/850 לבין

קיים. מגורים מבנה הרחבת לשם תוספת .1 התכנית: מטרת
לשם מערבית בחזית עמודה תוספת בעבור בינוי קביעת .2
תוספת קביעת .3 הקומות. בכל בבניין קיימות יח"ד הרחבת

סך הכל  בלבד, עיקריים 25.48 מ"ר שטחים בהיקף של שטח בניה
בניין קווי וקביעת בניין  קווי שינוי .4 מ"ר.   312 הבניה שטחי
קביעת הוראות .6 בניה. היתר למתן תנאי קביעת .5 חדשים.

להריסה. מבנה בגין

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' מי/199/א

מיתקנים ייעוד שטחים לחציבה, התכנית:  שם
טוב הר מחצבת נופי, לטיפול ושטחים הנדסיים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת  יהודה מטה  ולבניה

מי/199. מי/491, לתכניות מי/200, מי/199/א, שינוי

מצוי המחצבה שטח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מזרחית  דרומית כ–2 ק"מ הרי יהודה של בשיפולים המערביים
מזרחית  כ–3 ק"מ שורק, לנחל דרומית ק"מ כ–1.5 נוחם, למושב
דרומית  כ–1.5 ק"מ ,38 מס' כביש על שמש בית משטרת לצומת
נשר,  למלט חרושת לבית  מזרחית ק"מ כ–2  נשר,  למחצבת
רשת  נ"צ הרים), נס כ–1 ק"מ ממערב לכביש מס' 3866 (מחסיה
 628/200 רוחב ו–291/800, 202/375 אורך החדשה:  ישראל 
,5221 גוש: וחלקות: גושים ;628.750/202.100 נצ"מ  ו–629/700 
במלואן:  חלקות  5222 גוש: .13  -  6 ,4  -  1 במלואן:  חלקות
חלקי ,5223 גוש: .11 ,9 ,5 חלקות: חלקי ,12 ,10 ,8  - 6 ,4  - 1
.16 ,15 ,13 ,7  -  5 ,1 חלקות: חלקי ,5225 גוש: .3 ,1  חלקות:
חלקות:  חלקי  5227 גוש: .8 ,6  -  3 חלקות: חלקי ,5226  גוש:
,29671 גוש: .9 ,8 ,4  - 1 חלקות: חלקי ,29670 גוש: .18 ,15 ,14

.1 חלקי חלקה: ,29672 גוש: .8 - 1 חלקות: חלקי

נופית, להסדרה לחציבה, שטחים ייעוד א. התכנית: מטרת
לפי התכנית בשטח פנימית  תפעולית ולדרך  טבע לשמורת
התכנית. בשטח לחציבה הוראות קביעת ב. תמ"א14. הוראות
בהם חציבה באתרי השטח פני  להסדרת  תנאים קביעת ג.
איכות על לשמירה ד. קביעת הוראות חציבה. עבודת נסתיימה
בגמר נופית והסדרה לטיפול הוראות קביעת ה. הסביבה.
נופית. הסדרה לביצוע  זמנים  לוחות  וקביעת  חציבה,   פעולת

תמ"א14. ההשפעה לפי קביעת תחום ו.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז לבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל'

.02-9900888 טל' יהודה, מטה ולבניה לתכנון המקומית

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

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

רות יוסף
המחוזית הוועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
תא/3785 מס'  מפורטת

1 רוטשילד ,28 לבונטין התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת אביב תל ולבניה
תא/ תא/מ, ,F/תא תא/3579, לתכניות שינוי תא/3785, מס' 
תא/2198, תא/ג,  תא/2650/ב,  תא/878, תא/2198/א,  2198/ג, 

תא/44.

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שד' תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
:28 רח' לבונטין גבולות התכנית: ;28 לבונטין רח' ,1 רוטשילד
ישראל מקווה - ממזרח ,3 חלקה ,7446 גוש ,30 לבונטין - מצפון
ממערב ישראל, מקווה  רח'  - מדרום ,5 חלקה ,7446 גוש ,17
גוש ,10 8א, העם אחד - מצפון :1 רוטשילד לבונטין, רח' -
גוש ,12 העם רוטשילד ואחד - שד' מצפון ,54 ,53 חלקה ,7422
חלקה ,7422 גוש ,11 יהושע התלמי - מדרום ,55 חלקה ,7422
,7422 גוש: וחלקות: גושים  יהושע;  התלמי  רח'  - ממערב ,62
.84 ,55 חלקות: חלקי ,89 ,86 ,85 ,83 ,61 ,54 ,53 במלואן: חלקות

.4 במלואה: חלקה ,7446 גוש:
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.1 רוטשילד בשד' למגדל בניה זכויות הוספת התכנית: מטרת
השימור לתכנית בהתאם עתידיים ותמריצים הבניה זכויות מחיקת
של בפועל שימורו ביצוע הבטחת .28 במגרש לבונטין תא/2650/ב

.28 לבונטין ברח' הבניין

בניה  (שטחי 1,000 מ"ר הוספת .1 התכנית: הוראות עיקרי
בשד' בבניין המותרים הבניה לשטחי למגורים)  עיקריים
בתכנית שנקבע ובגובה הבניין בקווי שינוי ללא ,1 רוטשילד
ל–80 יח"ד בבניין בשד'  המותרות יח"ד מס' הפחתת .2 התקפה.
.28 לבונטין ברח' בניין לשימור הוראות קביעת .3 .1 רוטשילד
.28 לבונטין ברח' המבנה  שימור של, ביצוע בפעל הבטחת .4
,28 לבונטין ברח' מנוצלות לא תקפות בניה זכויות מחיקת .5
תא/ השימור לתכנית בהתאם להעברה התמריצים  לרבות
כלול  שאינו למגרש לניוד המיועדים 121 מ"ר למעט 2650/ב,
לשימור מבנים על החלים לבניה תמריצים ולמעט בתכנית

לנספח  ובהתאם  10.5.2 בסעיף הניתנים מחמירות בהגבלות
בניה השלמת תאושר בנוסף תא/2650/ב. השימור לתכנית ד'
של  האחורי באגף לקומה) מ"ר  9) מ"ר 36 של עיקרי בשטח
 44 תכנית של בהתאם לכך שינוי .6 בתשריט. כמסומן הבניין
,1142 רשמי בעיתון פורסמה לה תוקף מתן בדבר הודעה אשר
תוקף מתן בדבר הודעה אשר מ' תכנית של ,20.11.1941 מיום
של ,24.6.1982 מיום ,2829 מס' הפרסומים בילקוט פורסמה לה
בילקוט פורסמה לה תוקף מתן בדבר הודעה אשר ג' תכנית
אשר אפ  תכנית של  ,21.4.1994 מיום ,4208 מס' הפרסומים
878 אשר  תכנית של ,27.6.1946 הודעה בדבר מתן תוקף מיום
מס' הפרסומים בילקוט פורסמה לה תוקף מתן בדבר הודעה
בדבר מתן  2198 אשר הודעה תכנית של ,1.4.1965 מיום ,4208
,3.5.1985 מיום ,3193 הפרסומים מס' בילקוט פורסמה תוקף לה
פורסמה לה תוקף מתן בדבר הודעה אשר 2198א תכנית של
2198ג תכנית של ,8.12.1991 מיום ,3951 מס' הפרסומים בילקוט
בילקוט הפרסומים תוקף לה פורסמה מתן הודעה בדבר אשר
בדבר  הודעה 3579 אשר תכנית של ,27.3.2000 מיום ,4866 מס'
מיום ,5496 מס' הפרסומים בילקוט פורסמה לה תוקף מתן
תוקף מתן בדבר הודעה אשר 2650/ב תכנית של ,19.2.2006

4.9.2008 להלן  מיום ,5846 מס' הפרסומים בילקוט פורסמה לה
הראשית. התכנית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
א', המחוזית בימים קהל בוועדה קבלת .03-7632586 טל' ,67012
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .14:00-11:00 בשעות ה', ג',
,68 גוריון בן אביב, שד' תל ולבניה המקומית לתכנון הוועדה

.03-5217162 טל' תל–אביב-יפו,

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

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

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מס' תדמת/2011 דרך תכנית אישור  הודעה בדבר
תחנה קרליבך, לתחנת כניסה הקמת התכנית:  שם

הקלה הרכבת של תת–קרקעית
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' דרך תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
כפיפות תא/מק/3639, תא/3319, לתכניות שינוי תדמת/2011,

תממ/1/5. לתכנית

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

דרך תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מזרחית צפון כניסה יצחק שדה,  רחוב  עם  לצומת סמוך בגין
,7077 וחלקות: גוש: גושים הקלה; הרכבת של לתחנת קרליבך

.7 חלקה: חלקי

- קרליבך לתחנת כניסה הקמת לאפשר התכנית: מטרת
בתשריט; המסומן בשטח הקלה הרכבת של תת–קרקעית תחנה
טרם כפי שהיה, לייעודו שיחזור זמנית שטח להפקעה ולקבוע
המסומנים המבנים הריסת ביצוע לאחר זו, תכנית אישור

בתשריט.

לתחנה ושטח דרך הרחבת קביעת התכנית: הוראות עיקרי
הקלה הרכבת לתחנה בצמוד בתשריט  כמסומן תת–קרקעית
דרך להרחבת שטח וקביעת בתממ/1/5, שנקבעה קרליבך
אשר מבנים, להריסת עד זמנית  להפקעה  בתשריט, כמסומן
ממנו, חורגים ובחלקם לתחנה המסומן בתחום נמצאים בחלקם
למעבר הנאה  לזיקת משטח ייעוד שינוי בתשריט. כמסומן 
תא/מק/ בתכנית שנקבע ולמיתקניה, קלה לרכבת הציבור
כניסה  לצורכי תת–קרקעית, ותחנה דרך להרחבת 3639 לשטח
דרך  להרחבת ושטח כ–335 מ"ר, בשטח של לתחנה ולמיתקניה
כפי  לייעודו  שיחזור מ"ר   180 בשטח של זמנית לשם הפקעה
המסומנים המבנים הריסת לאחר זו, תכנית אישור טרם שהיה
כמסומן המבנים  הריסת  לאפשר  נועדה  התכנית  בתשריט. 
הכניסה לתחנה להקמת הדרושים השטחים בתשריט ולהפקעת
הבניה בזכויות פוגעת אינה זו  תכנית העבודות. ולביצוע

תא/3319. תכנית לפי המוקנות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2581 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  07/03/2008

.02/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,67012 תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל'
וכל ,03-5217162 טל' תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן שד' אביב, תל
שהמשרדים האמורים  ובשעות בימים בה לעיין מעוניין רשאי

לקהל. פתוחים

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' תא/3666

אביבים נאות אבות בית התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
תא/ע/1, תא/937/א, תא/937, לתכניות שינוי תא/3666, מס' 

תא/ח, תא/ג/1.
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וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
וחלקות: גושים אביבים; נאות אבות בית .68 ברודצקי  רח'

.545 במלואה: חלקה ,6649 גוש:

ידי: על  האבות, בבית דיור תנאי שיפור התכנית:  מטרת 
ב. מיוחד. למגורים ציבור ומוסדות ממבנים ייעוד שינוי א.
המגונן, בשטח הפתוח לשטח הפרטי מתחת חניה הוספת מרתף
של  עיקרי שטח הוספת ג. מ"ר.  1,900 על יעלה שלא שירות
תוספת  לבניין. ד. הכניסה למפלס ומתחת בה"כ מעל 4,542 מ"ר
הבניין במרתף לה נלווים ושימושים שחיה בריכת של שימוש
,937 מס' תכנית של בהתאם לכך שינוי הבית. ה. דיירי בעבור
הפרסומים בילקוט  פורסמה  לה תוקף מתן  על הודעה  אשר
הודעה  אשר 15.2.1968 ושל תכנית מס' 937 א' מיום ,1432 מס'
מיום ,3093 בילקוט הפרסומים מס' פורסמה תוקף לה בדבר מתן

.6.9.1984

כלהלן: הוראות התכנית: התכניות הראשיות ישונו עיקרי
תותר ב. הפתוח. הפרטי לשטח מתחת חניון בניית תותר א.
חלקית. כקומה האבות בית של  העליונה הקומה  השלמת
הרצאות. המשמש כחדרי הקרקע בקומת פטיו קיים סגירת  ג.
ספא, מלתחות כושר, חדר שחיה, בריכת הבניין תותר במרתף ד.

האבות. בית דיירי בעבור ושירותים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2905 עמ' התשס"ח, ,5798 הפרסומים  ובילקוט  4/4/2008

.30/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב- ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012 יפו
תל אביב-יפו, טל' ,68 גוריון בן שד' אביב, תל ולבניה לתכנון
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,03-5217162

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
בב/662/א מס'  מפורטת

ברק בני קולה, קוקה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
בב/105/א, לתכניות  שינוי בב/662/א,  מס' מפורטת ברמה

בב/105/ב.

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

הרב רח' ברק. בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.843 במלואה: חלקה ,6189 גוש: וחלקות: גושים ;129 כהנמן

בחלק השצ"פ רצועת של הייעוד שינוי התכנית: מטרת
לאזור תעשיה. 843 חלקה של הצפוני

תעשיה, לאזור משצ"פ ייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי
בב/105/ב. בתכנית הקבועות לזכויות בהתאם

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,873 עמ' התשס"ח, ,5748 הפרסומים  ובילקוט  13/12/2007

.12/12/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים

אורון גילה  
המחוזית הוועדה ראש יושבת  
אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

חד/1413 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
פ. יפה הלל ברח' ומשרדים מסחר התכנית:  שם

רח' אחד העם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכניות שינוי חד/1413, מס' מפורטת תכנית מופקדת חדרה

חד/1212. חד/1001/ג, חד/1001,

לרח' ממערב חדרה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,10036 גוש: וחלקות: העם; גושים לרח' אחד ומצפון יפה הלל

.140 ,121 ,116 ,114 ,112 חלקות: חלקי ,222 במלואה: חלקה

בינוי. הנחיות וקביעת זכויות הגדלת התכנית: מטרת

הבניה שטחי הגדלת א. התכנית:  הוראות  עיקרי
מ–6 קומות  המבנים הגדלת גובה ב. מ"ר. ל–8,712 מ"ר מ–7,105
קביעת  ד. לשצ"פ. מתחת פרטית חניה התרת ג. קומות. ל–9 
קביעת ו.  מעבר. זכות קביעת ה. ארכיטקטוני. עיצוב הוראות 

להריסה. מבנים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
 ,38100 חדרה ,9 יפה הלל רח' חדרה, ולבניה לתכנון המקומית

.04-6303113 טל'

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

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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עירון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' ענ/731/ד

בכפר ראשית דרכים מערכת התוויית התכנית: שם
ד' חלק קרע,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ענ/731/ד, מס' מפורטת תכנית מופקדת עירון

ג/569/א. ג/1025, ג/400, ענ/173, ענ/119,

גושים קרע;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,12156 גוש: .31 חלקי חלקה: ,12132 גוש: וחלקות:

.59 ,57 ,56 ,53 ,52 ,31 ,28 ,26 ,25 ,23 ,22 ,18 ,17 ,15 - 11

ראשית דרכים עירוניות מערכת א. התוויית התכנית: מטרת
לדרך. א' מגורים ואזור אזור חקלאי, ייעוד שינוי תוך קרע לכפר
של ופיתוח שמירה ג. הדרך. לסלילת בינוי הוראות קביעת ב.

המוצעת. הדרך לאורך טיילת ויצירת הפתוחים השטחים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,30025 ערערה עארה, עירון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6351789

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

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

עירון מקומי תכנון מרחב

ענ/811 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
למגורים א' ממגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם

אל גרבייה ומסחר, באקה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ענ/125. לתכנית שינוי ענ/811,

כניסה באקה-ג'ת.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,8759 גוש: וחלקות: גושים גרבייה;  אל  באקה לעיר צפונית

.34 במלואה: חלקה

 8759 בגוש   34 בחלקה חדשה חלוקה א. התכנית: מטרת
ממגורים א' מהחלקה חלק ייעוד שינוי ב. בעלים. ללא הסכמת
יצירת ד. קומות. ומספר בניה אחוזי הגדלת ג. ומסחר. למגורים
שינוי ו. בניין.  קו  הקטנת ה. קיים. מבנה לרישוי  חוקי  בסיס

מינימלי. מגרש בגודל

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2002 עמ' התשס"ח, ,5777 הפרסומים  ובילקוט  18/01/2008

.20/02/2008 בתאריך

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

לקהל.

קריות מקומי תכנון מרחב

ק/408/ג מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
א' שלב - כורדני התכנית: שם

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

ק/408. שינוי לתכנית ק/408/ג,

מחנה מוצקין. קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקי ,10420 גוש: גושים וחלקות: מוצקין; צפון קרית - כורדני
חלקות: חלקי ,13 ,5 במלואן: חלקות ,10421 גוש: .6 ,4 ,2 חלקות:
במלואן: חלקות ,10423 גוש: .92 ,89 ,65 ,64 ,32 ,27 ,12 ,11 
חלקי ,10426 גוש: .51  -  49 ,41 ,34 ,15 ,3 חלקות: חלקי ,2 ,1

.360 ,357 ,353 ,348 ,333 חלקות:

ק/408. בתכנית שלב א' התכנית: קידום מטרת

הוצאת בדבר הוראות שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
להוציא היתרי יהיה שניתן וניקוז, כך ביוב היתרים לתשתיות

נספח  מעמד שינוי ב. יח"ד. כ–660  הכל סך א',  לשלב  בניה
בהתחברויות). (מחייב למנחה. ממחייב התחבורה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
בתאריך ,4402 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5840, 09/07/2008 ובילקוט

.18/08/2008

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
,04-8715291 טל' ,26114 מוצקין קרית ,4 הגדוד העברי קריות, רח'
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

שומרון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ש/643  מס'

בנימינה בדרום מגורים שכונת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
שינוי ש/643, מס' מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  שומרון 
ש/מק/950/א, לתכניות כפיפות ש/23/א, ש/במ/522, לתכניות

ש/1122/א.

עדה. בנימינה-גבעת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לרחוב וממערב הברוש לרחוב  מדרום  בנימינה,  מערב בדרום
,5  -  1 במלואן: חלקות ,10161 גוש: וחלקות:  גושים  קציר; 
.153 ,151 חלקות: חלקי ,10162 גוש: .31 חלקה: חלקי  ,36 ,35 

.668 - 666 ,659 ,550 חלקות: חלקי ,10215 גוש:

של מגורים שכונת של ופיתוח הקמה התכנית:  מטרת
לצורכי  ציבור ושירותי לדונם, של 4 יח"ד בצפיפות כ–255 יח"ד

היישוב.
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חקלאי משטח קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
למבני ולאתר פתוח  ציבורי לשטח  לדרכים,  א', מגורים  לאזור
עם רח' הקציר צומת הסטת ג. חדשות. דרכים ב. קביעת ציבור.
ממנה. והיציאות לשכונה הכניסות הסדרת לשם הברוש  רח'
לחוק ז', סימן ג', פרק לפי הבעלים, הסכמת ללא וחלוקה איחוד ד.
בניה. והוראות זכויות קביעת ה. התשכ"ה-1965. והבניה, התכנון

השטח. ולפיתוח לבניה תנאים קביעת ו.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448 טל'
טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6305522

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

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

משלב יוסף
המחוזית הוועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' הר/1004

אוכל חורף לבתי לסגירות התכנית: הוראות שם
השרון בהוד

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

מס' הר/1004. מקומית מיתאר תכנית מופקדת הוד השרון

תחום כל השרון. הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הרשות.

בניה היתרי למתן ותנאים הוראות קביעת התכנית: מטרת
היושבים לסועדים מחסה למתן פרגודים הצבת לשם זמניים
ייעוד בכל או מסחרית וחזית מסחרי בייעוד האוכל לבתי מחוץ

החורף. עונת במשך אוכל, לבית שימוש בו שהותר אחר

פרגודים הוראות להצבת קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
קביעת הוראות .3 הפרגוד. למיקום הוראות קביעת .2 ופירוקם.
הפרגוד. עיצוב בדבר  הוראות .4 הפרגוד. בתחום   למיתקנים 
קביעת הוראות .6 ומתחמים לשימור. בניינים הוראות בדבר .5

ניקוז. לעניין הוראות .7 מעבר.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת

טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444
הוד ,7 ברית בני רח' השרון, הוד ולבניה לתכנון המקומית

.09-7759666 טל' ,45105 השרון

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

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

מרחב תכנון מקומי טירה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' טר/2541

קביעת למגורים ג', משצ"פ חלק התכנית: שינוי שם
בניה הוראות

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרד המרכז מחוז ולבניה
שינוי טר/2541, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת טירה

לתכנית טר/במ/3004.

וחלקות: גושים טירה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.41 חלקי חלקה: ,7760 גוש:

למגורים פתוח ציבורי משטח חלק שינוי .1 התכנית: מטרת
קביעת הוראות .3 ג'. שביל ושינוי ייעודו למגורים ביטול .2 ג'.

בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444

.09-7938914 טל' ,44915 טירה טירה, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כס/ב/2/לח  מס'

דו–משפחתי, במגרש בניה זכויות הסדרת התכנית: שם
סבא כפר ,2 זוהר בקעת רח'

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
כס/ב/2/לח, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת סבא כפר

כס/במ/2. לתכנית שינוי

שכונת סבא,  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
הרחובות בין דו–משפחתי מגרש .2 זוהר בקעת רח'  הדרים,



12.1.2009 התשס"ט, בטבת ט"ז ,5899 הפרסומים ילקוט 1746

וחלקות: גושים הדרים; בשכונת צין ובקעת זוהר  בקעת
;X676.325 קואורדינטה ;166 במלואה: חלקה ,7606 גוש:

.Y193.500 קואורדינטה

בניה הסדרת לצורך בניה זכויות הגדלת התכנית: מטרת
במגרש קיים.

תכסית  והגדלת מ"ר,  19 תוספת התכנית: הוראות עיקרי
עיקרי. לשימוש ל–27% הקרקע

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא, כפר ולבניה לתכנון המקומית

.09-7649175 טל' ,44100

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

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

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כס/ב/2/לט  מס'

,6 חורון רחוב עמק גג, בחלל התכנית: שימוש שם
כפר סבא

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
כס/ב/2/לט, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת סבא כפר
כס/ כס/1/1/גז, כס/במ/2, כס/מק/1/1/גג/ג,  לתכניות שינוי

כס/מק/במ/2/ב. כס/1/1/ג, כס/1/1, מק/ב/2/יב,

עמק רח' סבא. כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
שכונת הדרים; .10 דירה 6ב, ;10 ,9 דירות 6א, בית מס' חורון,
וחלקות: גושים ;Y676/250 קואורדינטה ;X193/750 קואורדינטה

.317 במלואה: חלקה ,7618 גוש:

הרחבת לצורך גג  בחלל שימוש  התכנית:  הוראות  עיקרי
מתוך  תהיה הגג לחלל קיים. הכניסה מגורים בבניין 3 דירות

הקיים. בגג שינוי ללא בלבד, היחידות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא, כפר ולבניה לתכנון המקומית

.09-7649175 טל' ,44100

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא

ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/9/2010/א

וחלוקה איחוד לביצוע הנחיות קביעת התכנית: שם
בעתיד

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

לתכנית רח/2010. מס' רח/9/2010/א, שינוי

הרצל רח' רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות ,3703 גוש: וחלקות: גושים ;210 ,201 ,199 ,197 ,195

.123 ,93 חלקות: חלקי ,1067 ,1066 ,489 - 486 במלואן:

איחוד וחלוקה לביצוע קביעת הנחיות .1 התכנית: מטרת
ייעוד שינוי .3 קיימות. דרכים להרחבת קרקע ייעוד .2 בעתיד.
מסחר מעורב לאזור מסחר - מרכזי מגורים מאזור מגרשים
את ישמש אשר פתוח פרטי לשטח מגרשים ייעוד .4 ומגורים.
קביעת זכויות .6 לשימור. ה' שבמגרש המבנה ייעוד .5 הציבור.

בניה. והוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1774 עמ' התשס"ז ,5633 הפרסומים  ובילקוט  25/01/2007

.26/02/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
בה  לעיין רשאי מעוניין 76442, וכל רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
חש/15/13 מס' מקומית  מיתאר

אחד במבנה יח"ד 3 הקמת התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה חש/15/13, מס' 
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
התשנ"ט, ,4765 הפרסומים  ובילקוט  14/05/1999  בתאריך
חש/ חש/13, לתכניות שינוי ,09/06/1999 בתאריך ,3773  עמ'

חש/1/13. חש/2/10, חש/11/10, ,10/10

18א; מגרש רשפון. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מגרש: ;421 ,420 ,419 במלואן: חלקות ,6675 גושים וחלקות: גוש:

משמ/50. לתכנית בהתאם 18א

ידי:  על  אחד, במבנה יח"ד   3 הקמת התכנית:  מטרת
בזכויות הבניה מ–455 מ"ר  שינוי ב. הבינוי. א. שינוי הוראות

שירות. שטחי ותוספת מ"ר, ל–620 עיקרי שטח

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
שהמשרדים ובשעות בימים ,09-9596505 טל' ,60990 השרון, שפיים

לקהל. פתוחים האמורים
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שהם מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' שה/5504/10/69

5504 במגרש דו–משפחתיים מגורים התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

גז/במ/10/69. לתכנית שינוי מס' שה/5504/10/69,

ה'. שכונה שהם. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
6 פינת רח' הזית 2; רח' תמר והתאנה. הזית תמר, צומת הרחובות
חלקה ,6860 גוש: וחלקות: גושים ;144.675 ,155.075 קואורדינטות

.48 במלואה:

שכונתי מסחרי שטח של ייעוד שינוי התכנית: מטרת
דו–משפחתיים. למגורים

מסחרי שטח של ייעוד  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
מ'. ל–5 מ' מ–3.5 קדמי בניין  קו שינוי  .2 למגורים.  שכונתי

בינוי ופיתוח. קביעת הוראות .3

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3333 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  07/05/2008

.05/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,03-9723013 טל' ,73142 שהם, שהם

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' הצ/402/1/1

ייעודי שינוי בהסכמה, וחלוקה שינוי התכנית: שם
בניה והוראות זכויות יח"ד, תוספת קרקע,

והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
שרונים ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז
לתכניות שינוי הצ/402/1/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת
כפיפות הצ/6/122/ג, הצ/6/122/ב, הצ/2/22, הצ/122, הצ/6/122,

צש/174. לתכנית

שכונת יהודה.  אבן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
;4 מס' לכביש וממערב  בצמוד יהודה אבן מזרח צפון  מכבי.
צפון דרום קואורדינטה ;Y - מזרח ,190.225 מערב קואורדינטה
.75 במלואה: חלקה ,8016 גוש: וחלקות: גושים ;X  -  686.725

הצ/2/22. לתכנית בהתאם 9 מגרש:

והקמת  התכנית בשטח יח"ד  3 תוספת התכנית: מטרת
ולשטח למגורים מחקלאי  ייעוד שינוי ידי על  שחיה, בריכת

פתוח. פרטי

בהסכמת וחלוקה איחוד א.  התכנית:  הוראות עיקרי
שינוי ב.  לחוק. ז' סימן ג',  פרק  לפי  התכנית, בשטח הבעלים 
תוספת ג. פתוח. פרטי ושטח למגורים  מחקלאי קרקע  ייעוד

והוראות  קביעת זכויות ד. ל–8 יח"ד. יח"ד מ–5 הכל ובסך יח"ד 3
זכויות מעבר. קביעת בניה. ה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444
נתניה דרום, תעשיה אזור שרונים, ולבניה לתכנון המקומית

.42504

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

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

אמרני שוקי  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
כרמיאל מקומי תכנון מרחב

גנ/17671 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כרמיאל חוצות, למרכז מסחר שטחי הוספת התכנית: שם

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

גנ/17671. מס' מפורטת תכנית מופקדת כרמיאל

גושים כרמיאל;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.24 ,7 חלקות: חלקי ,6 ,5 במלואן: חלקות ,19160 גוש: וחלקות:

התכנית במסגרת מסחר שטחי זכויות הגדלת התכנית: מטרת
מק/כ/1/9941. ג/9941, סעיפי תכניות שינוי בשאר ללא

ברוטו המסחר זכויות  הגדלת התכנית: הוראות   עיקרי
ל–90% משטח  ג/9941, בתכנית להוראות בניה בהתאם מ–85%
של בשטח הנכסים לבעלי לגלריות בניה זכויות הוספת המגרש.

המגרש. משטח 10%

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, הצפון, דרך קריית מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' כרמיאל, כרמיאל, ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-9085671

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

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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כרמיאל מקומי תכנון מרחב

גנ/15812 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
כרמיאל תעשיה אזור חרמש, אופן התכנית: שם

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

ג/2361. לתכנית שינוי גנ/15812,

גושים כרמיאל;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
,115 חלקות: חלקי ,29 במלואה: חלקה ,19159 גוש: וחלקות:

.117

לשטח המיועדת קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
שישתלבו תעשיה מבני להקמת המיועד לשטח פתוח, ציבורי

בניה. ומגבלות זכויות הגדרת ב. באזור.

ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת א. התכנית: עיקרי
הצורך. לפי המגרש משנה של אפשרות לחלוקת מתן ב.  קרקע.
ופיתוח אדריכלי עיצוב לבינוי,  והנחיות  הוראות מתן ג.

במקום. הטופוגרפיה לתנאי שיתאימו

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4273 עמ' התשס"ז, ,5713 הפרסומים  ובילקוט  12/08/2007

.04/09/2007 בתאריך

לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 עילית נצרת  הממשלה,  קרית דרך הצפון, מחוז  ולבניה 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-9085671 טל' כרמיאל, כרמיאל,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

נהריה מקומי תכנון מרחב

גנ/16839 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עיקריים, שירות לשטחים שינוי שטחי התכנית:  שם

נהריה ,71 ויצמן רח'
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי גנ/16839, מס' מפורטת תכנית מופקדת נהריה

ג/10715. ג/במ/103,

וחלקות: גושים נהריה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.132 במלואה: חלקה ,18172 גוש: .78 חלקי חלקה: ,18171 גוש:

כשטח   1 מבנה של מרתף קומת שימוש  התכנית: מטרת
לפי בניין, וקו בניה אחוזי הסדרת תכליתי. רב מועדון - עיקרי

קיים. מצב

לשטח שירות  משטח העברה א. התכנית: הוראות עיקרי 
מצב לפי בניין, וקו בניה אחוזי הסדרת ב. מרתף. בקומת עיקרי

בתשריט. כמסומן קיים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת
טל' נהריה, נהריה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  למשרדי

.04-9879827

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

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

נהריה מקומי תכנון מרחב

גנ/16925 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ברח' וצפיפות בניה אחוזי הגדלת התכנית: שם

נהריה ,3 גולומב
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי גנ/16925, מס' מפורטת תכנית מופקדת נהריה

ג/10715. ג/במ/103,

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.124 חלקי חלקה: ,123 במלואה: חלקה ,18170 גוש: וחלקות:

יח"ד   14 עם חדש מגורים בניין הקמת התכנית:  מטרת
נהריה. גולומב 3, ברחוב ב–7 קומות

אחוזי תוספת צפיפות,  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי
ועיצוב בינוי והנחיות בניין בקווי שינוי קומה, תוספת בניה,

אדריכלי.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
הממשלה, קריית דרך  הצפון, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת
טל' נהריה, נהריה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  למשרדי

.04-9879827

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

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

מרחב תכנון מקומי נצרת

גנ/16838 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ומלאכה מסחר באזור זכויות הגדלת התכנית: שם

נצרת ל–ג/13675, שינוי
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/13675. לתכנית שינוי גנ/16838,

וחלקות: גושים נצרת; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.10 ,5 ,4 חלקות: חלקי ,16577 גוש:

הוראות ושינוי קיימת לבניה לגיטימציה התכנית: מטרת
קומות מספר שינוי ג/13675. מס' תכנית הוראות שינוי בניה,

קומות. ל–4 מאושרת ג/13675 בתכנית קומות מ–5
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קיימת, לבניה לגיטימציה מתן התכנית: הוראות עיקרי
ללא עיקריים לשטחים שירות משטחי בניה שטחי העברת

מאושרת. ג/13675 לפי הבניה זכויות בסך שינוי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1807 עמ' התשס"ח, ,5773 הפרסומים  ובילקוט  04/01/2008

.05/02/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

מרחב תכנון מקומי נצרת

ג/16328 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מגורים, בכולל בנצרת אורבני מתחם התכנית: שם

למגרשים, נצרת וחלוקה מסחר שטחי ציבור,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ג/16328, מס' מפורטת תכנית מופקדת נצרת

ג/10701. ג/4952, ג/2634, ג/8954, ג/3417,

וחלקות: גושים נצרת; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.1 במלואה: חלקה ,16579 גוש:

אורבני חדש. מתחם תכנון מטרת התכנית:

בניה מאזור  ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי 
הסכמת ללא חלוקה ב. א'. ומגורים מסחר שצ"פ, ציבורי לשטח
שערוכה איזון לטבלת ובהתאם הטאבו נסח לפי  הבעלים

הדרכים באזור. למערכת התכנית התאמת ג. ידי שמאי. על

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל'

.04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

קצרין מקומי תכנון מרחב

ג/17040 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
קצרין תיירות, מתחם התכנית: שם

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

לתכניות שינוי ג/17040, מס' מפורטת תכנית מופקדת קצרין
ג/13363. ג/10844,

וחלקות: גושים קצרין; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.3 חלקי חלקה: ,201000 גוש:

ונופש מלונאות אתר של ופיתוח הקמה התכנית: מטרת
הבינוי  אזור ומיתקנים נילווים והרחבת מלון 150 חדרי הכולל

קצרין. שדה ספר בבית

בתחום ייעודי הקרקע קביעת א. הוראות התכנית: עיקרי
קרקע. ייעוד לכל המותרות  התכליות  קביעת  ב.  התכנית.

התכנית. בתחום בניה הוראות קביעת ג.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' ,12900 קצרין קצרין,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.06-6969664

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

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

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

גנ/16848 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
שמונה מס' יח"ד, קרית בניה, התכנית: הגדלת אחוזי שם

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

ג/4030. לתכנית שינוי גנ/16848,

שמונה; גושים קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.163 ,70 ,67 חלקות: חלקי ,13135 גוש: וחלקות:

דו–משפחתיים, מגורים מבני  שני  הקמת התכנית: מטרת
דיור. יחידות 4 הכל סך

לאזור בניה הוראות קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
ג. הגדלת מס' ל–80%. מ–60% בניה אחוזי הגדלת ב. א1. מגורים
כיסוי הגדרת ד. למגרש. יח"ד לשתי אחת מיח"ד למגרש יח"ד

בניין. קווי הקטנת ה. קרקע.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2596 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  14/03/2008

.02/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
שמונה, קרית ,37 הרצל רח' שמונה, קרית ולבניה  לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6942454 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

גנ/16903 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לאזור פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

שמונה קרית מגורים,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/4030. לתכנית שינוי גנ/16903,

שמונה; גושים קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקי ,13194 גוש: .167 ,164 חלקות: חלקי ,13135 גוש: וחלקות:

.30 חלקה:

קיים למצב וגודלם שטחים ייעודי התאמת התכנית: מטרת
בפועל.

קרקע, שצ"פ של ייעוד שינוי  התכנית: א. עיקרי הוראות
בהסכמת שטחים של וחלוקה איחוד ב. ודרך. א' למגורים לשטח
האזורים לכל ושימושים בניה הוראות קביעת ג. הקרקע. בעלי

קווי בניין). צפיפות, גובה, בניה, (אחוזי הכחול הכלולים בקו

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1665 עמ' התשס"ח, ,5769 הפרסומים  ובילקוט  28/12/2007

.23/01/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
שמונה, קרית ,37 הרצל רח' שמונה, קרית ולבניה  לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6942454 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

ג/17275 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ומסחר, למגורים דרך משירותי שינוי התכנית: שם

פינה ראש
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/17275, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל אצבע

ג/5626. ג/3626, לתכניות

גושים פינה;  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,6 ,1 חלקות: חלקי ,145 במלואה: חלקה ,13943 גוש:  וחלקות:
.144  -  141 ,137 ,136 ,81 ,78  -  68 ,53 ,47 ,23  -  20 ,19  -  12 

.71 ,70 ,25 ,24 ,21 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,13944 גוש:

לרבות בפועל לקיים  הייעודים  התאמת  התכנית:  מטרת
בהתאם. בניה והוראות בניה זכויות קביעת

דרך משירותי ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
לצורך א'  למגורים  דרך משירותי  ייעוד  שינוי ב.  למסחר. 
ארצית מדרך בניין מקו  הקלה ג. הקיים.  למצב  התאמה
מס'  רוחב דרך הקטנת ד. מציר הדרך. ל–60 מ' מ' מ–75 90 מס'

מ'. ל–21 מ' מ–30 2

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת

נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
הגלילית אצבע הגליל, חצור המקומית לתכנון ולבניה הוועדה

.04-6800077 טל'

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

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

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
מס' גנ/16162

דרך של תוואי נקודתי התכנית: שינוי שם
נחף קיים, למבנה ולגיטימציה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/11243. לתכנית שינוי גנ/16162, מס' מפורטת

וחלקות: גושים נחף; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.55 ,52 חלקות: חלקי ,19127 גוש:

לתת כדי ,160 מס' דרך  תוואי שינוי א. התכנית: מטרת 
אחוזי הגדלת קווי בניין. ג. שינוי לבניה קיימת. ב. לגיטימציה

בניה.

מ–120%  בניה זכויות הגדלת א.  התכנית:  הוראות  עיקרי
מצב  לפי בניין לקווי מ' מ–3  בניין בקווי שינוי ב. ל–145%.
דרך. שינוי בתוואי ג. המוצע. בתשריט הקיים וכמופיע המבנה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2913 עמ' התשס"ח, ,5798 הפרסומים  ובילקוט  04/04/2008

.30/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9580693 טל' כרמיאל, הכרם, בית בקעת ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

גנ/16765 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
24 מס' דרך תוואי של נקודתית הצרה התכנית: שם

שגור בענה-אל בתוך הדרך, ולגיטימציה לבניה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/6764. ג/1357, ג/7719, לתכניות שינוי גנ/16765,

וחלקות: גושים שגור; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות: חלקי ,18971 גוש: .58  -  56 חלקות:  חלקי  18968 גוש:

.75 ,14 - 11

כדי   24 מס' מאושר  כביש תוואי שינוי התכנית: מטרת 
בתוך בנוי  בחלקו אשר לבית כחוק בניה היתר מתן לאפשר 

הכביש המאושר הנ"ל.

תנועה ומתן הכביש תוואי שינוי התכנית: הוראות עיקרי
לתכניות  בהוראותיה כפופה זו תכנית הדרך. לאורך בסיסית

ו–ג/6764. ג/1357 בענה כפר מיתאר
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2597 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  14/03/2008

.02/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9580693 טל' כרמיאל, הכרם, בית בקעת ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

גנ/16945 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לשפרעם מזרחית כניסה דרך הסדרת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16945, מס' מפורטת תכנית מופקדת אלונים גבעות
ג/10789, ג/בת/97, ג/6290, ג/מק/08/05, ג/1492, לתכניות

ג/11009. ג/11353, ג/10664, ג/9915, ג/7025, ג/2325, ג/9006,

גושים שפרעם;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,10287 גוש: .18 ,17 ,16 חלקות: חלקי ,10286 גוש: וחלקות:
,24 - 9 ,1 חלקות: חלקי ,10318 גוש: .15 ,7 - 5 ,1 חלקות:  חלקי
.58 ,13 ,12 חלקות: חלקי ,10323 גוש: .59 ,57  -  54 ,50  -  47 

.6 ,5 חלקות: חלקי ,10484 גוש:

שפרעם. - המזרחית הכניסה דרך הסדרת התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה

.04-9502017 טל'

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

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

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

גנ/17145 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
בהסכמה חלוקה בניה, אחוזי הגדלת התכנית: שם

מנדא כפר בניין, קווי והקטנת
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17145, מס' מפורטת תכנית מופקדת אלונים גבעות

ג/7735. לתכנית

גושים מנדא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.66 חלקי חלקה: ,67 במלואה: חלקה ,17572 גוש: וחלקות:

מ–92%  בניין אחוזי הגדלת א. התכנית:  מטרת
יחידות  ל–6  לדונם יחידות מ–4 יח"ד מס' הגדלת ב. ל–125%.
הקטנת  ד. ל–3 קומות. קומות מ–2 קומות מס' הגדלת ג. לדונם.

בתשריט. כפי המסומן בניין קווי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
אלונים,שפרעם, גבעות  ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה

.04-9502017 טל'

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

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

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

גנ/16728 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לחניון, פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/7025. ג/1820, לתכניות שינוי גנ/16728,

גושים שפרעם;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקי חלקה: ,10307 גוש: .13 חלקי חלקה: ,10284 גוש: וחלקות:

.42

לחניון פתוח ציבורי  משטח ייעוד  שינוי התכנית:  מטרת
ודרך.

ציבורי משטח ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
לדרך. פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי ב. לחניון. פתוח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2912 עמ' התשס"ח, ,5798 הפרסומים  ובילקוט  30/03/2008

.30/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9502017 טל' שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

ג/16822 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
און רם ,20773 בגוש לולים חוות התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרד הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ג/16822, הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת מס'

ג/5110. ג/6540,
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וחלקות: און; גושים רם ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.2 חלקי חלקה: ,20773 גוש: .5 חלקי חלקה: ,20760 גוש:

למתן משק למבני מחקלאי ייעוד שינוי התכנית: מטרת
לולים. לחוות בניה והוראות לגליזציה

חקלאי שטח של ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
קביעת ב. קיימים.  לולים למבני לגליזציה משק לצורך למבני
דרכי בדבר קביעת הוראות ג. מוצע. למבנה לול בניה הוראות

לשטח. פיתוח והוראות גישה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
(מאוחד), עין חרוד הגלבוע, ולבניה המקומית לתכנון הוועדה

.04-6533237 טל'

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

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

מרחב תכנון מקומי גולן

ג/17181 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
איתן אבני משק, שטח למבני הקצאת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  ג/17181, מס' מפורטת תכנית מופקדת גולן

ג/5201.

גושים איתן;  אבני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.13 חלקי חלקה: ,200000 גוש: וחלקות:

הסדרת ב. משק. למבני שטח הסדרת א. התכנית: מטרת
גישה. הסדרת דרך ג. ומלאכה. תעשיה קלה שטח

לשצ"פ מדרך קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
קרקע ייעוד שינוי ב. ומלאכה. קלה ולתעשיה משק, מבני ושטח
ומלאכה. קלה ולתעשיה  משק, למבני לשטח לדרך,   משצ"פ
קלה תעשיה לשטח ואחסנה מלאכה מאזור קרקע ייעוד שינוי ג.
לכל התכליות המותרות קביעת ד. משק. ולשטח מבני ומלאכה
קביעת תנאים למתן ו. בניה.  קביעת הוראות ייעוד קרקע. ה.

סביבתיות. הנחיות קביעת ז. נוספות. והוראות בניה היתרי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' ,12900 קצרין גולן,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-6969712

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

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

מרחב תכנון מקומי גולן

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16989  מס'

גישור קיבוץ מיתאר, תכנית התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי לתכנית ג/16989, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת גולן

תמא/35. תמא/3/2, לתכניות כפיפות ג/11925,

וחלקות: גושים גשור; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה: 13. 200000 חלקי גוש:

שבתכנית א' מגורים באזור מחדש תכנון א. התכנית: מטרת
ושבילים. דרכים התוויית מערכת ב. המאושרת. ג/11925

שינוי .2 הקרקע. ייעודי  הסדרת  .1 התכנית: הוראות עיקרי
קביעת הוראות .3 והגבלות בניה. זכויות בדבר הוראות התכנית
הכל סך הקטנת למגרשים, חלוקה בניין,  קו גובה, תכסית, בניה:

בינוי ועיצוב. אדריכלות, קביעת הנחיות .4 יח"ד.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' ,12900 קצרין גולן,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-6969712

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

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

העליון והגליל גולן מקומיים תכנון מרחבי

ג/13908 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
הרחבה עורבים, נחל טבע שמורת התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
ג/3919. תממ/3/2, תמ"א8, ג/תמ"א31, לתכניות שינוי ג/13908,

הבשן. ממזרח להבות ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,13300 גוש: וחלקות: גושים הנפט; לציר וממערב הבשן ללהבות

.2 חלקי חלקה: ,202000 גוש: .24 ,14 - 11 חלקות: חלקי

המדויקים גבולותיה את ולקבוע לפרט .1 התכנית: מטרת
טבע שמורת לשטח  השטח  את  לייעד .2 הטבע. שמורת של
לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים חוק לפי
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והבניה, התכנון חוק לפי התשנ"ח-1998, הנצחה,  ואתרי
חקלאי משטח השטח, ייעוד את לשנות .3 התשנ"ה-1965.
הצומח החי, על לשמור .4 שמורת טבע. שייעודו בחלקו לשטח
השמורה בשטח הביקור את להסדיר .5 הטבעי. במצבם והדומם
ותנאים בניה זכויות ולקבוע  מינימלי אקסטנסיבי  פיתוח תוך
תכנית להגשת בכפוף כניסה מערך  בניית בעבור עתידיים

מחוזית. ועדה בסמכות מפורטת

משטח השטח ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
המותרות התכליות קביעת .2 טבע. לשמורת  לשטח חקלאי 
בכפוף קהל לקליטת מערך לבנות אפשרות מתן .3 ייעוד. לכל

מפורטת. תכנית להגשת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,887 עמ' התשס"ח, ,5748 הפרסומים  ובילקוט  16/11/2007

.12/12/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
הוועדה ולמשרדי ,04-6969712 טל' ,12900 ולבניה גולן, קצרין
וכל ,12100 פינה ראש העליון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/17312 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
דבוריה למגורים, מדרך ייעוד שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17312, מס' מפורטת תכנית מופקדת המזרחי הגליל

ג/7883. לתכנית

גושים דבוריה;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקי חלקה: ,16968 גוש: .74 חלקי חלקה: ,16961 גוש: וחלקות:

.35

מרחבת קרקע ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
התכנית.  בהוראות שינוי ב. למגורים.  37 מס' בדרך  סיבוב

דיור. יחידת תוספת ג.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

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

.04-6772333 טל'

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

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

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/17065 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
סנאן אבו למגורים, שטח תוספת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרד הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/17065, מס' מפורטת תכנית מופקדת  המרכזי הגליל

ג/11129. ג/6770, לתכניות

גושים סנאן;  אבו ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.46 חלקי חלקה: ,18795 גוש: וחלקות:

לשטח כפרי נוף חקלאי מאזור ייעוד שינוי התכנית: מטרת
ב'. מגורים

.85 מס' מהדרך קטע ביטול א.  התכנית:  הוראות  עיקרי
קביעת ג. ב'. מגורים לשטח חקלאי  משטח ייעוד שינוי ב.
בניה. הוראות ד. קביעת קרקע. לכל ייעוד המותרות התכליות

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' עכו, המרכזי, הגליל ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-9912621

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

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

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/16152 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
דרך התכנית: שינוי נקודתי להצרת תוואי  שם

ג'דיידה-מכר ,86 מס'
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/7973. לתכנית שינוי ג/16152,

ג'דיידה-מכר; גושים ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.12 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,18543 גוש: וחלקות:

מאושרת דרך חלקית והצרה תוואי שינוי התכנית: מטרת
.86 מס'

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3340 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  18/04/2008

.05/06/2008 בתאריך

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

לקהל.
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העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/17215 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לצומת מערבית ,4 אליעזר שדה קידוח התכנית: שם

שמורת החולה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה

ג/17215. מס' מפורטת מופקדת תכנית העליון הגליל

החולה; שמורת ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
,13980 גוש: .36 ,21 חלקות: חלקי ,13350 גושים וחלקות: גוש:
חלקי ,13981 גוש: .14 חלקי חלקה: ,19 ,16 ,11 במלואן: חלקות

.1 חלקי חלקה: ,14363 גוש: .8 ,4 חלקות:

לקרקע חקלאית מקרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת
כל והסדרת מוצעת דרך  הנדסיים, למיתקנים  המיועדת

המערכת. של לתפעולה בקרקע המותרים השימושים

מקרקע הקרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
מוצעת. ודרך  הנדסיים למיתקנים המיועדת לקרקע חקלאית 
למיתקנים המיועד בשטח המותרים השימושים קביעת ב.
,90 מס'  כביש של  100 של בניין מקו הקלה ג.  הנדסיים.
בניה.  היתרי למתן הוראות קביעת ד. מ'. ל–50  מ'  מ–100

נופי. טיפול והוראות פיתוח הוראות קביעת ה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
פינה ראש העליון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.12100

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

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

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/17216  מס'

מרכז מגורים, למתחמי חלוקה מחנים, התכנית: שם
היישוב

והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז
שינוי לתכנית ג/17216, העליון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'
תמא/35, תממ/9/2, תמא/11/3/ב, לתכניות כפיפות ג/13122,

תמא/34/ב/4.

גושים מחנים.  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,6 חלקות: חלקי ,14 - 12 במלואן: חלקות ,13778 גוש: וחלקות:
.8 ,7 ,3 חלקות: חלקי ,2 במלואה: חלקה ,13779 גוש: .15 ,11 ,10
.7 ,6 חלקות: חלקי ,13847 גוש: .18 ,1 חלקות: חלקי ,13782 גוש:

חברי של המגורים אזורי של מחדש תכנון התכנית: מטרת
הקהילה. ואזורי הקיבוץ

אזורי של למתחמים חלוקה א.  התכנית: הוראות עיקרי
שייעודו משטח ייעוד שינוי ב. א2. מגורים בשטח המגורים
דרך משולבת, דרך שפ"פ, ציבור, מבני שייעודו לשטח מגורים
קביעת ד.  חניה.  ושטחי שבילים דרכים, התוויית ג.  וחניה. 
ובינוי עיצוב הוראות קביעת ה.  בניה. היתרי למתן הוראות

אדריכלי.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
פינה ראש העליון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.12100

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

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

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15874 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
סאסא התכנית: בריכת שם

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

ג/15874. מס' מפורטת מופקדת תכנית העליון הגליל

וחלקות: גושים סאסא; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.23 ,3 חלקות: חלקי ,14226 גוש: .67 חלקי חלקה: ,14223 גוש:

- הנדסי מיתקן בעבור שטח הקצאת התכנית: מטרת
גישה אליו. ודרך מקורות של בריכת מים

לייעודים שטחים קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
לדרך חקלאית שינוי ייעוד קרקע משטח שמורת טבע השונים. ב.
מקורות. של  שתיה מי בריכת טבע  בשמורת הנדסי  ולמיתקן 

התכנית. בתחום למבנים בניה ומגבלות זכויות קביעת ג.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
פינה ראש העליון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.12100

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
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לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות
עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15603 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
קיש כפר ,7 נחלה התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/15603, מס' מפורטת תכנית מופקדת התחתון הגליל

ג/4384. לתכנית

גושים קיש;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.2 חלקי חלקה: ,15365 גוש: וחלקות:

בנחלה משק למבני שינוי ייעוד משטח א. התכנית: מטרת
אירוח ליחידות בניה תותר  בהם פל"ח,  לשטחי החקלאית
הכל  סך עד 140 מ"ר, מסחריים ולשימושים 160 מ"ר עד  כפרי
פל"ח  ייעודי  בין בניה זכויות העברת תותר ב. מ"ר.   300
300 מ"ר  של לתקרה עד אך המסחרי, לשימוש אירוח (מיחידות

היתרי בניה. מתן בלבד) בעת

חקלאי קרקע מאזור א. שינוי ייעוד הוראות התכנית: עיקרי
כפרי, ביישוב ומגורים מיוחדות הנחיות עם חקלאית לקרקע
עם (מגורים) לקרקע חקלאית א' חלקות משק חקלאי - ומאזור
למגורים. המיועד השטח  בגודל שינוי אין מיוחדות.   הנחיות
זכויות קביעת ג. שטח. תא בכל המותרים השימושים קביעת ב.

בניה. והוראות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת
טל' התחתון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  למשרדי

.04-6628210

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

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

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15866 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
שרונה ,55 נחלה התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/15866, מס' מפורטת תכנית מופקדת התחתון הגליל

ג/4329. לתכנית

וחלקות: הכלולים בתכנית ומקומם: שרונה; גושים השטחים
.1 חלקי חלקה: ,15130 גוש: .3 חלקי חלקה: ,15129 גוש:

משק למבני  משטח קרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת 
לשטחי פל"ח. בנחלה החקלאית

חקלאי קרקע מאזור א. שינוי ייעוד הוראות התכנית: עיקרי
כפרי, ביישוב ומגורים מיוחדות הנחיות עם חקלאית לקרקע
א' חלקות - חקלאי משק ומאזור כפרי ביישוב למגורים מדרך
המיועד השטח בגודל שינוי אין ב. חקלאית. לקרקע (מגורים)
שטח. תא בכל  המותרים השימושים קביעת ג.  למגורים. 

בניה. והוראות זכויות קביעת ד.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת
טל' התחתון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  למשרדי

.04-6628210

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

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

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15859 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מצפה ,8 חלקה התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/15859, מס' מפורטת תכנית מופקדת התחתון הגליל

ג/3126. לתכנית

גושים מצפה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקה ,15087 גוש: .30 ,15 חלקות: חלקי ,15086 גוש: וחלקות:

.8 ,3 חלקות: חלקי ,15089 גוש: .8 במלואה:

בחלקה משק למבני משטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת
פל"ח. לשטחי החקלאית

מאזור משקי קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: עיקרי הוראות
כפרי, ביישוב ומגורים מיוחדות הנחיות עם חקלאית לקרקע עזר
ומגורים מיוחדות הנחיות חקלאית עם לקרקע מגורים ומאזור
למגורים. המיועד השטח בגודל שינוי אין ב. כפרי.  ביישוב
זכויות קביעת ד. שטח. תא בכל המותרים השימושים קביעת ג.

בניה. והוראות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת
טל' התחתון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  למשרדי

.04-6628210
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

ג/16067 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
למגורים ציבור ממבני ייעוד שינוי התכנית: שם

מזרעה ולשצ"פ,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/2315. לתכנית שינוי ג/16067,

גושים מזרעה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,18317 גוש: .5 חלקי חלקה: ,18144 גוש: וחלקות:

.29 ,27 ,6

ציבור לבנייני משטח ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
בניין. קו הקטנת .2 למגורים ושפ"פ.

לבנייני משטח ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
בניין צדדי קו הקטנת ב. ושפ"פ. א' מגורים ב', ציבור למגורים
ג/2315  ג. שינוי לתכנית מס' (אפס) מ'. ל–0 מ' מ–3 מזרחי) (צד

המאושרת.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3340 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  18/04/2008

.05/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-9879621 טל' מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

ג/17050 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
דברת קולחין, מאגר התכנית: שם

והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
יזרעאלים ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז

.19 למש"צ שינוי ג/17050, מפורטת מס' מופקדת תכנית

וחלקות: גושים דברת; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.56 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,16922 גוש:

קולחים. למאגר שטח התכנית: מטרת

חקלאי משטח ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
תנאים קביעת ג. המותרות. התכליות פירוט ב. קולחים. למאגר
קביעת הנחיות ד. ופיתוח השטח. בניה  היתר והוראות למתן

מבחינה נופית/סביבתית. לשילוב האתר והוראות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת

נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,18120 עפולה יזרעאלים,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-6520038 טל'

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

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

העמקים ומבוא יזרעאלים מקומיים תכנון מרחבי

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
הפקדת תכנית בדבר מתוקנת  מפורטת והודעה

ג/12672  מפורטת מס'
קיבוץ דליה אלייקים, קטע מחלף 672 דרך התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
 31/10/2008 בתאריך בעיתונים שפורסמה ג/12672, מס' מפורטת 
,11/11/2008 בתאריך ,332 עמ' התשס"ט, ,5865 הפרסומים ובילקוט
התשכ"ה-1965  והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם וכי
לתכנון המחוזית  הוועדה במשרדי מופקדת החוק),  - (להלן
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/12672, מס' מפורטת תכנית העמקים מבוא יזרעאלים,

ג/8415. ג/2731, ג/4957, ג/8038, ג/4889, לתכניות

יקנעם עילית. דליה. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

.57 חלקה: חלקי  ,11742 גוש: וחלקות:  גושים דליה;  קיבוץ 
גוש: .13 ,12 חלקות: חלקי ,7 במלואה: חלקה ,11748 גוש:
.58 ,55 ,20 - 18 חלקות: חלקי ,54 ,53 ,21 במלואן: חלקות ,11832 
,45 ,44 ,17 חלקות: חלקי ,46 במלואה: חלקה ,11833  גוש:
,50  -  29 ,24 ,20 חלקות: חלקי ,11834 גוש: .98 ,95 ,53  -  47
.11 ,7 ,5 חלקות: חלקי ,10 במלואה: חלקה ,12342 גוש: .59 
,12351 גוש: .5 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,7 במלואה: חלקה ,12345 גוש:
,12 ,11 ,9 ,5 חלקות: חלקי ,12352 גוש: .8  -  6 חלקות:  חלקי
.15 ,13  -  10 ,7  -  4 ,2 חלקות: חלקי ,12353 גוש: .21 ,20 
.12 ,9 ,5 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,10 במלואה: חלקה ,12361  גוש:
חלקות: חלקי ,12675 גוש: .46 ,6 - 2 חלקות: חלקי ,12674 גוש:

.48 ,17

שיפור ב. בצמתים. התנועה הסדרת א. התכנית: מטרת
הדרך. זכות הרחבת ג הדרך. של והאופקי האנכי התוואי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
למשרדי יומצא התנגדות  העתק הצפון. מחוז ולבניה  לתכנון
,18120 עפולה יזרעאלים,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 
לתכנון המקומית הוועדה ולמשרדי ,04-6520038 טל'
טל' ,17000 נצרת עילית ,5 ציפורן מבוא העמקים, רח'  ולבניה

.04-6468585

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

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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הגליל לב מקומי תכנון מרחב

ג/15850 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
תעשיה שצ"פ, משטח ייעוד שינו התכנית:  שם

סח'נין דרך, והתוויית מגורים + ספורט לשטח זעירה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי מס' ג/15850, מפורטת תכנית מופקדת לב הגליל

ג/6671. ג/6342,

וחלקות: גושים בתכנית ומקומם: סח'נין; הכלולים השטחים
חלקות: חלקי ,19270 גוש: .109 ,108 ,58 חלקות: חלקי ,19269 גוש:

.40 ,23 ,21 ,20 ,18 חלקות: חלקי ,19271 גוש: .21 - 19

ותעשיה ציבורי פתוח ייעוד משטח התכנית: שינוי מטרת
למגרשים. וחלוקה ספורט, א', למגורים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-6746740

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

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

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/16231 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
 21 דרך של תוואי נקודתי התכנית: שינוי  שם

עראבה ולגיטימציה,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/6761. ג/4014, לתכניות שינוי גנ/16231,

גושים עראבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.171 ,170 ,166 ,159 חלקות: חלקי ,19381 גוש: וחלקות:

עראבה. ביישוב 21 דרך מס' תוואי שינוי מטרת התכנית:

בקו ושינוי דרך תוואי שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
מדרך ייעוד ושינוי לדרך, ומגורים משב"צ ייעוד שינוי ב. בניין.

בניין. ג. שינוי קווי למגורים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3343 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  04/05/2008

.05/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6746740 טל' סח'נין הגליל, לב ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/17474 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
סכנין גישה, דרך הסדרת התכנית: שם

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

ג/14890. ג/11646, לתכניות שינוי גנ/17474,

וחלקות: גושים בתכנית ומקומם: סח'נין; הכלולים השטחים
.31 ,29 חלקות: חלקי ,19291 גוש:

סכנין. משולבת במזרח דרך התכנית: הסדרת מטרת

לדרך משצ"פ  ייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי 
משולבת.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4413 עמ' התשס"ח, ,5840 הפרסומים  ובילקוט  18/07/2008

.18/08/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6746740 טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/16787 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
קיים,  בניין 65 מעל מס' כביש הזזת התכנית: שם

סכנין אחוזי בניה, הגדלת קווי בניין, ושינוי
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16787, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל לב ולבניה

ג/12906. ג/9086, ג/9169, לתכניות

וחלקות: גושים בתכנית ומקומם: סח'נין; הכלולים השטחים
חלקות: חלקי ,19316 גוש: .33 ,20 ,19 חלקות: חלקי ,19284 גוש:

.85 ,82 ,36 - 31 ,28 ,23 ,22

קיים,  בניין מעל  65 כביש להזזת תכנית התכנית: מטרת
אחוזי בניה והגדלת בתשריט למסומן בהתאם בניין שינוי קווי

קומות. ומספר

בניין  מעל  65 כביש הזזת  א. התכנית: הוראות עיקרי 
בתשריט. למסומן בהתאם בניין קווי  קביעת ב. בסח'נין. קיים
הגדלת ד. .150% במקום  ל–195%  הבניה  אחוזי  הגדלת   ג. 

קומות. ל–5 קומות במקום 4 הקומות מס'

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-6746740
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17470 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ריינה בניה, ובזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17470, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/5507. לתכנית

וחלקות: גושים ריינה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.12 חלקי חלקה: ,17525 גוש:

בניה. וזכויות בהוראות שינוי התכנית: מטרת

וזכויות בניה בהוראות שינוי א. התכנית: עיקרי הוראות
דעת לחוות בהתאם הבעלים של נטו מגרש שטח הקטנת עקב
הגדלת ג. למגרש. מותר  יח"ד מס'  קביעת ב.  מקרקעין. שמאי

גובה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

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

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17458 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ציבורי למוסד ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם

מאהל עין לתרבות,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17458, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/7609. לתכנית

גושים מאה'ל;  עין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.20 חלקי חלקה: ,16940 גוש: וחלקות:

תרבות. מרכז הקמת התכנית: מטרת

למוסדות ממגורים ייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי
ציבור לתרבות, וקביעת הוראות וזכויות בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16868 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
יפיע ובזכויות בניה, בהוראות התכנית: שינוי שם

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

ג/9607. לתכנית שינוי גנ/16868,

וחלקות: גושים יפיע; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.14 חלקי חלקה: ,16876 גוש:

בניה. וזכויות בהוראות שינוי התכנית: מטרת

מותרים. בניה אחוזי הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי

בניין. בקווי שינוי ג. מ"ר. ל–394 מינימלי  מגרש הקטנת  ב. 
המותר. הדיור יחידות מספר הוספת ד.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3344 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  25/04/2008

.05/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17218 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
למגורים, ציבור ממבנה ייעוד שינוי התכנית: שם

רמת ישי
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/8156. ג/6659, לתכניות שינוי ,17218 גנ/

גושים ישי;  רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,11183 גוש: .102 במלואה: חלקה ,11181 גוש: וחלקות:

.44 חלקה:

ציבור ומוסדות למבנים משטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת
גישה. דרכי והסדרת ב' למגורים לשטח
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למבנים משטח ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
וזכויות הוראות קביעת ב. ב'. למגורים לשטח ציבור ומוסדות
וביטול רגל, להולכי לדרך משולבת מדרך חלק הפיכת ג. בניה.

דרך. של סיבוב רדיוס

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3345 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  11/04/2008

.05/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16865 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מעורב לתעשיה מתעשיה ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/4392. ג/4224, לתכניות שינוי ,16865

גושים ישי;  רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.41 במלואה: חלקה ,11179 גוש: וחלקות:

קלה מתעשיה ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
בניה. בהוראות וזכויות שינוי למסחר. ב. ומלאכה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,755 עמ' התשס"ח, ,5744 הפרסומים  ובילקוט  26/10/2007

.27/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/15836 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ושינוי מחקלאי למגורים, שינוי ייעוד התכנית: שם

מערבית שכונה כסרא, לג/8060, 51,שינוי דרך תוואי
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/8060. לתכנית שינוי ג/15836,

כסרא-סמיע; גושים ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.38 ,25 - 23 ,15 ,14 חלקות: חלקי ,19228 גוש: וחלקות:

לשלושה משותף מגורים מגרש הקמת התכנית: מטרת
קיימים. בתים

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
.50 כבישים 51, 51 בצומת דרך בתוואי שינוי ב. מגורים. לקרקע
שינוי ה. הוראות בניה. קביעת ד. תכליות מותרות. קביעת ג.

בניין. קווי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3345 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  18/04/2008

.05/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-9979659 טל' מעלה הגליל, ד"נ הגליל, מעונה, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/17350 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לייעוד חקלאית מקרקע ייעוד שינוי התכנית: שם

ינוח מגורים,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
תכנית מפורטת מס' מופקדת הגליל מעלה ד"נ מעלה הגליל, 

ג/5180. לתכנית שינוי גנ/17350,

גושים ינוח-ג'ת;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,18731 גוש: .156 ,93 ,90 ,85 חלקות: חלקי ,18719 גוש: וחלקות:

.45 ,12 חלקה: חלקי

מגורים. שטח הגדלת התכנית: מטרת

מחקלאי שטח ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
לדרך. שטח ממגורים ייעוד שינויי ב. שצ"פ ודרכים.  למגורים,

תשריט. לפי בניין קווי שינוי ג.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מעלה ד"נ הגליל, מעלה ולבניה  לתכנון  המקומית הוועדה

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

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

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

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/13809  מס'

ג/2180 לתכנית שינוי ,32 מגרש חוסן, התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
ג/13809, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת הגליל מעלה

ג/2180. לתכנית שינוי
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וחלקות: גושים חוסן; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.18 ,8 ,2 חלקות: חלקי ,19896 גוש: .14 חלקי חלקה: ,19892 גוש:

משק ממבני  הקרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת 
בניין  בקו שינוי ב. מיוחד. לחקלאי ג/2180  לפי  חקלאיים

בלבד. קיימים למבנים מ' ל–23 מ' מ–80

לחקלאי הקרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
משטח קרקע ייעוד שינוי ב. מגרשים. בגבולות ושינוי מיוחד,

פיתוח. הוראות קביעת ג. מיוחד. חקלאי לשטח קיימת דרך

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מעלה ד"נ הגליל, מעלה ולבניה  לתכנון  המקומית הוועדה

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

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

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

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/14486 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
החדשה, בפקיעין למגורים ייעוד שינוי התכנית: שם

המופקדת ג/4751 לתכנית שינוי
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/14486, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל מעלה

ג/4751. ג/9953, ג/2574, לתכניות

חדשה. פקיעין  ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות: חלקי ,19077 גוש: וחלקות: גושים חדשה; פקיעין רח'

חלקה: 13. 19079 חלקי גוש: .103 ,102

הקמת לאפשר ב. ביישוב. נחלה הגדלת א. התכנית: מטרת
מגורים. לאירוח כפרי באזור יחידות

משטח קרקע  ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת ב. מגורים. לאזור חקלאי

הוראות בניה. קביעת קרקע. ג.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מעלה ד"נ הגליל, מעלה ולבניה  לתכנון  המקומית הוועדה

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

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

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

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/15682 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
שומרה ונופש, לתיירות ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/15682. מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל מעלה

גושים שומרה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.14 ,9 ,8 ,5 חלקות: חלקי ,19834 גוש: וחלקות:

כפרית סוויטות מלונית הקמת לאפשר התכנית: מטרת
שומרה. במושב התיירות משרד הנחיות לפי A ברמה

יישוב כפרי קרקע משטח ייעוד א. שינוי עיקרי התכנית:
ודרך.  פתוח  ציבורי שטח ונופש, תיירות לאזור  תמ"מ2   לפי
ודרך. ונופש לאזור תיירות חקלאי קרקע משטח ייעוד שינוי  ב.
קביעת ד. קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת ג.
עיצוב ארכיטקטוניות,  הנחיות קביעת ה. בניה. הוראות 

והשתלבות בנוף ובסביבה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מעלה ד"נ הגליל, מעלה ולבניה  לתכנון  המקומית הוועדה

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

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

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

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16931 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
הבניה ואחוזי בניה הוראות שינוי התכנית:  שם

מעונה מושב ,285 במגרש
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16931, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל מעלה

ג/9953. ג/9737, לתכניות

גושים מעונה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.10 ,1 חלקות: חלקי ,18396 גוש: וחלקות:
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במגרש ואחוזי הבניה בניה הוראות התכנית: שינוי מטרת
מושב מעונה. ,285

קומות.  ל–3  קומות שינוי מס' א. הוראות התכנית: עיקרי
 ,10 ,1 ח"ח   18396 בגוש  ל–85%  מ–60% בניה  אחוזי שינוי ב. 

.285 מגרש

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מעלה ד"נ הגליל, מעלה ולבניה  לתכנון  המקומית הוועדה

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

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

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

הגליל ומעלה נפתלי מעלה מרחבי תכנון מקומיים

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/14337  מס'

שפ"פ מיוחד, חקלאי לשטח ייעוד שינוי התכנית: שם
חקלאית ודרך

התכנון  לחוק  89 לסעיף  בהתאם הודעה, בזה נמסרת 
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומיות הוועדות ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
מיתאר תכנית  מופקדת נפתלי ומעלה הגליל מעלה ולבניה 

ג/14337. מקומית מס'

רח' אלקוש. אלקוש. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

.6 ,4 חלקות: חלקי ,19702 גוש: וחלקות: גושים  פסוטה;
.32 ,2 חלקות: חלקי ,19703 גוש:

לפיטום פרגיות לולים חוות הקמת לאפשר התכנית: מטרת
עופות   14 של וצפיפות בצד מאווררים עם פתוחות (סככות

למ"ר).

מקרקע קרקע ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
המותרות התכליות קביעת ב. מיוחד. חקלאי לשטח חקלאית
הנחיות קביעת ד. בניה. הוראות קביעת ג. קרקע. ייעוד לכל
קביעת ו. סביבתיות. הנחיות קביעת ה. אדריכלי. ועיצוב בינוי

הנדסיות. תשתיות לפיתוח הנחיות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
מעלה ד"נ הגליל, מעלה ולבניה  לתכנון  המקומית הוועדה
המקומית הוועדה ולמשרדי ,04-9979659 טל' מעונה, הגליל,
מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון

.04-9978030 טל'

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

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

הגליל ומעלה נפתלי מעלה מרחבי תכנון מקומיים

ג/17232 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לאזור חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית:  שם

מעיליא ומלאכה, תעשיה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
תמא/35. תממ/9/2, ג/6296, ג/1729, לתכניות כפיפות ג/17232,

גושים מעיליא;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקי ,18633 גוש: .38 במלואה: חלקה ,18376 גוש: וחלקות:

.110 ,92 ,91 ,40 חלקות:

במזרח ומלאכה תעשיה שטח הגדלת התכנית: מטרת
מעיליא.

לאזור שטח חקלאי ייעוד שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
בניה והוראות  שימושים  קביעת ב. ודרך. ומלאכה,  תעשיה 

סביבתיות. הנחיות קביעת קומות). ג. מספר בניה, (אחוזי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3346 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים  ובילקוט  02/05/2008

.05/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעונה, הגליל, מעלה ד"נ הגליל, מעלה ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ולמשרדי ,04-9979659 טל'
,04-9978030 טל' תרשיחא, מעלות ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16823 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
,304 מס' משולבת דרך מיקום שינוי התכנית: שם

שמס מג'דל ג/9858, לתכנית שינוי
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16823, מס' מפורטת תכנית מופקדת החרמון מעלה

ג/9858. לתכנית

שמס. מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

 305 מס' משולבת  דרך בתוואי  שינוי א.  התכנית: מטרת 
צדדי בניין קו הקטנת ב. רגל). להולכי (דרך לשביל  והפיכתה

מ'. ל–0

שינוי ב. הבניה. הוראות שינוי  א.  התכנית: הוראות עיקרי
ב. (דרך להולכי רגל) ומגורים קרקע מדרך משולבת לשביל ייעוד

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
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רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,12439 מעלה החרמון, מסעדה ובניה הוועדה המקומית לתכנון

.04-6981677 טל'

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

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

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/16275 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לשטח מגורים מאזור ייעוד שינוי התכנית: שם

מעלות מוזאון,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/3019. לתכנית שינוי ג/16275,

תרשיחא. מעלות ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בנוי. שטח

וקביעת לשימור, לאזור שטח ייעוד התכנית: מטרת
בו. המותרים השימושים

ב מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
קביעת ג. בניה. והוראות שימושים קביעת ב. לשימור. לאזור

הוראות בינוי.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2111 עמ' התשס"ח, ,5781 הפרסומים  ובילקוט  08/02/2008

.28/02/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
תרשיחא, מעלות ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה  לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-9978030 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/14142  מס'

ביריה למגורים, מדרך ייעוד שינוי התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/2289. לתכנית שינוי ג/14142, מס'

וחלקות: גושים ביריה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.182 חלקי חלקה: ,107 במלואה: חלקה ,13796 גוש:

.1 מגורים לאזור מדרך ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת
שירות שטחי תוספת ג. בתכנית. הקבוע בניין בקו שינוי ב.

ולבניה. לתכנון תקנות לפי 13(ב)(3) לתקנה בהתאם

מחלקה לחלק ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
לחלקה אחורי בניין בקו שינוי ב. .1 מגורים  לאזור (דרך)  182

מ'  מ–5  קדמי בניין בקו שינוי מ', ל–3.5 מ' מ–5 מוצעת 107 
המבנה. הקובעת של הכניסה למפלס בקומה שמתחת מ'  ל–2.5

שירות. שטחי תוספת ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2074 עמ' התשס"ו, ,5500 הפרסומים  ובילקוט  07/03/2008

.27/02/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6919806 טל' ,13910 הגליל, מירון ולבניה מרום
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב

ג/15033 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כמון הר טבע, שמורת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  ג/15033, מס' מפורטת תכנית מופקדת משגב

ג/9743.

דרומית  ק"מ כ–3  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ליישוב ומזרחית כמון  ליישוב מערבית לכרמיאל,  מזרחית
במלואן: חלקות ,18848 גוש: וחלקות: גושים   מכמנים;
.5 ,1 חלקה: חלקי  ,18849 גוש: .14 ,12 חלקות: חלקי ,15 ,10 
.1 חלקה: חלקי  ,19150 גוש: .2 חלקה: חלקי  ,18850  גוש:
.40 חלקי חלקה: ,19259 גוש: .29 ,17 ,8 חלקות: חלקי ,19154 גוש:

.1 חלקי חלקה: ,19260 גוש:

טבעי יער של מייעוד השטח ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
ייעוד שינוי .2 טבע. לייעוד שמורת קיים אדם ויער נטע לשימור
השטח לייעד .3 לשמורת טבע. פתוח כפרי מאזור חקלאי/נוף
אתרים טבע,  שמורות לאומיים,  גנים חוק  לפי טבע לשמורת 
התכנון חוק לפי התשנ"ח-1998, הנצחה,  ואתרי לאומיים 
והדומם הצומח,  החי, על לשמור  .4 והבניה, התשכ"ה-1965.

הטבעי. במצבם

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
טל' משגב, ד"נ משגב,  ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה

.04-9990102

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

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

ג/15929 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
תמרה דת, למוסד שטח ייעוד התכנית: שם

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

ג/6957. לתכנית שינוי ג/15929,

גושים תמרה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.51 ,17 חלקות: חלקי ,18585 גוש: וחלקות:

למוסד דת. ממגורים קרקע ייעוד שינוי א. מטרת התכנית:
הדרכים. מערך הסדר ג. דת. מוסד להקמת הוראות קביעת ב.

ממגורים הקרקע ייעוד שינוי  התכנית: א. הוראות עיקרי
הגליל שפלת המקומית הוועדה  ב. ודרך.  דת למוסד לשטח
כל זו. לתכנית בהתאם בניה היתרי להוציא מוסמכת תהיה
מס' תכנית לפי ייקבעו  זו בתכנית שונו לא  אשר  ההוראות

ג/6957.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2606 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  14/03/2008

.02/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-994122 טל' ,24930 תמרה הגליל, שפלת ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

ג/15149 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לשטח ציבור למבני ייעוד משטח שינוי התכנית: שם

כאבול ומגורים, ציבור מבני
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/10552. לתכנית שינוי ג/15149,

גושים כאבול;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.67 ,61 חלקות: חלקי ,19601 גוש: וחלקות:

שימוש א. משולב: שימוש עם בניין הקמת התכנית: מטרת
הקומות. א' בשאר מגורים ב. ילדים. גני - בקומת קרקע ציבורי

הקרקע חלק בייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי
ציבור לבנייני  משטח המצורף בתשריט כחול בקו המותחם 
ושימוש קרקע, בקומת ציבורי שימוש מעורב, לשימוש לשטח

למגורים בשאר הקומות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3662 עמ' התשס"ז, ,5694 הפרסומים  ובילקוט  29/06/2007

.23/07/2007 בתאריך

לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 עילית נצרת  הממשלה,  קרית דרך הצפון, מחוז  ולבניה 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
וכל מעוניין רשאי ,04-994122 טל' ,24930 תמרה הגליל, שפלת
פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

יוסף ברון  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אופקים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
2/103/03/23/ג  מס'

אופקים תעשיה, באזור למסחר שטח התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

2/103/03/23/א. לתכנית שינוי 2/103/03/23/ג,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' אופקים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
100212 (ארעי),  גוש וחלקות: גושים התעשיה; אזור ז'בוטינסקי,
חלקה  גוש 23 ארעי, הרישום הישנה, לפי שיטת 1 (חלק), חלקה
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;20 דף מס' ,500 מס' ספר ,21

רצוף. כחול בקו

קיים מסחרי למגרש בניה אחוזי הגדלת .1 התכנית: מטרת
קווי שינוי .2 הקיים. האירועים אולם הגדלת את לאפשר כדי

צדדי  בניין בקו  0.00 בניין קווי יצירת לרבות קיימים, בניין
ציבורית פתוח לשטח חניה ייעוד משטח ציבורי שינוי .3 ואחורי.

אירועים. לאולם הנאה זיקת מתן עם

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2746 עמ' התשס"ח, ,5793 הפרסומים  ובילקוט  25/04/2008

.09/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-9928542 טל' ,80300 אופקים ,1 הרצל שד' אופקים,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אשדוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
21/115/03/3  מס'

ושמורת חשמל חברת פרוזדור שטח התכנית: שם
אשדוד הצפוני, התעשיה אזור טבע,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,21/115/03/3
,970 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5355, 10/12/2004 ובילקוט בתאריך

.11/115/03/3 שינוי לתכנית ,30/12/2004 בתאריך

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

מקום: אשדוד.  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
ומזרחי לאזור בקטע דרומי ,41 מס' ארצי כביש תוואי בקרבת
בקו כחול בתשריט כמסומן התכנית: גבולות תעשיה צפונית;
,2029 גוש: .32 חלקה: חלקי  ,2026 גוש: וחלקות:  גושים רצוף; 
.4 חלקי חלקה: ,2041 גוש: .18 חלקי חלקה: ,19 במלואה:  חלקה
,12 ,3 - 1 חלקות: חלקי ,2046 גוש: .13 חלקי חלקה: ,2045 גוש:
חלקי חלקה: ,2297 גוש: .9 חלקי חלקה: ,2047 גוש: .41 ,36 ,23 ,13

.5 חלקי חלקה: ,2299 גוש: .28
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המיועד בשטח בניה  הוראות קביעת התכנית:  מטרת
קביעת א. להלן: כמפורט טבע ושמורת חשמל חברת לפרוזדור

בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ב. המותרים. השימושים

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
,08-8545304 טל' ,77100 אשדוד ,10 הגדוד העברי אשדוד, רח'
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
171/102/02/5  מס'

זאב, נווה ו–26, 25 במגרשים מגורים התכנית: שם
שבע באר ,5 פלח

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,171/102/02/5 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת שבע באר

.98/102/02/5 לתכנית כפיפות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

התכנית שבע. באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
זאב  נווה מגורים ו–26 שבפלח 5 בשכונת 25 למגרשים מתייחסת
;Y- 571,335 קואורדינטה ;X - 178,092 קואורדינטה שבע; בבאר
וחלקות: רצוף; גושים כחול בקו בתשריט התכנית: כמסומן גבולות

.10 ,9 במלואן: חלקות ,38195 גוש:

ו–26  25 למגרשים הבניה בזכויות שינוי התכנית: מטרת
.5 פלח זאב, נווה בשכונת

לכניסה מעל השירות שטח הגדלת התכנית: הוראות עיקרי
המגרשים שאר לכל להשוותו כדי ו–26, 25 מגרשים בעבור

.(98/102/02/5) המאושרת בתכנית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

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

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

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
18/109/03/5  מס'

רסקו, שכונת ,32 גרא בן אהוד רחוב התכנית: שם
באר שבע

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

.10/109/03/5 שינוי לתכנית ,18/109/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכונת שבע.  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;32 גרא בן אהוד רח' רסקו.
,64 במלואה: חלקה ,38006 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו

.221 חלקה: חלקי

להלן: כמפורט 112 מס' במגרש  שינויים התכנית:  מטרת 
של הכל לסך  עד עיקרית  למטרה הבניה באחוזי  הגדלה  .1 
קביעת .2 הקרקע.  בקומת 142 מ"ר של  מרבי ובהיקף 183 מ"ר
סככת  15 מ"ר עד שיכללו שירות לשטחי בניה והנחיות זכויות
השירות  שטחי ממ"ד. מ"ר ו–8  חיצוני מחסן  מ"ר 8 עד רכב,
המגרש חדש בתחום מקום חניה קביעת 31 מ"ר. 3. - המרביים
קומות מספר קביעת .4 התשריט). (לפי הגדר מקיר קטע והריסת
בהקלה  שנבנתה  הגג ועליית  קומה אחת, במקום קומות   2 -
אדריכלי. לעיצוב הנחיות קביעת .6 שינוי בקווי בניין. .5 להיתר.

בניה. היתרי להוצאת תנאים קביעת .7

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2114 עמ' התשס"ח, ,5781 הפרסומים  ובילקוט  31/01/2008

.28/02/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
95/115/03/5  מס'

שבע באר קניון התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכניות כפיפות  ,20/115/03/5 לתכנית שינוי  ,95/115/03/5
תמא/34/ תמא/34/ב/4, תמא/23, ,3/113/03/5 ,44/115/03/5

.1/113/03/5 תמא/3, ב/3,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים
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שכונה שבע.  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
 38110 בגוש   7 חלקה מצפון, טוביהו רחוב שבין השטח ט'.
ו–6 בגוש 38110 ממזרח;  5 מדרום, חלקות גדי עין ממערב, רחוב
התכנית: גבולות ;Y573,300 קואורדינטה ;X178,300 קואורדינטה
,38081 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן
חלקי ,10 ,4 - 1 במלואן: חלקות ,38110 גוש: .92 חלקה: חלקי

.44 חלקי חלקה: ,38122 גוש: .12 ,9 ,8 חלקות:

ציבוריות. פונקציות הכולל קניון הקמת התכנית: מטרת

מלונאות מאזור ייעוד שינוי  א. התכנית:  הוראות עיקרי
שינוי ב. מוצעת. ודרך שצ"פ ומסחר, מיוחד מגורים לאזור ונופש
תכליות הבניה, זכויות ג. קביעת מוצעת. לדרך משצ''פ ייעוד
היתר למתן תנאים קביעת ד. בניה. והוראות מותרים ושימושים

אדריכלי. ועיצוב פיתוח גמר, לחומרי הנחיות בניה,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3548 עמ' התשס"ח, ,5822 הפרסומים  ובילקוט  01/05/2008

.23/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

ערד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
14/112/03/24  מס'

ערד רחוב התפוח, זכויות, התכנית: הגדלת שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.4/112/03/24 שינוי לתכנית ,14/112/03/24

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

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

התכנית שטח ערד. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;14 ,12 ,10 ,8 בתים: מס' תפוח, רח' חלמיש, בשכונת נמצא
גבולות ;Y-574.360 קואורדינטה ;X-219.320 קואורדינטה
וחלקות: גושים  רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן  התכנית: 
,12 חלקות: חלקי ,11-9 במלואן: חלקות ,38235  גוש:

לתכנית 4/112/03/24. 121 בהתאם מגרש: .43 ,42

ב1, מגורים לאזור בניה שטחי הוספת התכנית:  מטרת
בניה. והגבלות הנחיות בזכויות, שינויים ידי על

מגרשים וחלוקת  איחוד  .1 התכנית: הוראות עיקרי
לאזור  המיועד  121 מס' מגרש (חלוקת בעלים בהסכמת
מס':  ל–4 מגרשים חלמיש שכ' תפוח, ברח' שנמצא ב' מגורים
.((14 ,12 ,10 ,8 (מס' הבתים: בתים לפי D ,121C ,121B ,121A 
הגדלת  מגרש, על ידי 4 בכל ,3 מס' שטח בניה לדירות הוספת .2
(40 מ"ר  מגרש לכל מ"ר ב–80 עיקריות למטרות הבניה זכויות
קביעת הנחיות .4 בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .3 לדירה).

מחייב. לנספח בינוי בהתאם ועיצוב אדריכלי בינוי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2459 עמ' התשס"ח, ,5787 הפרסומים  ובילקוט  07/03/2008

.20/03/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9951712 ערד, ערד, טל'

לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

טוביה באר מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
8/135/03/8 מס'  מפורטת

חצב מושב - כריספי משק התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה ביטול דבר על שהודעה ,8/135/03/8 מס' תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
בתאריך ,1808 עמ'  5773, התשס"ח, הפרסומים בילקוט  פורסמה

.135/03/8 שינוי לתכנית ,05/02/2008

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

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

בתחום מועצה חצב. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות טוביה; באר אזורית
חלקי ,8 במלואה: חלקה ,2245 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

.23 חלקה:

וגבולותיו המגורים מגרש  שטח הסדרת  התכנית: מטרת
הסדרת האזור התקפה. התכנית לפי קיימות בהתאמה לזכויות
א. איחוד על ידי: למושב, והמשוייך החקלאי המשוייך לנחלה
משטח חלק ייעוד שינוי ב. בעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת
ביישוב  מגורים לאזור 181 חלק) מס' (מגרש ב' חלקה חקלאי,
שטח חקלאי  של שימוש שינוי 35 חלק). ג. מס' (מגרש חקלאי
חקלאי,  לאזור חלק)  35 מס' (מגרש א' חלקה חקלאי, מאזור
חקלאי של שטח שימוש ד. שינוי חלק). 181א (מגרש ב' חלקה
חקלאי,  לאזור חלק)  181 מס' (מגרש ב' חלקה חקלאי, מאזור
לציבור  מעבר זכות קביעת ה. חלק).  35 מס' (מגרש  א' חלקה 
לאזור עד ב' (מגרש 181א) חלקה 131 לאזור חקלאי, מדרך מס'
מגורים באזור המרביים הבניה שטחי קביעת ו. ההנדסי. המיתקן
מתוכם 13%  המגרש ל–20% משטח (35 ביישוב חקלאי (מגרש
המרביים הבניה שטחי קביעת ז.  עיקריים. שטחים המהווים
המגרש. משטח ל–35% (35 מס' (מגרש החקלאי, חלקה א' באזור
(מגרש למיתקן ההנדסי באזור המרביים שטחי הבניה קביעת ח.
שימושים  תכליות, קביעת ט. המגרש. משטח ל–50%  181ב) 
הנדסיים. למיתקנים אזור קביעת י. לתשתיות. כלליות והנחיות
ביצוע שלבי קביעת יב בניה. היתרי למתן התנאים קביעת יא.

התכנית.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-6263791 טל'
ובשעות בימים  ,08-8503404 טל' טוביה, באר טוביה, באר

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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שמעונים מקומי תכנון מרחב

471/03/7 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
שובל יער התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,471/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים ולבניה
כפיפות ,219/03/7 ,3/104/03/7 משד/30, ,305/02/7 לתכניות

לתמא/22.

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מועצה בתחום  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
מערב ומצפון שמעון, דרומית מערבית לקיבוץ שובל בני אזורית
חלקה ,100231/2 גוש וחלקות: גושים הנגב; משמר לקיבוץ
חלקות ,100231/9 גוש  (חלק).  1 חלקה ,100231/7 גוש 1(חלק).
,41 ,36 ,33 ,32 ,28 ,25-22 ,20-17 ,12- 10 חלקי חלקות ,35 ,34
1 (חלק).  חלקה גוש 100232/5, 100232/1 (חלק). גוש .50 ,48 ,47
,2 חלקות ,100233/3 גוש .9 ,7 ,5-3 חלקי חלקות ,100233/2 גוש
,2 ,1 חלקי חלקות ,100233/4 גוש .8 ,7 ,6 ,3 ,1 חלקי חלקות ,5 ,4
 1 חלקה ,400128 גוש .5 ,4 ,2 ,1 חלקי חלקות ,100234/3 גוש .4 ,3
(חלק); גבולות התכנית: חלקה 1 מוסדר), 400139 (לא גוש (חלק).

רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן

.22 לתמ"א היער בהתאם מתחמי פירוט התכנית: א. מטרת
תכנוני קיים  לתמ"א22 ביחס למצב עדכון/התאמה/תיקונים ב.
פארק יער לאזור חקלאי משטח קרקע ייעוד שינוי ג. ומאושר.
וטיפוח שימור בדבר הוראות לשימור. ד. טבעי יער ולאזור מוצע
תשתית הצמחי, המגוון העשרת נוף, שיפור למען: יערות
מיער ייעוד שינוי ה. הקרקע. ושימור המרעה, השבחת לנופש,

חקלאי. לשטח תמ"א22 לפי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
1/489/02/7  מס'

יבול - יתד שפירים למים שאיבה תחנת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה

.1/489/02/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

,232 לדרך דרומית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מועצה בתחום הפלדה. אנדרטת לכיוון הדרך צומת בקרבת
קואורדינטה ;Y569.700 מזרח מערב קואורדינטה אשכול; אזורית
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;X134.050 צפון דרום

.1 חלקי חלקה: ,100303 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

מיתקן להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
- תחנת שאיבה למים שפירים. הנדסי

ללא משטח קרקע שינוי ייעוד התכנית: א. הוראות עיקרי
קביעת ג. מותרים. שימושים קביעת ב. הנדסי. למיתקן ייעוד
קביעת ד.  שירות. ולשטחי עיקריים לשטחים בניה זכויות 

בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ה. בניה. ומגבלות הנחיות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

499/02/7 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מבטחים בקומפוסט לטיפול אתר התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
כפיפות ,499/02/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

תממ/14/4. לתכנית

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מערבית דרומית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
האזורית אשכול; המועצה בתחום ניצן. ושדה למושבים מבטחים
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;142540/569930 מרכזי נ.צ.
חלקי ,41 במלואה: חלקה ,100229 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

.19 חלקי חלקה: ,100309 גוש: .39 ,10 ,3 חלקות:

לייעוד חקלאית  קרקע ייעוד שינוי  .1 התכנית: מטרת
דרך ולייעוד חקלאית,  בקרקע  קומפוסט  אתר  של משולב
קביעת .3 ייעוד. בכל  המותרות התכליות קביעת  .2 מוצעת.
קביעת .5 סביבתיות. הנחיות קביעת .4 זכויות ומגבלות בניה.

ביצוע. מועדי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
18/311/03/7  מס'

בנגב ערערה ,214 מגרש ,2 שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.3/310/02/7 1/311/03/7/ב, לתכניות שינוי ,18/311/03/7

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

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

בנגב. ערערה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בנגב; בערערה (2) בשכונה   (214) מס' ממגרש מזרחית  צפון
גושים ;Y563.946.00 קואורדינטה ;X202.950.00 קואורדינטה
;86 ,70 חלקות: חלקי מהגוש,  חלק ,100084/9 גוש: וחלקות:

רצוף. כחול התכנית: כמסומן בתשריט בקו גבולות

(6 יח"ד)  הכולל א' למגורים מגרש הקמת התכנית: מטרת
בנגב. ערערה ,2 בשכונה

ציבורי חלק משטח ייעוד שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
באזור הבניה קביעת שטחי ב. ושביל. מגורים א' לאזור פתוח
עיקריים. שטחים מהווים 50% מתוכם ל–70%, א'  מגורים
קביעת ד. קווי בניין. וקביעת התכליות והשימושים קביעת ג.

התכנית. ביצוע שלבי ה. קביעת בניה. היתר למתן תנאים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3551 עמ' התשס"ח, ,5822 הפרסומים  ובילקוט  16/05/2008

.23/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בה  לעיין רשאי מעוניין 08-6899696, וכל טל' שדרות, שמעונים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
2/352/03/7  מס'

שבע תל ,70 מגרש ,38 שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.352/03/7 שינוי לתכנית ,2/352/03/7

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

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

,70 מגרש שבע. תל ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
;Y 572.350 קואורדינטה ;X 186.000 קואורדינטה ;38 בשכונה
גושים רצוף;  כחול בקו בתשריט  כמסומן  התכנית: גבולות 
לתכנית  70 בהתאם מגרש: .100059 בחלקיות: גושים וחלקות:

.352/03/7

אזור של במגרש הקיים המצב הסדרת התכנית: מטרת
בשטחי שינוי  בלא המגרש שטח הגדלת ידי על א', מגורים 
השטחים הגדלת עם אך הדיור יחידות ומספר העיקריים הבניה

עזר. למבני המותרים

חלק של קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
השטח הגדלת ב.  ולשביל. א' מגורים לאזור משולבת  מדרך
התנאים  קביעת ג. ל–50 מ"ר. מ"ר מ–18 לחניה המיועד המותר
המועד קביעת ד. במגרש.  הבניין וקווי בניה  היתרי למתן

התכנית. למימוש

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2118 עמ' התשס"ח, ,5781 הפרסומים  ובילקוט  11/04/2008

.28/02/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בה  לעיין רשאי מעוניין 08-6899696, וכל טל' שדרות, שמעונים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אבי הלר  
הוועדה ראש יושב מקום ממלא  

       המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הרבניים הדין בתי הודעות   

האזורי בירושלים  הדין הרבני בית  
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מקייס לאורה14.4.2001אמיר מנחם1275

שרה1283 מקייס לאורה19.5.2008אמיר

מימון8406 שמיר שלמה10.10.2007מחפודה

רחל5825 גבאי מאיר12.1.2008גבאי

איב18.7.2007ברדה פלח אליס4619 יצחק ברדה

שושנה8782 ידיד יעקב27.5.2000ידיד

דוד12.11.2008זמרן תלמה6699 זמרן

מאיר28.10.2008הגר דינה לאה9044 יצחק הגר

דיצה0515 מיכאל–16.4.2008דניאל ליבלינג
זלמן



12.1.2009 התשס"ט, בטבת ט"ז ,5899 הפרסומים ילקוט 1768

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יצחק0926 שמחה10.12.2008מתתיהו מתתיהו

מרים11.7.2002אסיאג אליהו8298 אסיאג

שביב פרדי31.3.2007שבסא דורה0617

שונים מרדכי26.8.2008שונם זהרה1808

חיים4570 מרים25.10.2008שחורי שחורי

אנציפולובסקי2125
דורה

אנה12.8.2008 אינגברג

שמעון7258 (ימנה)26.2.1990לוי ימימה לוי

שלום4342 יהונתן1.3.2008צנעני צנעני

וורקיה8859 טשומה8.7.2007זלקה זלקה

(17 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט כ'

הראשי המזכיר                                       משה ביטון,

אביב האזורי בתל הדין הרבני בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ליזט4841 שואקה מרדכי20.11.2008שואקה

זאב–ויליאם9079 דניאל26.10.2008כהן לוין

מזל10.1.2008קובודי יוספין9219 כבודי

דוד9201 מזל15.8.2008קובודי כבודי

הר אורית5396 זהר12.11.2008לב הר לב

שלום יצחק5.1.2008שלום רבקה1734

ברזלאי6343 חדד
יגאל

ריניה26.11.2008 ברזילאי

אסתר0986 לאה15.10.2008גוטרר אדלר

מדינה שמחה11.7.2005מדינה יהודה7400
סלחה

פנחס7983 לובינסקי
יהודה

אהרן1.1.1944 לובינסקי

פרפורניק7062
אנטולי

לידיה8.11.2008 פרפורניק

לאה4251 חדווה23.8.2008בייגל חגה

אלברט7057 דינה30.3.2008אוקנין אוקנין

גרשון6355 כהנא אורה4.4.2008לוי

סטריזיבסקי22.11.2008קרסיק בוריס1681
זינאידה

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

דוד1830 ספירשטיין
מויסס

היידה8.8.2008 לכברודר
ביאטרי

מרלה0283 דוד10.12.2008קושוקרו קושוקרו

שיק משה28.8.1993יחיא מנחם8826

שיק משה20.1.2008יחיא מנטה1868

ברכה0289 יעקב22.8.2008קליג' קליג'

מלכה7118 עמיצור–זאב2.10.2008בריקנר ברק

אורית1331 אבישי26.8.2008חודוחאט נתן אל

דניאל5.4.2005אזרד סימי3921 אזרד

אריה6798 שרה24.8.2003וינטר וינטר

סימה6388 אלון מינה24.9.2008אלטרסון

אמיר5552 שבתאי מרדכי8.10.2008שבתאי

אנה8361 אליעזר19.9.2008דז'ורינסקי דז'ורינסקי

יוסף1989 שלמה27.10.2008חייבי חייבי

רבקה–0529 שטרן
אסתר

שטרן יוסף4.11.2008

אלירן1157 שלום אסתר18.1.2008אור שלום אור

דוד3069 סילבנה3.10.2007לוגסי לוגסי

מרים0849 אברהם14.6.1995צחנוביץ צחנוביץ

שמעון7802 אצילה27.9.2008אבני אבני

עזיז3568 ישראל2.6.2008אביסוזאני אבי

אילה2430 מזוז קלרה3.1.2002מכלוף

הילדה–9176 לוי
יהודית

מיכאל26.5.2008 לוי

רוזה9576 חנה22.9.2008לוי אלבס

דוד5099 מרדכי15.10.2008יחזקאל יחזקאל

מנשה גילה30.9.2008מנשה וילי8114

מצליח6996 סהר18.6.2000אהרוני אהרוני

נסים4365 מלכה16.4.2004גרשון אלמוזלינו

לורה4373 מלכה15.1.2002גרשון אלמוזלינו

יוסף9818 שושנה4.9.2007כץ לנג

מורד מוטי28.10.1993מורד הנרי7630

שמואל3031 רון23.4.2008שמואלי שמואלי

קופס0876 הקר
הנרייטה

הקר בטסי קטי19.4.2003

משה7262 זהבה15.10.2008רביוב רביוב

אמיר0977 מיאורה16.11.2008קליין פישבאין

(11 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ד

הראשי                                                 רפאל כהן, המזכיר
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בנתניה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

בנימין19.10.1988דיין בתיה4072 דיין

צפורה2501 ציון19.11.2008ברמן בן שביט
הדסה

מרים5721 שלום3.8.2008אמזלג דוד אמזלג

אלקה0734 לי8.12.2008טרויצה דבי טופז

שמואל0726 לי28.1.2002טרויצה דבי טופז

מיכאל8428 ויצמן
אחינועם

רפאל8.12.2008 רונן ויצמן

זבולון7911 שמעון יואל15.3.2001פרץ יוסף פרץ

אליעזר7907 ישראל21.2.2008בילק לוקס

רוזה5686 ואקיל שמואל12.12.2008ואקיל

אליעזר27.8.2001כרבי שלמה9016 כרבי

אסתר9311 חיים1.11.2008מרסיאנו מורסיאנו

זאב6126 צילה26.2.1999ראונר ראונר

עדינה4867 דב21.2.2008מידן מידן

יצחק5629 מידן
איזידור

דב30.9.2004 מידן

(17 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט כ'

הראשי כ"ץ, המזכיר ישראל                                    יהושע

תקוה בפתח האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אריה2958 זכריה צפורה24.6.2008זכריה

אברהם1931 אירית2.5.2003עציץ מודיאנו

אירית29.9.2008עציץ רבקה1949 מודיאנו

חנה4301 שלוש חיים10.8.2008בן שלוש בן

סטרול2559 הרמן
איציק

בכר רבקה רנה14.11.2008

אהובה1.7.2007ושדי רפאל3321 ושדי

תקוה2183 ברוך בן
אורה

סיון30.8.2007 דניאל

שבע9079 בת מדר רות14.1.2005שרעבי

שמואל1477 אסייג יעקב19.5.2004בן בנאסייאג

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אברהם6689 יונתן21.7.2008אוסטרוב אוסטרוב

רות31.10.2007עובד צדוק7417 עובד

שמואל3804 ענת23.11.2008רוזנפלד ארי בן

מרים6314 מלאכי ירוחם24.11.2008מלאכי

יצחק6001 חיים יצחק12.4.1996טבק חיים טבק

רייכמן לואיס1598
אלברטו

אסתר4.12.2008 רייכמן

פאל0796 טומס14.10.2008באומן באומן

משה2869 חנה22.11.2008אלטמן אלטמן

(15 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ח

הראשי                                   משה הלוי, המזכיר

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ברכה27.11.2008ויסלר אברהם5516 ברייר

שוורצבנד2323
מרים

לריסה26.11.2008 גולצמן

סנטר ורה7954
יהודית

סנטר רפאל יצחק1.12.2008

נסים7730 רחל26.5.2007מסילתי מסילתי

ביטון אברהם27.9.2008ביטון מוריס2028

יהודה6949 תמר15.9.2004אלון אלון

אנה3157 תמר4.7.2008אלון אלון

מרדכי1636 אמנון12.10.2008ברנט ענבר

גולדשטיין1776
שלמה

סימלה11.11.2008 גולדשטיין

פלדמן3861
שפרינצה

גנדי3.12.2008 פלדמן

אברהמוביץ5841
אברהם

יעקב19.11.2006 אברהמוביץ
מאיר

אברהמוביץ5858
אסתר

יעקב5.12.2008 אברהמוביץ
מאיר

רוזה6825 חוה27.10.2008אלמעלם קריספין

חליפה0218 שושנה7.6.2003גביזון מוזש

נסירה0226 שושנה18.10.2003גביזון מוזש

(25 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ח

הראשי                              חנוך גרנביץ, המזכיר
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בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מזרחי חי נחום16.11.2008מזרחי אהובה9377
יחיאל

יהודית27.5.2002זדאד יאזי0628 זנאד

יהודית26.1.2000זדאד נאגי0610 זנאד

פיינבלוט9567
יצחק

איזבלה24.11.2008 פיינבלוט

גוברמן0808
פייגה–ליבה

מיכאל31.12.2002 גוברמן

(18 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"א

הראשי                                                 שלמה דידי, המזכיר

בצפת האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

עמוס0916 חיים19.10.2008חנן חנן

דוד5310 שושן אודט7.8.2008בן שושן בן

יצחק26.11.2000שטרית אברהם6110 שטרית

יפה8909 אביגיל15.7.2008רייס תייר

צלר רחל13.9.2008ראובן ביילה6848

שטיינבוק5237
פרחה

יהודית29.4.1997 הוך

מאיר9761 מרים4.5.1997דהן דהן

חומסנה28.10.2004סובן חיים4623 סובן
(שושנה)

מאיר7910 תמו3.7.2008ביטון ביטון

הוגה3145 ססי מזל26.8.2008ססי

זיוה1004 קטי17.9.2008ברק אדרי דאהן

אליהו7761 ציפורה7.9.2008איבי איבי

(6 באוקטובר 2008) בתשרי התשס"ט ז'

הראשי                             נפתלי אלמשעלי, המזכיר

באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יוסף2919 שושנה28.2.1990דהן רפי בן

שלמה8851 אבשלום9.11.2008כהן כהן

דוד9528 יוסף22.12.2007קאראדי קראדי

אניוטה0726 איסק28.11.2005פלדמן פלדמן

משה6868 סעדה מרים27.11.2008סעדה

חיים9813 רחמים3.11.2008כהן כהן

סימון9513 צ'ליסטינה19.11.2008שחר שחר

קפליושניקוב6294
שיפרה

קפליושניקוב2.2.1997
בוריס

ליכטנשטין1275
יצחק זליג

ליכטנשטין25.3.2007
יהודית

סונה3088 יצחק5.11.2008נניקישוילי נניקישוילי

עישה2927 שושנה29.8.1998דהן רפי בן

(23 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ו

הראשי                                        ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מיכאלשווילי5777
בוריס

שימשילשוילי15.11.2008
דלי

טטיאנה7.5.2008אלחזוב נדז'דה6316 יגודייב

משה5514 רחל9.9.2008הרפז זיידן

שושנה22.11.2008פנחס נעים3571 משה

מרסל8122 דבורה5.8.2008מימון דור

קדמי דינה8.5.2008מכלין אינדה6210

אינסה18.6.2006מרסון גיליה5798 צוקרמן

רינה5092 חנה22.10.2008אזולאי גרבלי

קלרה27.11.2003מסיכה אהובה8132 בכר

אליהו5558 מסיכה
לילו

קלרה22.4.2006 בכר

יוליה8208 שרה13.11.2008וולפנר ישי בן

מאיר8454 כהן תמר3.1.2008כהן
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

בוקובזה4227
יהודית

עמוס10.11.2008 בוקובזה

אמיליה21.8.2008טימן קלרה6934 מרקו

אמיליה26.10.2003טימן פריד6926 מרקו

(18 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"א

הראשי המזכיר                                        אברהם פרץ,

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שינקרובסקי3161
שרה סופיה

שינקרובסקיכ"א תשרי ס"ט
מיכאל

גבריל4609 טיילוכ"ד תשרי ס"טאגסייב אגסייב

דונה4029 אליט"ו חשוון ס"ואוחנה אוחנה

זינאידה7527 סרגייכ"ג חשוון ס"טסנין סנין

ראובן0416 תשס"זפנקר שבט ג'וליא' פנקר

מאיר1306 תש"מבוחבוט סיוון יורםב' בוחבוט

קמאיס9012 כהן
אורידה

ס"ט חשוון רבקהכ' כהן

תשס"טרבזין דיאנה0671 כסלו ולדימירי' רבזין

ארמונד4273 תשס"בקדוש שבט ציפורהג' קדוש

סימי3542 אברהםי"ט אלול ס"חלוק לוק

חיים5540 אב תשמ"דגוטמן מאירא' גוטמן

(23 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ו

הראשי                                        יצחק דהאן, המזכיר

באריאל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יפתח3047 סימה10.12.2008לוי לוי

(18 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"א

הראשי                                         צבי מוראד, המזכיר

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2597/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, (1986) לבית פירוק פורמה שיווק רהיטים ובעניין

,27 המושבות מרח' הולצמן - הבעלים, אנריקה והמבקש:
פיתוח. הרצליה התעשיה אזור

בקשה  הוגשה  16.10.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

26.1.2009 בשעה 8.30. ביום בדין

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   16.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.12.1.2009

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

הבעלים אנריקה הולצמן,  

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

*2746/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, ושיווק רהיטים ייצור ווד-סטוק פירוק חברת ובעניין
,51-344835-7 ח"פ

חקלאית שיתופית אגודה  - עינת קיבוץ  והמבקשות:
שי יריב עו"ד ב"כ ע"י  מוגבלת, - שותפות עינת נעלי בע"מ,

.67132 אביב תל ,10 קרליבך מרח' ישינובסקי,

בקשה  הוגשה  17.11.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

16.2.2009 בשעה 8.30. ביום בדין

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשות שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשות, למסור יש ההודעה את
 8.30 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי לידיהן באופן שתגיע 

.9.2.2009 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ישינובסקי, שי יריב  
כוח המבקשות בא

,5891 בי"פ שפורסמה זה, תיק לעניין ההודעה הערה: * 
בה. שנפלו שיבושים בשל בטלה - עמ' 1521  
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1191/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, אקספרס פרדי חברת פירוק ובעניין

אורנית עו"ד כוחה באת  ע"י ברוך, ויקטוריה  והמבקשת:
צפת. ,5254 ת"ד כנען, שכ' ,440/6 פירוס, מרח' השבעה

לבית  בקשה 17.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

19.2.2009 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
 16.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.1.2.2009 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד פירוס, אורנית  
המבקשת כוח באת

ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ לבנין חברה השרון הילית
(51-201689-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרד עו"ד יורם אסלמן, ,12.00 בשעה ,16.2.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,9 העם אחד רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

לרינה רוזביץ, עו"ד,                                   
החברה כוח באת

פלד שיווק בע"מ - ל.מ.
(51-346068-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרקת, אצל ,17.00 בשעה ,15.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם הרצליה, ,2 התנאים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

החברה. של לנהוג בפנקסים ובניירות כיצד להחליט

מפרקת עו"ד, מאירוביץ, רונלי                                  

בע"מ גבעון בת
(51-242638-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בן רח' המפרק,  במשרד  ,17.30 בשעה ,20.2.2009 ביום תתכנס 
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,15 שפרוט
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, בסן, יוסף                                  

בע"מ 2008 א.ד.ב.א
(51-247362-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומה החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,26.2.2009 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח ברק, לשם בני ,103 כהנמן רח' שניה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, שאוליאן, ניסן                                  

בע"מ (2001) לביטוח סוכנות גיתית
(51-308727-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה ,27.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם אזור, ,31 המצודה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רגב, רוני                                  

בית בע"מ ברבו עיצוב
(51-258102-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
40א, צרפת דרך ברח' ,14.00 בשעה ,22.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק סטריזבסקי, יאדים                                  
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נווה הקשת בע"מ
(51-016994-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

נמסרתבזההודעהבהתאםלסעיף338 לפקודתהחברות[נוסח 
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
לפי  ברשומות, פרסום הודעה זו מיום 30 ימים או ,26.1.2009 ביום
ליאונרדו רח' המפרק, של במשרדו בשעה12.00, מביניהם, המאוחר
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,21 וינצ'י דה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, עמיקם, אמנון                                  

בע"מ דלוויז
(51-306652-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
59, חדרה,  ברח' הרברט סמואל ,13.00 בשעה ,25.2.2009 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, גראץ', יוליה                                  

בע"מ אינטרנשיונל סוקומקס
(51-111566-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומה החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,26.2.2009 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח ברק, לשם בני ,103 כהנמן רח' שניה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, שאוליאן, ניסן                                  

בע"מ אר.די.טי.אי.
(51-311507-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,27.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם אזור, ,31 המצודה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רגב, רוני                                  

בע"מ 162 בגוש 6181 חלקה
(51-031663-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם ,1.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת רו"ח, נח, צאיג שושנה                                  

בע"מ (ישראל) פליי 4 זון
(51-313109-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ואסיפת נושים כללית אסיפה כינוס הודעה בדבר

החברות לפקודת 323(ב) לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של כללית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של נושים אסיפת וכן ,9.00 בשעה ,3.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
אברמוביץ-איזרדל הדין עורכי במשרדי ,9.30 בשעה החברה 
להליכי החברה כניסת לשם אביב, תל ,65 אלון רח' יגאל ושות',
הדירקטורים מאת דוח יימסר  הנושים באסיפת  מרצון, פירוק
נושיה רשימת עם החברה  של  עסקיה  מצב  על החברה של

תביעותיהם. ואומדן

עו"ד איזרדל, יניב    

החברה כוח בא

בע"מ אי.פי.אמ.טי.אי.
(51-391432-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ד"נ צפון ,190 בתקוע ,10.00 בשעה ,1.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של  סופי דוח  הגשת לשם ,90908 יהודה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת בנשטיין, אנה                                    ד"ר

בע"מ (2007) הפקות בכר ג'קי
(51-391209-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' של המפרק, במשרדו ,16.00 בשעה ,31.3.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,5 קומה 3א, התע"ש
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, חי,                                  דן
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בע"מ והשקעות חוץ סחר רעף
(51-243865-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דב רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,1.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,6 כרמי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פלד, רפאל                                  

בע"מ (2004) והפקות אנימציה עיצוב לומה
(51-353882-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
(מגדלי   5 שהם ברח' ,10.00 בשעה ,4.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם ,03-5753116 טל' גן, רמת ,5 קומה פז),
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, אברהמי, עזר                                  

ואנימציה בע"מ לומה עיצוב
(51-286201-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
(מגדלי   5 שהם ברח' ,10.00 בשעה ,4.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם ,03-5753116 טל' גן, רמת ,5 קומה פז),
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, אברהמי, עזר                                  

בע"מ תכשיטים פרו
(51-353861-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של במשרדה ,9.00 בשעה ,3.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם חולון, ,1 יואל רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פלנר, רונן                                  

בע"מ וסחר ספנות דיימון
(51-252824-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' של החברה, במשרדה ,9.00 בשעה ,5.3.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חדרה, ,18 מדורסקי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אריה ויסמן,                                  

(יעקובסון) בע"מ א.מי אחזקות
(51-255535-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,5.3.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, רמת ,19 השופטים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק יעקובסון, מרדכי                                  

יסוד השרון חברה לבנין בע"מ
(51-236441-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,5.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם רעננה, ,7 הסייפן רח' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אריה לייסט,                                  

בע"מ מערכות ייצור 1998 אס.פ.טי. סקיורון
(51-262542-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,5.3.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,28 היצירה רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אלוף, אמיר                                  
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בע"מ שיפינג אנד טריידינג סילינק
(51-206847-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,5.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת חיפה, לשם ,82 הרצל רח' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אריה ויסמן,                                  

בע"מ ונדל"ן השקעות סקלאר
(51-285718-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,5.3.2009 ביום תתכנס ביום הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,28 היצירה רח' החברה, של
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק אלוף, אמיר                                  

פיטו גז בע"מ
(51-137575-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ירושלים המפרק, שד' אצל ,10.00 בשעה ,1.3.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם שבע, באר ,2/97
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פיטוסי,                                    יעקב

דין אביב משרד עורכי פיני
(51-328723-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פיני המפרק, של במשרדו ,12.00 בשעה ,8.3.2009 ביום תתכנס 
הגשת לשם  גן,  רמת  ,7 ז'בוטינסקי רח' ,052350667 ת"ז אביב,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד להחליט החברה, וכדי בנכסי

החברה.

מפרק אביב, פיני                                  

בע"מ תגמולים קופת חיננית
(52-003765-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הישיבות, באולם ,9.30 בשעה ,3.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,105 אלנבי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, בן–גל, טלי                                  

בע"מ (ישראל) ד.ב.זווירן
(51-376945-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ארדינסט, אצל ,10.00 בשעה ,30.2.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
ברקוביץ רח' ,(13 (קומה המוזאון ממגדל דין, עורכי ושות', נתן בן
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,4
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, רוה, גיל                                  

בע"מ ציבור יחסי שלום בר
(51-369239-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אל בית ,1 קטלב ברח' ,9.00 בשעה ,5.3.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,90631
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק שלום, בר מנחם                                  

בע"מ הצפון חשמל א.מ.י.
(51-374929-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,122 ברח' אלנבי ,10.00 בשעה ,15.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, לביא, בועז                                  
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בע"מ יזמות ז.א.כ.ו.
(51-383681-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בית מושב המפרק, אצל ,11.00 בשעה ,15.2.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הלוי,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק ארבל, זוהר                                  

בע"מ 1988 דוד וינקלר
(51-130446-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דב רח' החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,12.2.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,25 גרונר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק וינקלר, עופר                                  

בע"מ אל.בי.טי.
(51-151377-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,15.2.2009 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, לוי, זיו                                  

תוכנה בע"מ שרותי הורד שם

51-259639-6 ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,30.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
אריה יפעת, את ולמנות מרצון החברה את לפרק התקבלה החלטה

החברה. השרון, למפרק רמת ,17 אלה מרח' ,09322876 ת"ז

מפרק יפעת, אריה

חברת חסמי בע"מ
(51-006289-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז תבואה,  אמציה את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרקי ,7642747 ת"ז אפורי, וגיורא ,7767965

תבואה          גיורא אפורי אמציה            

                                      מ פ ר ק י ם

בע"מ 3946 בגוש מאיר
(51-028160-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,22.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
עו"ד שוקי רגב, את מרצון ולמנות החברה החלטה לפרק את

החברה. למפרק ,058356825 ת"ז

מפרק עו"ד, רגב, שוקי

בע"מ שורש מ.
(51-370716-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,16.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אלי הלם, עו"ד את ולמנות מרצון החברה את החלטה לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,132 בגין מנחם מדרך

מפרק עו"ד, הלם, אלי

עורב השקעות בע"מ
(51-334176-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,29.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז שוובר, גלן את ולמנות מרצון  החברה את לפרק החלטה
ירושלים, משואה, גבעת ,12/1 נתן שמואל מרח' ,312702780

החברה. למפרק

מפרק שוובר, גלן
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בע"מ תנופרי
(51-184032-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,69787802 שלום, ת"ז רפי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק

מפרק שלום, רפי

חוות רפאל בע"מ
(51-319685-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,69787802 ת"ז שלום,  רפי ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק

מפרק שלום, רפי

בע"מ קטיף טיב
(51-160420-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,69787802 ת"ז  שלום, רפי ולמנות  מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק

מפרק שלום, רפי

בע"מ הדר ליקוטי
(51-318848-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,69787802 ת"ז שלום,  רפי ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק

מפרק שלום, רפי

בע"מ הדר עלי
(51-318971-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,69787802 ת"ז שלום,  רפי ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק

מפרק שלום, רפי

אוצר השביעית בע"מ
(51-282387-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,69787802 ת"ז שלום,  רפי ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק

מפרק שלום, רפי

גיל קטיף בע"מ - אלי
(51-206419-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,69787802 ת"ז שלום,  רפי ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק

מפרק שלום, רפי

ניהול בע"מ יוסי לרמן
(51-334549-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ברשומות, בשעה 17.00, זו הודעה פרסום 30 ימים לאחר תתכנס
לשם אתא, קרית ,3 זבולון רח' ברוך אבוקרט, עו"ד של במשרדו
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, אבוקרט, ברוך                                  
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בע"מ פח חיפה תעשיות
(51-316601-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
15א, פלי"ם ברח'  ,16.00 בשעה ,15.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, מרון, יגיל                                  

בע"מ לדמותם קווים עולם עד
(51-350783-0 ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,16.30 בשעה ,15.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח לשם הגשת ויתקין, כפר ,88 הפרסים משעול רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, בן–חיים, גד                                  

בע"מ יזמות ז.א.כ.ו.
(51-383681-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בית מושב המפרק, אצל ,11.00 בשעה ,15.2.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הלוי,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק ארבל, זוהר                                  

בע"מ ביטחוני יעוץ טאטום
(51-349093-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

כללית סופית אסיפה כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יפת רח' המפרק, הודעה זו, במשרדי פרסום 30 ימים מיום תתכנס
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,252

כיצד להחליט  וכדי  החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל 
החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק מזרחי,                                    אילן

לאומיות לחינוך בין תוכניות  העמותה לפיתוח
ולדמוקרטיה לשלום

(58-044200-2 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת עמותה פירוק הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
את לפרק החלטה  התקבלה  ,11.12.2008 ביום שהתכנסה
אביב תל ,11 ברנדייס מרח' גל, שרי את ולמנות מרצון העמותה

העמותה. למפרקת ,62001

את יגיש הנ"ל העמותה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת שרי גל,

מאיר גולדה להנצחת זכרה של העמותה

(58-006658-7 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
את לפרק החלטה  התקבלה  ,17.12.2008 ביום שהתכנסה
תל ,13 רנ"ק מרח' רבינוביץ, בן את ולמנות מרצון העמותה

העמותה. למפרק אביב,

את יגיש הנ"ל העמותה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רבינוביץ, בן

התשמ"ה-1985 - הרגל פשיטת תקנות

בתל אביב המחוזי בבית המשפט

דיבידנד ראשון לשלם כוונה הודעה על
1012/04 מס': פשר תיק

.014537252 ת"ז ז"ל, רוזנשווילי נטלה החייבת: שם

גן. רמת ,7 הלל אבא מרח' שפלר, ישראל עו"ד הנאמן:

.38.226% הדיבידנד: אחוז רגילים, נושים הדיבידנד: סוג

נאמן עו"ד, ישראל שפלר,


