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צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות 
נסיעה לעבודה וממנה 

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957, 
ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם ביום כ"א בטבת התשע"ב )16 
בינואר 2012( בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם 
הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  בה,  המאוגדים  הארגונים 
ההסכמים  בפנקס  שמספרו  מקצועי,  לאיגוד  האגף  החדשה, 
כמפורט  האמורות,  ההוראות  וכי   7017/2012 הוא  הקיבוציים 
על   )2012 בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו'  מיום   יחולו  בתוספת, 
כל העובדים והמעבידים בישראל אך למעט עובדים במפעלים 

מוגנים כאמור בסעיף 17א לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-21987.

תוספת

ההוראות המורחבות
מס' הסעיף 

בהסכם

עד   יהיה   1.1.2012 מיום  הנסיעה  הוצאות  החזר  שיעור   .2
25.20 ש"ח ליום עבודה.

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי   .3
 ,2 לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור בסעיף 
בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל 

שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

4.    הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס 
ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד 
למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של כמה נסיעות, 

אם קיים כרטיס הנחה כזה.

עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום   .5
הנסיעה  בהוצאות  מעבידו  להשתתפות  זכאי  עבודתו, 
בגבולות הסכום הנקוב בסעיף 2 גם בעד הנסיעה הנוספת 
תחנות  שלוש  השני  באוטובוס  לנסוע  חייב  הוא  אם 

עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו;

האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.  

החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון   .6
בלבד  אחד  לכיוון  העובד  מוסע  מטעמו;  או  המעביד 
הסכומים  למחצית  עד  זכאי  יהיה  ממנה(  או  )לעבודה 

הנ"ל.

7.  עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר 
הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

כ"ז בסיוון התשע"ב )17 ביוני 2012(
)חמ 3-107-ה1-1(

     שלום שמחון
___________     שר התעשייה המסחר והתעסוקה 

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

2  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

257א לחוק התכנון  לפי סעיף   בתוקף סמכות שר הפנים 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 

להלן  המנויים  את  מסמיך  אני  מתאימה,  הכשרה  שעברו 
למפקחים לצורך ביצוע החוק והתקנות לפיו:

תחום הסמכה       
)מרחב תכנון(                                                                                                  השם      מס' זהות  

יחידה ארצית לפיקוח על הבנייה

בלא הגבלה איתמר שועלי   036012789 

בלא הגבלה שמעון ביטון   057871147 

בלא הגבלה אלעד אשר עמר   061224895 

בלא הגבלה יוחאי אלבס   052698180 

בלא הגבלה משה וולנוביץ   065952558 

בלא הגבלה אילן אוחיון   031909815 

בלא הגבלה יורם יוסף    028406544 

בלא הגבלה יניב בן דוד    027405166 

בלא הגבלה קובי יעקב ניניו   032328221 

בלא הגבלה זיו כהן    039460266 

בלא הגבלה טל ידעי    034930628 

מחוז צפון

נהריה חיים רפאלי   024073967 

גליל תחתון יצחק פרסמן   307623231 

יקנעם דוד דוד    025223223 

מחוז מרכז

אלעד כרמיאלה לוי קמינסקי    306137803 

חוף השרון אלון יוסי דרויש   029682895 

נתניה אולגה סברדלוב   321747966   

פתח תקוה גמליאל מדר   004675609 

פתח תקוה אליהו לוי    057445827 

מחוז ירושלים

ירושלים אסכנדר מטר   032884983 

מחוז דרום

תמר יעקב אזולאי   040132128 

רמת נגב דוד כהן    068067495  

תוקף ההסמכה כל עוד משמש המפקח במשרתו.

ב' בסיוון התשע"ב )23 במאי 2012(
)חמ 3-2160(

     עמרם קלעג'י
       המנהל הכללי של משרד הפנים 

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות   8 לתקנה  בהתאם 
רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(,  שמירה  ___________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 370; התשנ"ה, עמ' 450.

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 3072.
___________

1  ק"ת התשל"ב, עמ' 1236.
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מבקשי רישיונות, בתוך 15 ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל 
למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  אדם 
פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען:  לפי  מסוים, 
ושירותי שמירה, התשל"ב-²1972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, 
או לפקס' שמספרו 02-6467936. כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר 

:hokrimpz@justice.gov.il :אלקטרוני

סוג הבקשההמעןהשם

קדיש לוז 42/3, ת"ד  איבגי מרדכי 
3297, קרית מוצקין 

משרד לחקירות 
פרטיות

נווה אורנים, ת"ד 7694, ארביב בנימין 
צפת 13400

חוקר פרטי

רח' דוכיפת 5ב', ת"ד  ביטון יעקב 
2500, שלומי 22832

חוקר פרטי

הנחלים 21, מעלה בן יאיר יוסף
אדומים

משרד לחקירות 
פרטיות

פולוצקי יעקב 1/2, בן משה יעקב
ירושלים 93758

חוקר פרטי

חוקר פרטי, מושב שורש 90860בנימין דוד
משרד לחקירות 

פרטיות

המשוררת רחל 20/8, ברזני יוליה 
ירושלים 96348

חוקר פרטי

אריה מדינק 15, לוד  דהן הילה
71385

חוקר פרטי

 משק  27, ד"נ ערבהדניאל אלון
עדן 86840

חוקר פרטי

חורב שלי 
אלדיסיה 

ארלוזרוב 1, גבעתיים  
53373

משרד לחקירות 
פרטיות

חוקר פרטירופין 18/7, פתח תקוה חיאייב דוד 

מבצע יהונתן 7/9, כפר חמו עינת 
סבא 44221

חוקר פרטי

 ערבי נחל 22, תל–כהן עמית
אביב-יפו 67454

חוקר פרטי

מושב נוב, רמת הגולן,  לבנוני שי
נוב 12921

חוקר פרטי

מודובניק 
דגנית 

 סנהדרין 16/15, תל–
אביב-יפו 62916

חוקר פרטי

חוקר פרטיאגוז 5ב', עפולה 18396מועלם מאיר 

הרב הרצוג 6/2, ת"ד  ממרוד מאיר
5358, גן יבנה

חוקר פרטי

 יהושע בר–הלל 23,מרדר נתן 
באר שבע 84838

משרד לחקירות 
פרטיות

חוקר פרטיראב"ע 7, ראשון לציוןנסימי איציק 

סוג הבקשההמעןהשם

מדורגי המצודה 7, ת"ד  סגס מתן
15023, אזור 

חוקר פרטי

סולומון 
יהונתן

שדות 9, ראשון לציון   
75679

חוקר פרטי

משרד לחקירות אביבים 8, חולון 58267סטרול כרמית
פרטיות

סינאי גלעד 
ראובן

ביל"ו 10, ת"ד 58333, 
חולון

חוקר פרטי

בן צבי 8/31, קרית סלומון שמואל
מוצקין

חוקר פרטי

החבורה 10, רחובות   סרוסי לירן
76581

חוקר פרטי

הפרטיזנים 14, הרצליה  עוזרי דורון
46245

משרד לחקירות 
פרטיות

פובלצקי 
שמואל

קרן היסוד 52/8, חיפה   
34970

חוקר פרטי

חוקר פרטימושב אמיריםפוקר אלדד

שרת 36 )משפחת פלד אלונה
קלימר(, עפולה

חוקר פרטי

קהילת לבוב 12, פריימן אורן 
תל–אביב-יפו 69703

חוקר פרטי

גרניט 73, שערי תקוה  קלמן ירון
44810

חוקר פרטי

 בושם 74/13, תל–אביבקנדיל שלום  
-יפו 67671

חוקר פרטי

כפר ג'לג'וליה 135/50, ראבי אמיר 
ג'לג'וליה 45850

חוקר פרטי, 
משרד לחקירות 

פרטיות

השחר 8, פרדס–חנה-רגב משה
כרכור 37079

חוקר פרטי

משעול אגוז 3/1, אילת   רון אורי
88590

חוקר פרטי

חטיבת הגבעתי 16/12, שדה צבי
פסגת זאב,  ירושלים   

97546

חוקר פרטי

רח' הנגב 4, תל–אביב-שחף אסנת   
יפו 66186

חוקר פרטי

שליש רוזין 
הגר   

מושב חדיד 173, חדיד   
73135

חוקר פרטי

י"ב בתמוז התשע"ב )2 ביולי 2012(
)חמ 3-2319(

                     חיים קלוגמן
    יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים 

___________                      פרטיים  ושירותי שמירה 
2  ס"ח התשל"ב, עמ' 90.
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הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים
לפי תקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים 

ואגרות(, התשכ"ח-1968

בהתאם לתקנה 124)ב( לתקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה, 
תקנות   - )להלן  התשכ"ח-11968  ואגרות(,  מסמכים  דין,  סדרי 
הפטנטים(, אני מודיע כי הבחינות למבקשים להירשם כעורכי 

פטנטים יתקיימו בתאריכים שלהלן:

 21( התשע"ג  בחשוון  ה'  א',  ביום  פה:  בעל  הבחינות   )1(
באוקטובר 2012( וביום ג', ז' בחשוון התשע"ג )23 באוקטובר 

.)2012

 14( התשע"ג  בתשרי  כ"ח  א',  ביום  בכתב:  הבחינות   )2(
באוקטובר 2012(, בחינה בתחומי המכניקה, מדעי המחשב 
 16( התשע"ג  בתשרי  ל'  ג',  ביום  בלבד;  והאלקטרוניקה 
באוקטובר 2012(, בחינה בתחומי הביוטכנולוגיה והכימיה 
בלבד; שעת ההתחלה בשני המועדים: בשעה 9.00 הבחינה 
 -  14.00 ובשעה  הפטנטים,  לתקנות   130 לתקנה  בהתאם 

הבחינה בהתאם לתקנה 129 לתקנות הפטנטים.

המעוניין  על  הפטנטים,  לתקנות   126 לתקנה  בהתאם 
כך,  על  הפטנטים  לרשם  להודיע  האמורות,  בבחינות  להיבחן 
בהודעתו  לציין  הבחינה,  מועד  לפני  ימים  מחודש  יאוחר  לא 
ולצרף  להיבחן,  ואת התחום שבהם הוא מבקש  את הבחינות 
שקלים   176 בסך  בחינה  אגרות  תשלום  על  קבלה  להודעתו 
חדשים לכל בחינה, בכפוף לעדכון האגרה עד מועד התשלום 
,0-24145-2 חשבון  מס'  הדואר,  בבנק  ישולמו  האגרות   בפועל; 
או  הפטנטים  רשות  של  רגיל  תשלום  שובר  באמצעות  או 
נוהלי  באינטרנט;  הממשלתי  התשלומים  שרת  באמצעות 
www. :ההרשמה נמצאים גם באתר רשות הפטנטים בכתובת

patents.gov.il. על טופסי ההרשמה בצירוף קבלה על תשלום 
האגרות להגיע למשרדי רשות הפטנטים עד יום ה', כ"ו באלול 

התשע"ב )13 בספטמבר 2012(.

כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2011(
)חמ 884—3( 

אסא קלינג  
רשם הפטנטים המדגמים  

וסימני המסחר  
__________

1  ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104.

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה 
מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

תמ"א 46/ 1 - מרכז שהייה וטיפול במסתננים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
 ,)2012 ביוני   19( התשע"ב  בסיוון  כ"ט  מיום   547 מס'  בישיבתה 
החליטה על העברת תמ"א 1/46 - מרכז שהייה וטיפול במסתננים 
 52 סעיף  לפי  המחוזיות  הוועדות  להערות  התכנית(,   - )להלן 

לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית:

לאפשר  במטרה  הראשית  התכנית  בהוראות  שינויים   )1(
לרבות  קצר,  זמנים  בלוח  שהייה  מרכז  הקמת  בתחומה 

בפריסה מיידית;

לאזור  קבוע  אזורי  שפכים  טיהור  למיתקן  שטחים  לייעד   )2(
ולקבוע  השהייה  מרכז  את  גם  שישרת  ניצנה,  פתחת 

הוראות להבטחת הפעלתו התקינה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הכלא  בתי  למכלול  בצמידות  קציעות  באזור  המקום:  תיאור 
הקיימים ולבסיסי צבא ההגנה לישראל.

רשות מקומית: מועצה אזורית  מרחב תכנון מקומי: רמת נגב; 
רמת נגב.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

חלקות בחלקןחלק / כל הגושסוג גושגוש

3, 6חלק מהגושמוסדר39007

3חלק מהגושמוסדר39017

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

במשרדי  נמצאת  האמורה,  התכנית  התכנית:  הצגת  מקום 
הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  מזכירות 
2, ירושלים, טל' 02-6701639/581/2,  קרית בן גוריון, רח' קפלן 

ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15א', מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61.

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1,  ירושלים, טל' 02-6290263.

מחוז הדרום, רח' התקוה 4, קריית הממשלה, באר שבע, טל' 08-6263791.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
עותק  לרכוש  ניתן  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים 
מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית במרכז 
המידע הגאוגרפי - תכנוני של משרד הפנים. מידע נוסף ניתן 
לקבל בטלפון: 03-9298115 )בימים א' - ה' בשעות 9:00 - 16:00( 
http://www.moin.gov. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר 

.il/planinfo

כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו 
נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית 
בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה 
הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת"ד 6158, ירושלים 91061. 
הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותלווה 
בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר 

יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(
)חמ 697—3( 

עמרם קלעג'י  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

יושב ראש המועצה הארצית  
לתכנון ולבנייה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10895, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5713, 
התשס"ז, עמ' 4274, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עכו 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ וטיילת.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעכו, גוש 18007 -  

הייעודשטח )במ"ר(חלקה

שצ"פ543,397

שצ"פ553,432

שצ"פ561,036

שצ"פ57724

 טיילת493,550 )ח"ח(

שצ"פ5149 )ח"ח(

שצ"פ5269 )ח"ח(

שצ"פ53169 )ח"ח(

כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(

)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/7101,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,4900 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התש"ס, עמ' 4186, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת  ולבנייה עכו 
)להלן - הפקודה(,  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943  הקרקעות 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה 
הפרסומים 6409, התשע"ב, עמ' 3765, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו המזוהה כגוש 18001, ח"ח 15; הייעוד: שצ"פ.  
כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(

)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/7735,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4647, 
התשנ"ח, עמ' 3784, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה  שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
בילקוט הפרסומים 6400, התשע"ב, עמ' 3361, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של מועצת כפר מנדא מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע, בכפר מנדא - המזוהה כגוש 17572, חלקה 95,   
ששטחה 1,599 מ"ר; הייעוד: שטח מבני ציבור ודרכים.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/15418,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5897, 
התשס"ט, עמ' 1634, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף  ולבנייה הגליל המזרחי 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
ו–7 לפקודה  שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
בילקוט הפרסומים 6409, התשע"ב, עמ' 3765, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של הוועדה המקומית הגליל המזרחי מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;11 ח"ח   ,17230 כגוש  המזוהה  דחי,  ביישוב  קרקע  חטיבת   
מ"ר;   2,483 ששטחה   ,18  ,14  ,13  ,9  ,8  ,2 ח"ח   ,17235 וגוש 

הייעוד: דרך.

י"ב בתמוז התשע"ב )2 ביולי 2012(

)חמ 3-4(

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
מחוז ירושלים

מטה,ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז
יהודה



הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/1מי/י:מספרמפורטת

יערסט:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנורדיובמשהמקומית הועדה
ולבניה לתכנו ירושלי,יהודה מטה תכניתמופקדת

/1מי/י:מספרמתארמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי מי/200 
שינוי מי/584/א 
שינוי מי/139 

כפיפות מק/12467 
כפיפות תמא/8 
כפיפות תמא/22 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



הסטיער,א.מ.יהודהמטה
קואורדינטהX 210500
קואורדינטהY 630750

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול



:גושיוחלקות


:13.חלקיחלקות:29736גוש
:610,1315.חלקותבמלוא:29742גוש
:25,1112.חלקיחלקות:29742גוש
:1,913.חלקותבמלוא:29743גוש
:5,8.חלקיחלקות:29743גוש
:8.חלקיחלקות:29822גוש
:3.חלקותבמלוא:29823גוש
:2,4.חלקיחלקות:29823גוש
:2.חלקיחלקות:29824גוש
:1,38.חלקותבמלוא:29825גוש
:2.חלקיחלקות:29825גוש
:1415.חלקותבמלוא:29826גוש
:13,911,1617.חלקיחלקות:29826גוש
:15,1017,2022.חלקותבמלוא:29835גוש
:111.חלקותבמלוא:29836גוש
:17.תבמלואחלקו:29837גוש
:14.חלקותבמלוא:29838גוש
:12.חלקותבמלוא:29839גוש
:110.חלקותבמלוא:29840גוש
:13,57.חלקותבמלוא:29841גוש
:15,812.חלקותבמלוא:29950גוש
:13.חלקיחלקות:29950גוש
:12,4.חלקותבמלוא:29951גוש
:57.חלקיחלקות:29951ושג

:23,510.חלקותבמלוא:29952גוש
:1,4,11.חלקיחלקות:29952גוש
:5,8,1416,35,39.חלקותבמלוא:29953גוש
:4,11,23,29,37,42,44.חלקיחלקות:29953גוש
:35.חלקותבמלוא:29954גוש

:12.חלקיחלקות:29954גוש
:36,89.חלקיחלקות:29955גוש
:3,9,14.חלקותבמלוא:29957גוש
:2931.חלקיחלקות:29957גוש
:67.חלקיחלקות:30366גוש
:15,7,1012.חלקותבמלוא:30368גוש
:6,89.חלקיחלקות:30368גוש
:39,13,15,8081.חלקותבמלוא:30369גוש
גוש חלקות30369: חלקי :12 ,1012 ,14 ,16
22,2425,32,79,82.
:12,1722,33,62חלקותבמלוא:30372גוש
66.
גוש חלקות30372: חלקי :4 ,16 ,23 ,3132 ,34
35,5657,6061,6768,73,112.
:13.חלקותבמלוא:30374גוש
:4,11.חלקיחלקות:30374גוש
:14,7.חלקותבמלוא:30416גוש
:56,89,1213.חלקיחלקות:30416גוש
:1.חלקותבמלוא:30753גוש
:2.חלקיחלקות:30753גוש
:12.חלקותבמלוא:30755גוש
:1,10,14.חלקותבמלוא:30756גוש
:24,9.חלקיחלקות:30756גוש







:מטרתהתכנית
סטיערלמתחמפורטתמתארתכנית.



:עיקריהוראותהתכנית
1 .סטיערתחוגבולות התווייהמדויקתשל ,קביעת

/22.ייעודיהקרקעוהשימושיעלפיהוראותתמא
2.אחדבכלהמותרתהיערניתלפעילותהוראותקביעת

.מסוגיהיער
3 להקמת. הוראות פעילותקביעת מוקדי ,ועניי ביקור

.מיוחדונופשבטבעביערסטלהנאתהציבור
4 יער. של משולבת מסגרת קביעת ,חקלאיי גידולי,

לטיול דרכי ,ומערכות ביער שוט לטיפול יער דרכי
קיימות טבעיות הטבע, ערכי של וטיפוח שמירה תו,

והיבטיו מרכיביו כל על סט יער של והמורשת הנו
.נאתהציבורלה
5.תמאבמסגרתשאיניערלייעודשטחיקביעת/22.
6 בתמא. לאומי לג משטח יעוד שינוי /8פארק ליער

קיי,לשימורטבעיויערקייאדנטעיער.
7 .קיי אד נטע ויער לשימור טבעי יער יעוד שינוי

לאומיי גני חוק פי על טבע לשמורת טבע, ,שמורות
לאומייהתשנאתריהנצחהואתרי"ח1998חוקלפי
והבניה1965התכנו.הטייסיהרשמורתשטחהגדלת

לא פתוחי בשטחי נדירי מיני ומעבר לשימור
מופרי.

8 שטח. מאזור יעוד איתשינוי הר קרית ,שטח
לאנדרטאות תכניתמי, /שטחלתצוגותחווחניהעלפי

584/נטעויערלטיפוחטבעיליעראקייאד.
9 מי. פי על נופש מאזור יעוד שינוי /139יער לאזור

קייאדנטעויערקייפארק.
10.מיבתכניתחניהמאזוריעודשינוי/139פארקליער
קיי.
11.לשימורלעציבנוגעהוראותקביעת.
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לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט

בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי
בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,

הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית
 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.

למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה
ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-

6296811


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
הנמקותבפירוטבכתבהוגשהאתהמאמתתצהירובלווי

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמספר:
101-0051516

,הרחבותדיורותוספתקומהלבניקיי:תשהתכני
ירושלי,הרנו'שכ,25הקבל'רח



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

:101-0051516מספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 3028 
ביטול 62 
ביטול 966/ב 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



ירושלי:ישוב
הרבשאולזו'הקבללרח'בירח,הרנו'שכ
25הקבל'רח

קואורדינטהX 216/590
קואורדנטהY 633/020



.הכלעלפיהגבוותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:30.חלקותבמלוא:30333גוש


:מטרתהתכנית
.ד"תוספתקומהלבניקייוהרחבתיח

:קריהוראותהתכניתעי
מגורימאזורייעודג2שינוימגורילאזור'.

יח להרחבת בינוי הבני"קביעת בחזיתות קיימות ,ד
.בהתאלנספחהבינוי

לתוספתקומהעבורהרחבותיח קיימות"קביעתבינוי ד
.בהתאלנספחהבינוי,שמתחתיה

מגורי למטרת קיימי בחללי לתוספת בינוי קביעת
.בהתאלנספחהבינוי,ניומחס

הדירות לשטח פנימיות מרפסות שטחי צירו ,בהתא
.לנספחהבינוי

.כאמור,קביעתקוויבנילבניה
בשטח הבניה שטחי הגדלת ,וקביעתל3157מ"ר

) מ2443מתוכ"עיקריי שטחי ר שטחי"מ714ו, ר
).שרות

מס הגדלת מ' 5הקומות מעל תת3קומות קומות
.קומותתתקרקעיות3קומותמעל6ותלקרקעי

בניה היתר למת תנאי וקביעת בינוי הוראות קביעת
.בשטח

.קביעתשלביביצועלמימושהתכנית
.קביעתהוראותלגבימבנהלהריסה
.עקירה/קביעתהוראותבגיעצילשימור



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
פתוחי האמורי לקהלשהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

,שלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוניפרסומה
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



תתק לא לתכנית כהתנגדות א אלא תידו ולא בל
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


:מספרתכניתמתארמקומיתקדתהודעהבדברהפ
5424/א

שינוייעודממוסדלאזורמשולבמגורי:שהתכנית
מקורברו,יוסבמתתיהו'ומוסדרח



הודעה בזה נמסרת , לסעי לח89בהתאהתכנו וק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

א/:5424מספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5424 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


10.יוסבמתתיהו:ירושלירחוב:ישוב


ברומקורשכונת,
אלגזיפינתיוסבמתתיהו'רח

קואורדינטהX 220/350
קואורדינטהY 632/710

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות


:27.חלקותבמלוא:30070גוש



:מטרתהתכנית
.דחדשות"יח2הפיכתקומותהפנימיהל



:עיקריהוראותהתכנית
1 . להל כמפורט הקרקע יעודי במער שינוי :ממוסד

ציבוריומוסדמגורימשולבלאזור.
2.תוספתיח2קביעת"בקומהחדשותדושלישיתשניה

מאושריפנימיהחדריבמקו,בניהזכויותתוספתללא
5424.ע"רותבתבהמאוש

3.לאפשרמנתעלהמדרגותחדרלהגבהתבינויקביעת
חמישיתלקומהגישה.

4.לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
5.למגוריגגועלייתרביעיתבקומותשימושיקביעת.
6.כאמורהתכניתלמימושביצועשלביקביעת.
7.היתלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעתבניהר

.בשטח
8.להריסהמבניבגיהוראותקביעת.
9.מסחריתחזיתבגיהוראותקביעת.




בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוני,אתהרואהאחרתכנוניפרטבכלאובבני

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 ירושלי1שלומציו 91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

נותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתק
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז



הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
א/:9059מספרמפורטת

דבבנימגורי"הרחבתדיורותוספתיח:שהתכנית
הצואנא'שכ



הודעה בזה נמסרת , לסעי לח89בהתאהתכנו וק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית
א/:9059מספרברמהמפורטת



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


 בניה להוציא:והרשאותהתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 3092 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב


.צוואנהא:שכונת
קואורדינטהX 222900
קואורדינטהY 632425

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול



:גושיוחלקות


:120.חלקותבמלוא:29996גוש



:מטרתהתכנית
2תוספתקיימגורילבנייקומות,אצוואנה



:עיקריהוראותהתכנית
מגורימאזורהקרקעיעודב5שינוימגורילאזור'.

:קביעתהוראותבניה
בינוי שטחי הגדלת ל וקביעת999.51מ"מתוכ ר

.רשטחישירות"מ86.96רשטחיעיקרייו"מ912.55
 מ הקומות מספר 2הגדלת מרת4ל קומת מעל

.חלקית
.ד"יח7דל"קביעתמספריח

.מדרגותוגדרות,קביעתהוראותבגיהריסתסככה
עצילהעתקהועצי,קביעתהוראותבגיעצילשימור

.לעקירה
.יקוויבניוקביעתקוויבניחדשישינו

.קביעתשלביביצועלהקמתתוספתהבניהכאמור
היתר למתתנאיוקביעתופיתוח קביעתהוראותבינוי

.בניהבשטח


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
ועדהלמשרדי ירושליהה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלו

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו
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ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
ב/:10435מספרמפורטת

תוספותבניהלשהרחבתמוסדקיי:תכניתשה
בקעה'בדרביתלחשכ



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית
ב/:10435מספרתברמהמפורט



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 3770 
ביטול 62 

כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


52.דרביתלח:ירושלירחוב:ישוב


בקעהשכונת,
קואורדינטהX 221/100
קואורדינטהY 629/800

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות


:106.חלקותבמלוא:30016גוש


:מטרתהתכנית
.דלשהרחבתהמוסדהקיי"תוספותקומותויח



:עיקריהוראותהתכנית
1.משטחיעודשינוילמוסציבורומוסדותלמבניד.
2.להלכמפורטבניהלתוספותבינויקביעת:
1(של2תוספתהקייהמרכזילבניימעלמגוריקומות
).'בניא(
2(טחללשלתוספתקייגגבמפלסכני)6.32:מפלס(+.
3 (לשימורהמיועדלמבנהמעלאחתקומהשלתוספת
:7.65.(+מפלס((בניג(
טכנייתוספת)4 שטחי לצור מרת קומת של

ומערכות)8.64מפלס.(
5 (וחדר הקמתבריכתשחיה לצור מרת תוספתשל

כושר)5.15מפלס.(
6(כמפורט המרכזי לבני לשימור המבנה בי חיבור

הבינויבנספח.
3 . של "מ5110,33תוספת (ר מ4164,42מתוכ"ר

).ירותרשטחיש"מ945.91שטחיעיקרייו
4.סהל"קביעתהתכניתבתחוהשטחיכ13121,04
2216,91רשטחיעיקרייו"מ10904,13רמה"מ
.רשטחישירות"מ
5.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
6.הבנייהלתוספתחדשיבניקוויקביעת.
7.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

.בשטח
8.קבילהריסהגדרותחלקיבגיהוראותעת.
9.בגהוראותלהעתקהקביעתעציי,ולעקירהלשימור.
10.בשטחמותרישימושיקביעת.
11.32תוספתדירותמוגדיורבמסגרת.
12.לשימורמבנהבגיהוראותקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
פתוחי האמורי לקהלשהמשרדי  ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

,השלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוניפרסומ
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



תת לא לתכנית כהתנגדות א אלא תידו ולא קבל
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


:מספרתכניתמתארמקומיתפקדתהודעהבדברה
11052/א

21מצריטירא'הרחבותדיוררח:שהתכנית
גבעתהמבתר



הודעה בזה נמסרת , לסעי לח89בהתאהתכנו וק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלימופק מקומיתדת מתאר תכנית

א/:11052מספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 1424 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


:מהשטחיהכלוליבתכניתומקו



21.מיצריטיר:ירושלירחוב:ישוב


המבתרגבעתשכונת,
קואורדינטהX 222/100
קואורדינטהY 634/275

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:143.חלקותבמלוא:30657גוש


:מטרתהתכנית
.דקיימות"הרחבתשתייח



:עיקריהוראותהתכנית
א . מגורי מאזור קרקע יעודי במער מיוחד5שינוי

'.לאזורמגוריב
.שינויקוויבניוקביעתקוויבניחדשי.ב
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ר"מ872.44הגדלתשטחיהבניהבשטחוקביעתל.ג
) 620.07מתוכו"מ עיקריי שטחי"מ252.37ר ר

שרות.(
ד .ובקומת מרת בקומת תוספת עבור בינוי קביעת

יחקרקעהרחבתעבור"קיימותד.
.כאמור,קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבניה.ה
ו .בניההיתר למתתנאיוקביעת קביעתהוראותבינוי

.בשטח
.קביעתהוראותבגיעצילשימורולהעתקה.ז
.קביעתהוראותבגיהריסה.ח




בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
הא לקהלשהמשרדי פתוחי מורי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ממועדימי60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



ל כהתנגדות א אלא תידו ולא תתקבל לא תכנית
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


תכניתמתארמקומיתברמהודעהבדברהפקדתה
:11688מספרמפורטת

צור'דבבנימגוריבשכ"הרחבתיח:שהתכנית
בהאר



הודעה בזה נמסרת , לסעי לח89בהתאהתכנו וק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבנ יהלתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

:11688מספרברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2302/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב


,צורבאהר'שכ
קואורדינטהX 627/100
קואורדינטהY 221/775

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:מטרתהתכנית
קיימותדיוריחידותהרחבתלשבניהתוספות.



:עיקריהוראותהתכנית
'.לאזורמגוריא5חדשינוייעודמאזורמגורימיו

2 בקומות. בניה לתוספות בינוי מרתקביעת ,קרקע,
 ושניה ראשונה היח, הרחבת לש"ויצירת הקיימות ד

'1.בהתאלנספחהבינוימס,דחדשות"שתייח
3.כאמורלבניהבניקוויקביעת.
4.לוקביעתהבניהשטחיהגדלת647.5מ"שטחיר

עיקריי.
5.יחהגדמספרמ"לתד3ל"יחד5יח"סהד"יח5כ"ד.
6.הבניהתוספותלהקמתביצועשלביקביעת,כאמור.
7.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת.
8 .הציבורי המעבר מיקו שינוי בגי הוראות קביעת

.להולכירגללצדהמזרחילמגרש
9.רעפוגגגדרותבגיהוראותקביעתלהריסהי.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

כלהזכאילכעלפיסעיוכ,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

-:02ירושליטלפו1ככרספרא,וולבניהירושלילתכנ
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
א/:12708מספרמפורטת

617,הדהיומי'הרחבותדיוררח:שהתכנית
רמותשכונת.



הודעה בזה נמסרת , לסעי לח89בהתאהתכנו וק
והבניה "התשכ, 1965–ה במ, כי מחוזיתשרדי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית
א/:12708מספרברמהמפורטת



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 7046 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


השטחיה
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ומקומבתכניתכלולי:


617.הדהיומי:ירושלירחוב:ישוב


אלורמותשכונת,
קואורדינטהX 219/650
קואורדינטהY 636/000

כחולבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעלהכל.






:גושיוחלקות


:13.חלקיחלקות:30718גוש






:מטרתהתכנית
קיימותדיורליחידותבניהתוספות.



:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורייעודב1שינוילמגורי'.
2 מ. הקומות מספר ל4הגדלת 4קומות +קומות

מרת.
3 .שלבהיקהבניהשטחימ2193קביעת"מתוכר;

.רשרות"מ179רעיקריו"מ2014
4.קביעתלתוספותחדשיבניקווי.
5.בינויהוראותקביעת.
6.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
7.לשימורעציבגיהוראותקביעת.




בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

,עתוניפרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיב
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתב

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:12952מספרמפורטת

צורבאחר,ד"יח5תוספתבינויותוספת:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי לח89בהתאהתכנו וק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית
:12952מספרתברמהמפורט



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2302/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.רושליי:ישוב


באחרצורשכונת
קואורדינטהX 222/375
קואורדינטהY 627/450

כחולבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעלהכל.



:30786.גושיבחלקיות:גושיוחלקות


:מטרתהתכנית
.ד"יח8דל"יח3דמ"יח'תוספתבינויוהגדלתמס



:עיקריהוראותהתכנית
קרקעשליעודשינוימגורימאזור4בלמגורימיוחד'
תוספת5יח"לסהד"יח8כ"ד.
ההקומותמספרקביעתלמרבי4קומת קומותמעל

מרת.
גובהקביעתלמרבי19.78מעלמטר0.00.
ה הבניה שטחי לסהמרביקביעת ל"י הבני כ

רשטחיעיקרייו"מ1159.91מתוכ(ר"מ1648.93
489.02מ"שירותשטחיר.(

בניקוויקביעתמרביחדשיי.
קרקעיתתתחניהבגיהוראותקביעת.
ופיתוחבינויהוראותקביעת.
הריסהבגיהוראותקביעת
לשימורעציבגיהוראותקביעת.
בניההיתרלהוצאתהוראותקביעת.
דרהרחבתבגיהוראותקביעת.


רשא מעוני בתכניתכל לעיי י ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרככר1אטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2302/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.רושליי:ישוב


באחרצורשכונת
קואורדינטהX 222/375
קואורדינטהY 627/450

כחולבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעלהכל.



:30786.גושיבחלקיות:גושיוחלקות


:מטרתהתכנית
.ד"יח8דל"יח3דמ"יח'תוספתבינויוהגדלתמס



:עיקריהוראותהתכנית
קרקעשליעודשינוימגורימאזור4בלמגורימיוחד'
תוספת5יח"לסהד"יח8כ"ד.
ההקומותמספרקביעתלמרבי4קומת קומותמעל

מרת.
גובהקביעתלמרבי19.78מעלמטר0.00.
ה הבניה שטחי לסהמרביקביעת ל"י הבני כ

רשטחיעיקרייו"מ1159.91מתוכ(ר"מ1648.93
489.02מ"שירותשטחיר.(

בניקוויקביעתמרביחדשיי.
קרקעיתתתחניהבגיהוראותקביעת.
ופיתוחבינויהוראותקביעת.
הריסהבגיהוראותקביעת
לשימורעציבגיהוראותקביעת.
בניההיתרלהוצאתהוראותקביעת.
דרהרחבתבגיהוראותקביעת.


רשא מעוני בתכניתכל לעיי י ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרככר1אטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו
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ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמספר:
13041

לשהרחבתשימושבחללגגרעפי:שהתכנית
גילה'שכ36,שלמהדוגה'ותוספתמעליתרחדירה



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי כי מחוזיתועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

:13041מספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 2952/ב 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



36.דוגהשלמה:ירושלירחוב:ישוב


גילהשכונת,
קואורדינטהX 218/825
קואורדינטהY 626/285

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:21.לואחלקותבמ:28110גוש


:מטרתהתכנית
גגבחלללמגוריושימושצפוניתבחזיתעמודותתוספת

רעפי.


:עיקריהוראותהתכנית
להלכמפורטהקרקעיעודיבמערשינוי:

מגורימאזוריעודב1שינוילמגורימיוחד'.
 בקומות בניה לתוספות בינוי קביעת מפלס: קרקע

801.97=0.00,אקומה'מפלס3.00+בוקומה'מפלס
6.00+,דיורהרחבתלש,גקומה'9.00מפלס.+

בח למגורי תוספתשימוש ללא קיי רעפי גג לל
.בניה

לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
לוקביעתבשטחהבניהשטחיהגדלת970.67מ"ר

 מ699.62מתוכ"ו עיקריי שטחי ר"מ271.05ר
.כוללשטחיחניה(תשטחישרו

בניההיתר למתתנאיוקביעת קביעתהוראותבינוי
בשטח.

לשימורעציבדברהוראותקביעת.




בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי מחוהועדה לבניה לתכנו ירושלימחוזית ,ז

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.

למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה
ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-

6296811


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

העובדותהתכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליה
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13339מספרמפורטת

דומעלית"קומותהרחבתיח2תוספת:שהתכנית
רחביה,3מגנס'חיצוניתלבניברח



הודעה בזה נמסרת , לסעי לח89בהתאהתכנו וק
1965,–ה"התשכ,והבניה

במשרדיכיירושלימחוזלבניהלתכנומחוזיתועדה
ירושליובמשרדיהועדההמקומיתלתכנוולבניה

 מפורטתמופקדת ברמה מקומית מתאר :מספרתכנית
13339



ללאאיחודוחלוקה:חודוחלוקהאי


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



3.סשדמגנ:ירושלירחוב:ישוב


רחביה:שכונת
מזרחמערבקואורדינטהY 631/025
צפודרוקואורדינטהX 220/025

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטהקוהכחול


:גושיוחלקות


:93.חלקותבמלוא:30025גוש


:מטרתהתכנית
 ב הבניי הגבהת לצור בנייה קומות2תוספת ,בניית

.דקיימות"והרחבתיח,צוניתמעליתחי,חניותמקורות


:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורימאזורשטחיעודב2שינוימגורילאזור'.
2.לוקביעתבשטחהבניהשטחימ1218.0הגדלת"ר

מ1112.0מתוכ"עיקריישטחיר
ו106.0שירות"משטחיר.
3 יח. להרחבת בניה המסד"תוספות בקומת קיימות ,ד

.'קעוקומהבקומתהקר
4.חדשותקומותשתישלבניהתוספתגקומה'וקומה
.'ד
5.הבניישלהמזרחיתבחזיתחיצוניתמעליתתוספת.
6.קרקעיתתתחנייהתוספת.
7.כאמורהבניהלתוספותחדשיבניקוויקביעת.
8.המבנהלשימורהוראותקביעת.
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9 קביעתהוראותבדברעצילעקירה. ל, עציהעתקה
.ועצילשימור

10 .היתר למת תנאי וקביעת בינוי הוראות קביעת
.בניהבשטח

11.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
12.הריסהוגדרמבנהבגיהוראותקביעת.
13 .תומ ציפוי קיר לתוספת בינוי קביעת ,בחזית

לצור הצפונית מהחזית ובקטע והמזרחית המערבית
.תאלנספחהבינויחיזוקהבנייבה



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,תעצמונפגעעלידיהתכני
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק תמקומיהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
עבודתווסדרי(,תשמה"ט1989.





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13671מספרמפורטת

'שכ13,זרחברנט'דברח"הרחבתיח:שהתכנית
נוהר



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה במשר, כי מחוזיתדי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית
:13671מספרברמהמפורטת



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


גהיחססו התכניתמספר 
שינוי 3280 
ביטול 3028 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



13.ברנטזרח:ירושלירחוב:ישוב


.הרנו:שכונת
קואורדינטהX 216675
קואורדינטהY 628125

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול





:יוחלקותגוש


:161.חלקותבמלוא:30255גוש





:מטרתהתכנית
.ד"תוספתשטחיבכלהקומותלשהרחבתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורימאזוריעודד2שינוימגורילאזור'.
2 . במפלסי בניה לתוספות בינוי 2.50קביעת +ועד

23.50מפלס+יחהרחבתקיימות"לשד,בהתאהכל
.לנספחהבינוי

3 . של בהיקבניה מה"מ4,656.35קביעתשטחי ר
"מ3443.55 ו עיקרי שטחי שטחי"מ1,212.80ר ר

.שירות
4.בניההיתרלמתתנאיקביעת.
5.חדשיבנייקוויוקביעתהבנייקווישינוי.
6.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
7.לשימורעציבגיהוראותקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

כעלפיסעיוככלהזכאיל,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

-:02ירושליטלפו1ככרספרא,רושלילתכנוולבניהי
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו

.



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13735מספרמפורטת

טורתוספתבניהבשכונתא:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי לח89בהתאהתכנו וק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

 מחוז לבניה לתכנוירושליהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית
:13735מספרברמהמפורטת



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 3085 

יטולב 62 
כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.ירושלי:ישוב


חלתאלעי'רח,טורשכונתא
קואורדינטהX 632/575
קואורדינטהY 224/300

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:30927.גושיבחלקיות


:התכניתמטרת
.דוקומות"הרחבתדיורותוספתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1.כמפורטהקרקעיעודיבמערשינוילהל:
א . ב5ממגורי למגורי מיוחד , 'פתוח ציבורי לשטח

ושביל.
'.משטחציבוריפתוחלמגוריב.ב
2.ההבניהשטחימסמרביהגדלתבבניי'1ל973.8
רשטחי"מ869.9רמתוכ"מ

מס"מ103.9עיקרייו בבניוהגדלתשירותר ל2'
1008.5מ"מתוכמ958.44ר"ועיקריישטחיר50

הבנייני2יבמרביכשטחי"סה.רשטחישירות"מ
ר"מ1982.3 מ1828.34מתוכ"ו עיקריישטחי ר
.שטחישירותר"מ153.9

3.ההקומותמספרמרביהגדלתל4קומתמעלקומות
חלקיתמסד.

4.בניהלתוספתחדשיבניקוויקביעת.
5.להריסהגדרותבגיהוראותקביעת.
6.ותנאיופיתוחבינויהוראותקביעתבניההיתרלמת.
7.יח6תוספת"שלסליצירתחדשותיח14ד"ד.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
 לקהלשהמשרדי פתוחי האמורי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ממועדימי60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



כהתנגדות א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


 הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר :מספרתכנית
13951

:שהתכנית בחדש בנוהקמתקיי בני5הריסת
קומות,שועפט



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

ולב ניהלתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית
:13951מספר



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2429 
שינוי במ/3456/א 

כפיפות 5166/ב 


:כניתומקומהשטחיהכלוליבת


.ירושלי:ישוב


שועפטשכונת,
קואורדינטהX 222/625
קואורדינטהY 635/525

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:55.חלקיחלקות:30550גוש


:מטרתהתכנית
קומות חמש ב חדש בני והקמת קיי בני הריסת

תתחניהקומתמעלמגוריקרקעית.


:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורימאזוריעודב5שינוימגורילאזור'.
2 .מעלקומותחמש בחדש בני להקמת קביעתבינוי

קרקעיתתתחניהקומת.
3לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
4.להבניהשטחיקביעת1216מ"ר)מ735מתוכ"ר

).ישירותרשטח"מ481שטחיעיקרייו
5.מסקביעת'להקומות5תתחניהקומתמעלקומות

קרקעית.
6.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

.בשטח
7.הוראותקביעתלהריסהבניבגי,להריסהוגדר.
8.לשימורעציבגיהוראותקביעת/להעתקה.




בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, ובימית
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 להגישהתנגדות, ימיממועד60תורשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו
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ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמספר:
14116

"ידיצחקבצבי"תוספתשטחבבני:שהתכנית
רחביה'שכ14אבגבירול'רח



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוה המקומיתובמשרדי ועדה
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

:14116מספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



14.אבגבירול:ירושלירחוב:ישוב


רחביה:שכונת
קואורדינטהX 220425
קואורדינטהY 631450

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול


:גושיוחלקות


:215.חלקותבמלוא:30038גוש





:מטרתהתכנית
ברח בבניי שטח תוספת א' גבירול 14ב ,רחביה,

ירושלי.


:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורימאזורל2שינוי"ציבורומוסדותמבני."
2.ולימודמחקרלמוסדשימושקביעת.
3 . ל השטחי ס מתוכ"מ2997.00קביעת ר

.שטחשירות,ר"מ618.89רשטחעיקריו"מ2377.75
4.ציבולבניהמותריהשימושיריקביעת.
5.בניההוראותקביעת:
א סה. לתוספת בינוי "קביעת שטחי"מ335.00כ ר

.בקומתמרת,שירות
6.בנייקוויוקביעתהבנייקווימרבישינויי.
7.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

.בשטח
8.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
9.לשימעציבגיהוראותורקביעת.
10.חניהבגיהוראותקביעת.
11.הריסהבגיהוראותקביעת.
12.לשימורהוראותקביעת.
13.ניכרתסטיהלענייהוראותקביעת.
14.הבנישימושבגיהוראותקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

,עתוניפרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיב
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתב

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


:הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמספר
14172

התכניתש:תוספתלשקומהיח2תוספת"ד
חדשות,רח'38אלפנדרי,ברומקור



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלימקומיתמופקדת מתאר תכנית

:14172מספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות


מספרהתכניתסוגהיחס
5053שינוי
62ביטול

ב/5166כפיפות
א//5022מקכפיפות


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



38.אלפנדרי:ירחובירושל:ישוב


ברומקורשכונת,
קואורדינטהX 220/295
קואורדינטהY 632/720

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:45.חלקותבמלוא:30070גוש


:מטרתהתכנית
מגורימאזוריעודב3שינוימגורילאזור'.
:עיקריהוראותהתכנית

1.קבבניקווייעת.
2.מגורימאזוריעודב3שינוימגורילאזור'.
3 . תוספת לש קומה לתוספת בינוי ד"יח2ביעת

חדשות.
4 רמתוכ"מ388.00קביעתהיקהבניהבחלקהל.

ו"מ286.00 עיקריי שטחי שטחי"מ102.00ר ר
שירות.

5.לשימורבניבגיהוראותקביעת.
6.להריסתקביעתהוראותבניהחריגות.
7.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

בשטח.
8.לנטיעהועצילעקירהעבגיהוראותקביעת.
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בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושלימחוזהועדה מחוז לבניה לתכנו ,ית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
רהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהי

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמספר:
14214

5,עמוס'דברח"חהרחבותותוספתי:שהתכנית
אברהכר

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

:14214מספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



5.עמוס:ירושלירחוב:ישוב


אברהכרשכונת,לרחסמו'ישראלמלכי.
X 220/510דינטהקואור

קואורדינטהY 633/990
.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות


:45.חלקותבמלוא:30082גוש


:מטרתהתכנית
הקיימותהדיורליחידותהרחבות.
2תוספתתוספתלשקומות2יח"ד


:עיקריהוראותהתכנית
1 כמפ. הקרקע יעודי במער להלשינוי ורט :מאזור

ג3מגורימגורילאזור'.
2.להלכמפורטבניהלתוספותבינויקביעת:
בקומות דיור להרחבות בינוי קביעת קרקע ,ראשונה

ושניה.הבינוילנספחבהתא.

בינלקביעתורביעיתשלישיתקומהלתוספתויתוספתש
.ד"יח7כ"סה,דקיימות"יח5על,דחדשות"יח2
3.כאמורלבניהחדשיבניקוויקביעת.
4 ל. הבניה שטחי היק "מ940קביעת מה 832ר
.רשטחישירות"מ108רשטחיעיקרייו"מ
5.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
6.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

בשטח.
7.לשימורעציבגיהוראותקביעת.
8.להריסהמבניבגיהוראותקביעת.




בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט

בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפיסעי,ונפגעעלידיהתכניתעצמ
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
 יומצא ההתנגדות הלמשרדיהעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 (והבניה לתכנית בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי סמכויות
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמספר:
14312

'שכ7הסביו'רח,דקיימות"הרחבתיח:שהתכנית
גניעיר



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

:14312מספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


גהיחססו התכניתמספר 
שינוי 2561 
שינוי 1035 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



7.הסביו:ירושלירחוב:ישוב


גניעירשכונת,
קואורדינטהX 215/825
קואורדינטהY 629/050



5453 ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע"ב, 26.7.2012

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


וחלקותגושי:


:56.חלקותבמלוא:30438גוש


:מטרתהתכנית
ירושלי,עירגני7,הסביו'דקיימותברח"הרחבתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1.בלמגורימיוחדמגורימאזוריעודשינוי'.
2.למגוריהמותריהשימושיקביעת.
3.בניקוויוקביעתהבניקווימרבישינויי.
4 .הקיימות הדירות להרחבות בינוי הוראות קביעת

למתתנאיוקביעתהנוספתולקומהבשטחבניההיתר.
5.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
6 ל. השטחי ס "מ3008.50קביעת מתוכומרביר

רשטח"מ,1311.00רשטחעיקרימאושר"מ1571.50
ו מוצע "מ126.00עיקרי שירות שטחי חדריר עבור

בטחו.
7.מבנההריסתבגיהוראותקביעת
8.לשימורעציבגיהוראותקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,בקרקעמעוני

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 ירוש1שלומציו 91010ליטלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרירושליטלפו:02-
6296811



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

תקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאל
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמספר:
14329

קומותוהשלמתקומהשלישית2תוספת:שהתכנית
ביתחנינה–



הודע בזה הנמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו ירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

:14329מספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוצ:התרי נית שמכוחה יאתכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול במ/3458/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
ירושלי:ישוב

שכונתביתחנינה
קואורדינטהX 222000
קואורדינטהY 637600

.שריטבקוהכחולהכלעלפיהגבולותהמסומניבת


:גושיוחלקות
:67.חלקותבמלוא:30610גוש



:מטרתהתכנית
2תוספתתוספתלששלישיתקומהוהשלמתקומות5

.דחדשות"יח


:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורימאזורקרקעיעודיב1שינוילמגורימיוחד'.
2.מסהגדלת'יח"מ3דל8יח"ד.
3.מסהגדלת'קומותמ3למרתקומתמעלקומות5

מרתקומתמעלקומות.
4.חדשיבנייקוויוקביעתבנייקווישינוי.
5 . ל וקביעת בבניי הבנייה שטחי ר"מ2229הגדלת

כמ1734מה"עיקריישטחיר
מ495ו"שירותשטחיר.
6.הבניילהקמתביצועשלביקביעת,כאמור.
7.בינויהוראותבניהקביעתהיתרלמתתנאיוקביעת.
8.להריסהגדרותבגיהוראותקביעת.
9.לנטיעהעציבגיהוראותקביעת.




בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט

בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי
בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,

הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית
של 1ומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.

למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה
ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-

6296811


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

תמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמס
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדברמספראישורהודעהמקומיתמתארתכנית:5153
מדרולכבישקביעתבינוילאתרארועי:שהתכנית

)ל"לקמפארקקקח)הרכבת


,לחוקהתכנווהבניה117בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
:תכניתמתארמקומיתמספרבדבראישור1965,–ה"התשכ
5153




:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5244 
שינוי 1905 
שינוי 62 
שינוי 3419/א 
שינוי 4746 



ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע"ב, 26.7.2012 5454

:מקומהשטחיהכלוליבתכניתו


.ירושלי:ישוב
הג"יבישטח"שטחמדרולכבישהרכבתולגהחיותהתנכ

בישכונתגילהבדרו(ל"חלקמפארקקק.לעייעל"הטכנולוגי
בצפומנחתושכונת.(

אורקואורדינטותבי500שטח/166750/167
375/127450/128קואורדינטותרוחב

גוש פתגושמסשר: '2 ,מוסאודמחלקהחלק ,גוששרפת
'12.אלמלחהגושמס:גוש,חלקמחלקהביתארדא'3מס

דהוראדמחלקהחלק,חדרבט,מסקועחלת
.יהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול"הכלעפ



:גושיוחלקות


:4951,6062.חלקיחלקות:28109גוש
:11,1314.ותבמלואחלק:30433גוש
:3,7,9,12,17.חלקיחלקות:30433גוש
:5,7,912.חלקותבמלוא:30451גוש
:24,6,8,1314.חלקיחלקות:30451גוש
:2,8,10.חלקיחלקות:30452גוש
:15,7.חלקיחלקות:30458גוש
:4.חלקיחלקות:30459גוש
:1.חלקותחלקי:30933גוש
:6,48.חלקיחלקות:30962גוש



:תהתכניתמטר
א ולנופש. לבילוי ציבורי פארק להקמת הוראות פעילקביעת

:הכוללאתהשימושיהבאי,בשטחיהיער
1.רגללהולכיושבילינומצפורייערשטחי.
2.ופקניקנופשמשחקילמתקנישטחי.
3 ארכיאולוג. וגיאולוגישטחי בוטניי הסטוריי ייי

.המשולביבפיתוחהפארק
4.חניהשטחי,וכדומהציבוריישירותי.
בהתאקביעתהוראותבינויופיתוחלהקמתאתרלאירועי.ב

.לנספחיבינויופיתוח
ג .תו וממנו הפארק אל הציבוריות הדרכי מער קביעת

הרחבת / דרכי ביטול קיימות /דרכי והתויית מאושרות
.חדשות

ד והת. לפארק הרכבת כביש בי רגל להולכי גשרי ,ויית
לביצועופיתוחבינויהוראותוקביעתכאמור.

.קביעתבינויופיתוחבהתאלנספחיבינוי.ה
ו בשטח. בניה היתר למת תנאי קביעת ,סביבתיי תנאי

.לאירועיעתמפגעיותנאילהפעלתהאתרמחייבילמני
קביעתמערהחניהבשטחהאתרלארועיומערהתנועה.ז

.וההסעיאליווממנו
:קביעתיעודקרקעושינויבמעריעודיהקרקעכמפורטלהל.ח
1 ציבורי. פתוח משטח שטח יעוד שינוי פתוח, ציבורילשטח

.אוטיפולנופי/ולשטחדרו,לדרציבורית,יערמיוחד
2.מדרשטחיעודשינוי,ולדרמשטח/נועיצובאו,משטח

ציבורימיוחדלתחנתרכבתומשטחלתכנובעתידלשטחפתוח
.יערולשטחפתוחציבורימיוחד

3.מיוחדציבוריפתוחלשטחשטחיעודקביעתיער.





 התכנית הפקדת על בתאריפהודעה בעיתוני ורסמה
01/06/1997הפרסומיובילקוט4536,התשנז,4025עמוד,

26/06/1997בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו ככר, טלפו1ספרא ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל






ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארמספרתכנית:
7977/א

'שינוימיקויעודיוגבולותמגרשירח:שהתכנית
ופיינשטייברזני,שכ'מזרחתלפיות



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר
א/:7977מספרמקומית



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה ל:התרי נית שמכוחה הוציאתכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7977 
שינוי 62 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב
מזרח תלפיות ברזנישכונת משה רחוב שבי השטח

במערבפיינשטיימאירלרחובממזרח.
קואורדינטהX 222/600
קואורדינטהY 627/900

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:תהתכניתמטר
 מגרשי גבולות 10שינוי ,7 ,3 ,2 תכנית"שעפ1, י

7977.
הסדרתזכויותלמבנההקייושינוימיקומתקהנדסי



:עיקריהוראותהתכנית
1.להלכמפורטהקרקעיעודיבמערשינוי:
 לאזורמגוריבמשטחלאזורמגורימיוחד , 'לאזור

ג מגורי , הוראות"לשצ' ע מוצעתפ לדר מיוחדות
.אוטיפולנופי/ולדרו

לאפתוחציבורימשטחבמגוריזור,'גמגורילאזור',
הנדסייולמתקנימוצעתלדר.

פתוחציבורילשטחהנדסילמתקמשטח.
2 וגבולות. מיקו מסשינוי מגרשי'1,2,3,7,10
)1מגרשי,37שעפ"תכנית7977י.(
3 .שטח חדשבתאי 10קביעתבינוי ,03 ,01)מגרשי

1,3,77977שבתכנית(,לנספחי1-3בהתא.
4.שטחמס10בתאקביעת'להקומות4המעלקומות
0.00.

מ1120וקביעת"סהמירבי"רכ,מ896מתוכ"עיקריר
.רשרות"מ224ו
5 . שטח תאי של הבני בקווי (1,3שינוי 1,3מגרשי

 7977בתכנית (שנקבעו הבניה בזכויות שינוי ללא
7977בתכנית.

6.למתקנירכבכלילמעברההנאהזיקתבמיקושינוי
ההנדסיי.

7 . בתכנית הוראותהריסהשנקבעו 7977ביטול ,בגי
מס חדש שטח שבתא להריסה המבנה '10 )מגרשי

).7977יתכנית"שעפ7ו'3מס
8.ופיתוחבינויהוראותקביעת,בניההיתרלמתתנאי

ביצועושלביבשטח.
9.להריסהמבנהבגיהוראותקביעת.
10 . שטח בתא חדש לבינוי הוראות 300קביעת

על יעלה שלא גובה קביעת הכולל המבנה למעטפת
.מפלסרחובמאירפינשטייממערביתלמגרש



5455 ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע"ב, 26.7.2012

11.קברבגיהוראותקביעת


 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
29.10.2010הפרסומי א"התשע6161ובילקוט

17.11.2010בתארי


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהתכניברמהמקומיתמתארת
א/:9027מספרמפורטת

יסגירת"תוספתחנותוהרחבתחנויותע:שהתכנית
עמודיקומת,רח'70אגריפס,שכ'יהודהמחנה



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

א/:9027מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:יחודוחלוקהא


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 1006 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


70.אגריפס:ירושלירחוב:ישוב
אגריפספינתהערמוני'רח,השכונתמחנהיהוד

קואורדינטהX 220/150
קואורדינטהY 632/425

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:27.חלקותבמלוא:30073גוש


:תהתכניתמטר
ע קרקע בקומת חנויות והרחבת חנות סגירת"תוספת י

העמודיקומת.


:עיקריהוראותהתכנית
.שינוייעודמשטחלמסחרלמסחרומגורי.א
.ר"מ220.35רל"מ94.18מסחרמהגדלתשטחיה.ב
ג . התכנית בתחו השטחי 829.95סו"מ עיקרי ר

.ר"מ1001.81כ"סה,רשירות"מ171.86
התכניתלמימוששלביקביעתד.

.היתרבניהקביעתהוראותותנאיבגימת.ה
.הוראותבגיהריסתגדרותקביעת.ו




 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
22/07/2011הפרסומיובילקוט6288,התשע"א,עמוד

6246,31/08/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


תכניתמתארמקומיתברמהאישוררהודעהבדב
א/:9761מספרמפורטת

_שעפטתוספתקומהבבנימגורי:שהתכנית
חסבתאבתאנסארי



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

א/:9761מספרמקומיתברמהמפורטת


אאיחודוחלוקהלל:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי במ/3456/א 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב
שועפטשכונת,
קואורדינטהX 222/335
קואורדינטהY 635/390

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:36.חלקותבמלוא:30551גוש


:תהתכניתמטר
בקומהבניהעבירתהכשרתלשתכנוניתמסגרתיצירת

חדשההשניה שלישית קומה ותוספת תוספת 3לש
.דלבניקיי"יח

:עיקריהוראותהתכנית
1.כמפורטשהקרקעיעודיבמערינוילהל:

מגוריב1מאזורמגורילאזורמיוחד'.
2.להלכמפורטבניהלתוספתבינויקביעת:
השניה בקומה בניה לתוספות בינוי מפלסקביעת

3.00 + ,ותוספת הקיימת הדיור יחידות הרחבת לש
.בהתאלנספחהבינוי,דחדשהקיימת"יח
בינקביעתהבנימעלחדשהשלישיתקומהלתוספתוי

 תוספת לש 2הקייבהתא חדשות דיור יחידות
הבינוילנספח.

3.לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
4 הבניהבשטחוקביעתל. ר"מ1095הגדלתשטחי
) מ1069מתוכ"ו עיקריי שטחי שטחי"מ26ר ר

שירות.(
5.להדיוריחידותמספרקביעת6דיוריחידות.
6.לקומותמספרקביעת3קומות.
7.הבניהתוספותלהקתביצועשלביקביעת,כאמור.
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8.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת
.בשטח

9.גדרבגיהוראותקביעת/להריסהמדרגות.


 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
עמוד,א"התשע,6298ילקוטהפרסומיוב19/08/2011

6734,26/09/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
א/:9770מספרמפורטת

פתחת'רחדיורותוספתקומההרחבות:שהתכנית
תקוה,רוממהשכונת



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

א/:9770מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:תכניותהבאותהמתיחסתל


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 4737 
שינוי 1144 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



9,5,7,11.פתחתקוה:ירושלירחוב:ישוב
רוממהשכונת,
קואורדינטהXמזרחמערב219/410
קואורדינטהYצפודרו633/505

.לעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחולהכ
:גושיוחלקות



:מוסדר
:87.חלקיחלקות:30236גוש




:תהתכניתמטר
יתוספתקומהלדירות"הרחבותדיורותוספתמחסניע

וע מס"העליונות בני במזרח אג תוספת י 'ברח11'
רוממהתקוהפתח.



:עיקריהוראותהתכנית
1.ממיעודשינויב2גורימגורילאזור'.
2.להלכמפורטבניהלתוספותבינויקביעת:
 מפלס במפלסי בניה לתוספות בינוי ,2.80קביעת

8.40+מפלס5.60+,מפלס2.80+מפלס,+0.00מפלס
בה הקיימות הדיור יחידות הרחבות לש ,בהתא

.לנספחבינוי

מחסניבקומתמחסנילתוספת קיימתקביעתבינוי
6.20במפלס,הבינוילנספחבהתא.

לש הקיי הבני מעל קומה לתוספת בינוי קביעת
שמתחתיהבקומההקיימותהדיוריחידותהרחבת.

3.לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
4 ל. וקביעת בשטח הבניה שטחי 4989.09הגדלת
"מ ר ) 3920.16מתוכו"מ עיקריי שטחי ר

1068.93שירות"משטחיר.(
5 מ. קומות מספר ל4הגדלת מעל5קומות קומות

הכניסה0.00מפלס.+
6.הבניהתוספותלהקמתביצועשלביקביעת,כאמור.
7.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

.בשטח
8.להריסהמבנהבגיהוראותקביעת.



 הפקדתהתכנית על בעהודעה בתאריפורסמה יתוני
30/07/2010 הפרסומי 6116ובילקוט התשע, ,עמוד

6116,05/08/2010בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפוי1ככר רושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.il.gov.pnim.wwwהפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדברמקאישורהודעהמתארתכניתמפורטתברמהומית
:11549מספר

בל'דלשניבנייניבשכונתג"יח6תוספת:שהתכנית
מוכבר



,לחוקהתכנווהבניה117בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
1965,–ה"התשכ תכניתמתארמקומיתברמהבדבראישור

:11549מפורטתמספר


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


תכניתשמכוחהניתלהוציאהיתריאו:התריבניהוהרשאות
הרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2683/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.בלמוכבר'ג:ירושלירחוב:ישוב
בלמוכבר'ג:שכונת

קואורדינטהX 627/800
קואורדינטהY 223/100

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול


:גושיוחלקות


:31240.גושיבחלקיות


:תהתכניתמטר
בניה עבירות הכשרת , בגבל"יח6ותוספת בנייני לשני ד

.אלמוכבר


:עיקריהוראותהתכנית
2.1מגורימאזורקרקעיעודשינוי6במגורילאזור'ולאזור

.'מגוריא
2.2בבנייניבנייהלתוספותבינויקביעת1ו2:
1בניי:
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א .קרקע בקומת בנייה ותוספת לעיקרי שירות שטח הפיכת
)668.80מפלס(תוספתיח2לש"ד.
ב . ראשונה בקומה בנייה (תוספת )671.75מפלס ,לש

.דהקיימות"הרחבתיח
ג . הקיי2תוספת הבניי מעל קומות לש, תוספת 3יח"ד

.חדשות
2בניי:

לשהרחבת,)622.55מפלס(תוספתבנייהבקומתמרת.א
.שטחשירות

לשהרחבת,)665.70מפלס(תוספתבנייהבקומתקרקע.ב
.שטחשירות

לשהרחבת,)665.00מפלס(תוספתבנייהבקומתקרקע.ג
.דהקיימת"יח
ד . ראשונה בקומה בנייה (תוספת )668.12מפלס ,לש

.דהקיימות"הרחבתיח
.דחדשה"לשתוספתיח,תוספתקומהמעלהבנייהקיי.ה

'1.נספחמס,כלהאמורלעילבהתאלמפורטבנספחהבינוי
בני'1)קביעתשטחיבניהמירביילבניהבתאשטחמס2.3
רושטחשירות"מ753.71שטחעיקרי(ר"מ853.91ל)'1מס

849.51ל2(בנימספר(2ובתאשטחמספר).ר"מ100.20
).ר"מ253.17רושטחשירות"מ596.34שטחעיקרי(ר"מ

יח2.4 בתאשטחמס"הגדלתמספר ד '1)מס בני '1 ( 2מ
דל"יח3מ2(בנימספר(2דובתאשטחמספר"יח7דל"יח
.ד"יח4

.כאמור,קביעתקוויבניילבניה2.5
)1בנימספר(1מותבתאשטחמספרהגדלתמספרהקו2.6
2מלקומות4מספרשטחובתאקומות2)מספר2בני(2מ

למרתקומתמעל3קומותמרתקומתמעלקומות.
2.7בניה היתר למת תנאי וקביעת בינוי הוראות קביעת

.בשטח
.קביעתהוראותבגיהריסתמבנהוגדרות2.8
.תוספותהבנייהקביעתשלביביצועלהקמת2.9
2.10והוראות ברכב למעבר הנאה זיקת ע שטח קביעת

.לפיתוחו
.קביעתהוראותבגיעצילשימור2.11




 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
25/11/2011 הפרסומי ב"התשע,6345ובילקוט ,עמוד

1506,19/12/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

il.gov.pnim.www.הפנישרדמשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:12219מספרמפורטת

דחדשות"יח3ליצירתקומות2תוספת:שהתכנית
בבנימגוריבביתחנינא



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:12219מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי במ/3458/א 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב
חנינהביתשכונת,

מזרחמערבקואורדינטהY 221/635
צפודרוקואורדינטהX 639/125

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:בהסדר
:59.ואחלקותבמל:30605גוש



:תהתכניתמטר
 2תוספת יצירת למע בבני"יח3קומות חדשות ד

חנינהבביתמגורי.


:עיקריהוראותהתכנית
מגורימאזורהקרקעיעודשינוי1מגורילאזורמיוחד
'.ב
בניההוראותקביעת:
לוקביעת רמתוכ"מ1412.50הגדלתשטחיבינוי

1002.63ע"מ שטחי ור יקריי409.87מ"שטחי ר
שירות.

יחמספרהגדלת"מד5ל8.
מסהגדלת מעלקומתחניהעלקרקעית2קומותמ'
.קומותמעלקומתחניה4ל
בניגובהקביעת.
חדשיבניקוויוקביעתבניקווישינוי.
ופיתוחבינויהוראותקביעת.
גינובגיהוראותקביעתעציונטיעת.
בניההיתרלמתתנאיקביעת.
התכניתלמימושביצועשלביקביעת.


 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
16/03/2012הפרסומיובילקוט6403,התשע"ב,עמוד

3462,22/04/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
91010ירושלי1שלומציו,וזירושלילתכנולבניהמח

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
א/:12298מספרמפורטת

בניהחדשהלמגוריראסאלעמוד:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

א/:12298מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
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והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2783/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


:יהכלוליבתכניתומקומהשטח



.ירושלי:ישוב
כבישאלמדרסה,לידביתספרראסאלעמוד:שכונת

קואורדינטהX 222/700
קואורדינטהY 630/600

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:99.חלקיחלקות:29987גוש


:תהתכניתמטר
בני)בניינילמגורי2הקמתיצירתמסגרתתכנוניתל

מס '1 ב3 קומות מס+ בני '2 ב3 מעל 2קומות
ומחסניחניהקומות.(



:עיקריהוראותהתכנית
1.שליעודשינויבלמגורימיוחדמגורימאזורקרקע'
.
2.בשטחהבאיהבינוייקביעת:
בנימס.א '1חדשבניהקמתב3למגוריקומות)
דחדשותוהגדלת"יח3לש(מתקרקעקיימתבפועלקו

ל הבניה "מ470שטחי מתוכ שטחי"מ369ר ר
.רשטחישירות"מ101עיקרייו

קומותמעל3הקמתבניחדשלמגוריב'2בנימס.ב
2ומחסני חניה קומות יצירת 7לשיח"והגדלת ד

ר"מ827רמתוכ"מ1627.8שטחיהבניההמירבייל
.רשטחישירות"מ800.8שטחיעיקרייו

3 ל. המירבי הקומות מספר 3הגדלת מעל 2קומות
 ומחסני חניה קומות מס( בני '2 (והגדלתל3

קומות)מסבני'1.(
4.מוצעתלבניהחדשיבניקוויקביעת.
5 . מדרגות בגי הוראות קביעת ,וגדרות מרפסות

.להריסה
6.קבניההיתרלמתותנאיופיתוחבינויהוראותביעת
.
7.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
16/09/2011הפרסומיובילקוט6314,התשע"ב,עמוד

333,03/11/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
91010ירושלי1שלומציו,מחוזירושלילתכנולבניה

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:12813מספרמפורטת

אהרו'תוספותבניהלבנימגוריברח:שהתכנית
16בראנד,נוהרשכונת



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתא התכנולחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:12813מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 966/ג 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



16.בראנדאהרו:ירושלירחוב:ישוב
נוהרשכונת,
קואורדינטהX 632/300
קואורדינטהY 216/400

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:53.חלקותבמלוא:30350גוש


:תהתכניתמטר
קביעתמגורילבניבניהלתוספותבינוי.



:עיקריהוראותהתכנית
'.לאזורמגוריב5שינוייעודמאזורמגורי.א
.קביעתהבינוייהבאיבשטח.ב
1(במפלסהבנישלהמערביתבחזית9.00תוספת.+
2(במפלסהבנישלהמערביתבחזית6.00תוספת+
3(הבנישלהמערביתבחזיתתוספת3.00במפלס+
4(בפלסהבנישלהמערביתבחזית0.00תוספת+
5(במפלסהבנישלהמערביתבחזית3.00תוספת
6(במפלסהבנישלהמערביתבחזית6.00תוספת
7(במפלסלדירותלתוספותבינוי9.00קביעת

לנספחבינויבהתאכלהאמורלעיל
8.55,במפלסיהגדרתקובנילצורהוספתבניה.ג

9.00
ד . במפלסי לתוספת בני קוי 6.00הגדרת ,3.00,

0.00+ו3.00+,6.00+,9.00+11.90.+
 וקביעת בשטח הבניה שטחי ר"מ2887.64הגדלת

) מתוכ+116.872256.95 .ו"מ עיקריישטחיר
).רשטחישרות"מ513.82

היתרבניהלמתקביעתהוראותבינויוקביעתתנאי.ה
.בשטח

ו מ. המירביי הקומות מספר ל6הגדלת 7קומות
המערביתבחזיתקומות.

.קביעתהוראותבגיהריסתמבנה.ז
.קביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.ח



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
26/08/2011הפרסומיובילקוט6288,התשע"א,עמוד

6250,31/08/2011בתארי.




5459 ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע"ב, 26.7.2012

ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניותוכל
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:12880מספרמפורטת

יצחק'הרחבתדיורותוספתקומהברח:שהתכנית
נחו2בוגביתמורדות



הודעהנמס בזה רת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:12880מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 
ביטול 8404 
ביטול 3366/א 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



2.יצחקבנחו:ירושלירחוב:ישוב
וגביתמורדותשכונת,

קואורדינטהX 217/415
קואורדינטהY 630/170

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:לקותגושיוח


:43.חלקותבמלוא:30568גוש


:תהתכניתמטר
יעודשינוי,ליחדיורהרחבת"קיימותד.



:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורימאזוריעודג2שינוימגורילאזור'.
2.למגוריהמותריהשימושיקביעת.
3.בניההוראותקביעת.
1( בכל למגורי שטחי לתוספת בינוי הקומותקביעת

.דהקיימות"הקיימותלשהרחבתיח
2 ( במפלס קומה לתוספת בינוי 15.58קביעת +לש

+.12.45דקיימותבמפלס"הרחבתיח
3 סה) של בהיק בניה "קביעתשטחי ר"מ3310.00כ

 מ2404.00מתוכ"ו עיקרי שטח שטח"מ906ר ר
שרות.

4(מירביבניקוויוקביעתהבניקווישינויי.
5 (כניסה קומת מעל מארבע הקומות מספר הגדלת

כניסהקומתמעלקומותלחמש.
6.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

.בשטח
7(התכניתלמימושביצועשלביקביעת.




 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
29/07/2011הפרסומיובילקוט6288,התשע"א,עמוד

6251,31/08/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811בימבהלעיירשאיהמעוניובשעוכליות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:12944מספרמפורטת

הקמתבנימגוריחדשבארבעקומות:שהתכנית
,עמודאלראס



הודעהנמסרת בזה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:12944מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2668 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב
.ראסאלעמוד:שכונת

קואורדינטהX 223/225
קואורדינטהY 630/225

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול


:גושיוחלקות


:29988,30920.גושיבחלקיות


:תהתכניתמטר
דר הסטת ,קומות ארבע בחדש מגורי בניי הקמת
.דלבנייקיי"ותוספתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורימאזורשטחיעוד6שינוימגורילאזורמיוחד
.'ב
2.מגורימאזורשטחיעוד6שינוילדרמיוחד.
3.במגורילאזורמדרשטחיעודשינוי'.
4.קלהלכמפורטבנייהלתוספותבינויביעת:
 בניילבנייתהוראותקביעת) 1בני ( 4במעלקומות

מרתקומת.
לתוספתהוראותקביעת2קייבניימעלקומות)בני
2(,סה"קומות3כ.
5.כאמורלבניהחדשיבנייקוויקביעת.
6.לבשטחלבניהמירבייבניהשטחי1235.34קביעת
"מ (ר עיקרי "מ871.19שטח שירות ושטח 364.15ר
).ר"מ



ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע"ב, 26.7.2012 5460

7.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת
.בשטח

8.להריסהבניהבגיהוראותקביעת.
9.יחמספרקביעת"להמירבייח8ד"ד.יח4תוספת"ד

מספר1לבניי.יח2ו"מסלבנייד'2.
10.לעציבגיהוראותולהעתקהקביעתעקירה.
11.לביטולדרבגיהוראותקביעת,ודרמאושרתדר

.מוצעת
12.מבניוחיזוקעילינגרבגיהוראותקביעת.
13.קברותביתשטחבגיהוראותקביעת.



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
30/12/2011הפרסומיובילקוט6368,התשע"ב,עמוד

2282,בתא26/01/2012רי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,רדיהאמוריפתוחילקהלשהמש

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13038מספרמפורטת

דותוספתקומותלש"הרחבתיח:שהתכנית
ביתוג,עוזיאל'רח,ד"רחבתיחה



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:13038מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:תלתכניותהבאותהמתיחס


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 1042 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



64.הרבעוזיאל:ירושלירחוב:ישוב
וגביתשכונת,
קואורדינטהX 217/735
קואורדינטהY 630/370

.חולהכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכ


:גושיוחלקות


:מוסדר
:34.חלקותבמלוא:30166גוש



:תהתכניתמטר
הקומותבכלשטחיתוספת,לשעליונהקומהתוספת

.דקיימות"הרחבתיח


:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורימאזוריעודב1שינוילמגורי'.

2 .לש המפלסי בכל בניה לתוספות בינוי קביעת
.הכלבהתאלנספחהבינוי,קיימותד"הרחבתיח

 במפלסי קומה לתוספת בינוי +10.50קביעת ו,
12.00+יחהרחבותלש"במפלסי7.50ד+ו9.00

.+
במפלס כניסה בקומת שטחי לתוספת בינוי קביעת

0.00+יחהרחבותלש"במפלס3.00ד+
3 . של בהיק בניה שטחי מה"מ1473.0קביעת ר

.רשטחישירות"מ254.0שטחיעיקרייו1219.0
4.חדשיבניקוויוקביעתהבניקווישינוי.
5.מסהגדלת'מהקומות4לקומות6קומות.
6.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
7.בניההיתרלמתתנאיקביעת.
8.להריסהמבניחלקיבגיהוראותקביעת.



ה הפקדת על הודעה בתאריתכנית בעיתוני פורסמה
28/05/2010 הפרסומי 6105ובילקוט התשע, ,עמוד

3796,08/07/2010בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13169מספרמפורטת

בניהחדשהבשכונתאבוטור:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:13169מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 1864/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב
טוראבושכונת,

קואורדינטהX 222/050
קואורדינטהY 630/425

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:יוחלקותגוש


:96.חלקותבמלוא:29982גוש
:94.חלקיחלקות:29982גוש



:תהתכניתמטר
 בלמגוריחדש בנילהקמתתכנוניתמסגרת4יצירת

מסחריתחזיתעקומות.



5461 ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע"ב, 26.7.2012

:עיקריהוראותהתכנית
1.מגורימאזורשטחיעודב5שינוילמגורי'.
2 חדשלמגורי. בנילהקמת ומסחרמעלקביעתבינוי

ומחסניחניהקומת.
3.מסהגדלת'מהקומות2לקומות4חניהקומתמעל

ומחסני.
4 ל. המירביי הבניה שטחי ר"מ2182.4קביעת

מ807.4מתוכ"ולמגוריעיקריישטחיר334.77
1040.23למסחרמ"עזרשטחיר.

5.מוצעתלבניהחדשיבניקוויקביעת.
6.להריסהקבוגדרותמבנהבגיהוראותיעת.
7.מסחריתחזיתבגיהוראותקביעת.
8.בניההיתרלמתותנאיופיתוחבינויהוראותקביעת.
9.יחמספרמ"הגדלתד5יח"לד7יח"ד.
10.ברגללמעברהנאהזיקתבגיהוראותקביעת.



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
25/11/2011הפרסומיובילקוט6314,התשע"ב,עמוד

325,03/11/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13291מספרמפורטת

הרחבתדיורבמבנהתוספתבניהלש:שהתכנית
ראסאלעמוד'מגורישכ



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:13291מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2668 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב
עמודאלראסשכונת

קואורדינטהX 223/475
קואורדינטהY 630/650

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:יוחלקותגוש


:30899.גושיבחלקיות


:תהתכניתמטר
מגורי בבני דיור יחידת הרחבת לש בניה תוספת

.ראסאלעמוד'בשכ
:עיקריהוראותהתכנית

1.מגורימאזוריעודא6שינוימגורילאזורמיוחד'.
2.יחהרחבתלשקרקעבקומתבניהתוספת"ד.
3.הרחבלשחדשהקומהתוספתדיוריחידתת.
4.מקומותמספרהגדלת2ל3קומות.
5.בבניהבניהשטחיהגדלתלוקביעת345.00מ"ר

כ מה336מ"רשטחיו עיקריי9.00ר"ממ"ר
שירותשטחי.

6.לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
7.הבניינילהקמתביצועשלביקביעת,כאמור.
8.בהוראותבניהקביעתהיתרלמתתנאיוקביעתינוי.
9.מבנהבגיהוראותקביעת/להריסהמדרגות.
10.לשימורעציבגיהוראותקביעת.



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
02/12/2011הפרסומיובילקוט6345,התשע"ב,עמוד

1512,19/12/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה הימשרדהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

il.gov.pnim.www.הפנימשרדלש




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13425מספרמפורטת

תוספתבניהבשכונתראסאלעמוד:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי הת117בהתא כנולחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:13425מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 2668 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

דריריחו:ירושלירחוב:ישוב
ראסאלעמוד:שכונת

קואורדינטהX 223/500
Y631/000קואורדינטה

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
:גושיוחלקות
:30899.גושיבחלקיות

:תהתכניתמטר
.ריקייתוספתקומהחדשהבמבנהמגו



:עיקריהוראותהתכנית
1.ממגוריקרקעיעודב5שינוילמגורימיוחד'.



ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע"ב, 26.7.2012 5462

2.בניההוראותקביעת:
.דקיימות"לשהרחבתיח'תוספתבניהבקומהב.א
ב . יצירת לש עליונה קומה חדשות"יח3תוספת ,ד

.10כיחד"סה
3.מהקומותמספרהגדלת2מרתקומתמעלקומות
.קומות3ל
4 ל. המירביי הבניה שטחי ר"מ1230.0הגדלת

 מ1133.0מתוכ" עיקריי שטחי שטחיר"מ97.0ר
שירות.

5.בניהלתוספתחדשיבניקוויקביעת.
6.להריסהוגדרותבנייניבגיהוראותקביעת.
7.בניההיתרלמתותנאיופיתוחבינויהוראותקביעת.
8 פתוחלזיקתהנאהקביעתהור. שטחציבורי בגיאות

ברכבלמעבר.




 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
10/02/2012הפרסומיובילקוט6388,התשע"ב,עמוד

2966,07/03/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

il.ovg.pnim.www.הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז



בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13470מספרמפורטת

ומעליתדחדשות"יח2תוספתקומה:שהתכנית
רחביה'שכ48,עזה'בבניקייברח



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:13470מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 


:בתכניתומקומהשטחיהכלולי



48.עזה:ירושלירחוב:ישוב
,רחביה'שכ

קואורדינטהX 220/225
קואורדינטהY 631/012

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:143.חלקותבמלוא:30025גוש


:תהתכניתמטר
יעודשינוי,יח2תוספת"חדשותד.



:כניתעיקריהוראותהת
'.לאיזורמגוריב2שינוייעודמאיזורמגורי.א
.ד"יח12כ"דסה"יח2קביעתתוספת.ב
קומותמעלקומתמרת3הגדלתמספרהקומותמ.ג
.קומותמעלקומתמרת4ל
ד . ר"מ149.00קביעתתוספתזכויותבניהבהיקשל

ו למגורי עיקריישטחי21.68מ"שירו שטחי ,תר
.רשירות"מ21.68רשטחעיקריו"מ879.32כ"סה
.קביעתבינוילתוספתמעליתלבני.ה
.הבנייוקביעתקוויבנימירביישינויקוי.ו
.קביעתהשימושיהמותרילמגורי.ז
קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניה.ח

בשטח.
.כניתקביעתשלביביצועלמימושהת.ט
.גדר/הריסתמבנהבגיקביעתהוראות.י
.עקירה/העתקה/קביעתהוראותבגיעצילשימור.יא
.קביעתהוראותבגיחניה.יב
.קביעתהוראותבגיסטיהניכרת.יג



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
03/06/2011הפרסומיובילקוט6255,התשע"א,עמוד

5085,26/06/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

www.pnim.gov.il. הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13547מספרמפורטת

דלבניינימגורי"תוספתקומותויח:שהתכנית
4-6.דורותראשוני'ברח



הודעהנמס בזה רת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:13547מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 2513/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



4-6.דורותראשוני:ירושלירחוב:ישוב
העירמרכז,
קואורדינטהX 632/132
קואורדינטהY 220/758

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול





5463 ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע"ב, 26.7.2012

:גושיוחלקות


:202203.חלקותבמלוא:30049גוש
:234.חלקיחלקות:30049גוש



:תהתכניתמטר
1 . 2תוספות מעל והרחבת4קומות קיימות קומות

'1.בתאשטחמסקומותקיימות
2 קומותקיימותומרתוהרחבת5קומהמעלתוספת.

'2.שטחמסקיימותבתאקומות


:עיקריהוראותהתכנית
:יהקרקעכמפורטלהלשינויבמעריעוד.א

 לאזורמגוריומסחר מאזורמסחרי ב. 2מסחריותר
למגוריהקומותויתרהראשונותהקומות.

:קביעתבינוילתוספתבניהכמפורטלהל.ב
1 .לש קיימות בקומות בניה לתוספות בינוי קביעת

.דלצדהקיימות"דקיימותותוספתיח"הרחבתיח
2 ל. בינוי קביעת הקיי2תוספת הבני מעל קומות

וקומהאחתמעלהבניהקייבתא'1בתאשטחמס
מס שטח יחלש2' תוספת "לנספח בהתא ד

.הבינוי
3.יחמספרמס"הגדלתבבניד'4)המערביהבני(מ
.ד"יח10דל"יח7
4 הגדלתמס. מס"יח' בבניד '6)המזרחי הבני(מ6
.ד"יח10דל"יח
ב הבניהל. רבבני"מ695(ר"מ1380הגדלתשטחי

ו המערבי"מ685המזרחי בבני )ר , מ971מתוכ"ר
ו"מ)547שטחעיקרי המזרחי בבניר424מ"בבניר
 המערבי "מ409ו) שירות שטחי בבניר"מ148(ר
).רבבניהמערבי"מ261המזרחיו

ג הקומותמ. ומותבתאשטחק6ל4הגדלתמספר
מס '1 ,מ5ל6שטחבתאמרתקומתמעלקומות
'2.מס
ד מס. לבני מעלית לתוספת בינוי קביעת '6 )הבני

בהתאלמסומ(,הבניהמערבי('4ולבנימס)המזרחי
הבינויבנספח.

.קביעתקוויבניחדשילבניה.ה
.ד"יח20דל"קביעתמספריח.ו
.אותבגיהריסהקביעתהור.ז
הוספתמרפסותזיזיותמעלהדרבהתאלמרפסות.ח

הקיימותבקומות.
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ט
.המבניקביעתהוראותבגישימור.י


 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
18/11/2011הפרסומיובילקוט6345,התשע"ב,עמוד

1513,19/12/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
לקהלשהמשרדיפתוחיהאמורי,האינטרנטבאתרו

.il.gov.pnim.wwwהפנימשרדשל


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
:13580מספרמפורטת

הריסתמבנהקייוהקמתמבנהחדש:שהתכנית
בלמוכבר'וריבגלמג



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

:13580מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2683/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב
בלמוכבר'ג:שכונה

קואורדינטהX 223/375
קואורדינטהY 628/275

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול


:גושיוחלקות


:31239.ותגושיבחלקי


:תהתכניתמטר
במגוריבנילהקמתתכנוניתמסגרתקומות4יצירת.



:עיקריהוראותהתכנית
'.לאזורמגוריב6שינוייעודשטחמאזורמגורי.א
.קביעתהוראותבינויופיתוחלמבנהמגוריאחד.ב
.קביעתהוראותבגיהריסתמבנהמגוריקיי.ג
מתוכ.ר"מ1073יההמרביילהגדלתשטחיהבנ.ד

676מ"ועיקריישטחימ147ר"מעלשירותשטחיר
.רשטחיקומתחניהתתקרקעית"מ250הקרקעו

.שינויקוויבנייוקביעתקוויבנייחדשי.ה
.מאושרות2דל"יח4קביעתהוראותבגיתוספת.ו
.קביעתהוראותבגיעצילהעתקהולשימור.ז
.קביעתהוראותלמבניוגדרותלהריסה.ח
.קביעתתנאילמתהיתרבניה.ט
.קביעתהוראותבגידרמאושרת.י
.קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.יא



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
11/11/2011הפרסומיובילקוט6345,התשע"ב,עמוד

1514,19/12/2011בתארי.


מחוזיתהועדההמשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו:02-6290263במשרדיהוכהועדהמקומית
ירושליולבניהלתכנו,ספרא1ככרטלפוירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,חילקהלשהמשרדיהאמוריפתו

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל






ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע"ב, 26.7.2012 5464

ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארמספרתכנית:
14007

ביתפרטילמגוריבסילוא:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר
:14007מספרמקומית



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5222/א 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

ירושלי:ישוב
סילואשכונת
קואורדינטהY 629/900
קואורדינטהY 222/400

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
:29.חלקיחלקות:29981גוש



:תהתכניתמטר
אר בני מגורי בנייני שני קומתהקמת מעל קומות בע

ירושלי,בסילווא,חניה


:עיקריהוראותהתכנית
1.במערישינוילהלכמפורטהקרקעיעודי:
מגורימאזור6במגורילאזור'.
2.להלכמפורטבניהלתוספותבינויקביעת:
שטחבתאחדשיבניינישנילהקמתהוראותקביעת

8לשיצירת,קומתחניהבניארבעקומותמעל'1,מס
.בהתאלנספחהבינוי,ד"יח
3.לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
4 ל. וקביעת בשטח הבניה שטחי 1392.35הגדלת
"מ (ר 928.04מתוכו"מ למגורי עיקריי שטחי ר

464.31מ"שירותשטחיר.(
5.להדיוריחידותמספרקביעת8דיוריחידות.
6.קביהתכניתלמימושביצועשלביעת.
7.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

בשטח.
8.ועקירההעתקהלשימורעציבגיהוראותקביעת.
9 מס. הגדלת ל' אחת מקומה מעל4הקומות קומות

חניהקומת.
10.להריסהגדרותבגיהוראותקביעת.




 הפקדתהתכנית על בתאריפורסהודעה בעיתוני מה
17/02/2012הפרסומיובילקוט6388,התשע"ב,עמוד

2969,07/03/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדי הוכ מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו ס, ככר טלפו1פרא ירושלי: 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות

האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארמספרתכנית:
14007

טילמגוריבסילואביתפר:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר
:14007מספרמקומית



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5222/א 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

ירושלי:ישוב
סילואשכונת
קואורדינטהY 629/900
קואורדינטהY 222/400

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
:29.תחלקיחלקו:29981גוש



:תהתכניתמטר
קומת מעל קומות ארבע בני מגורי בנייני שני הקמת

ירושלי,בסילווא,חניה


:עיקריהוראותהתכנית
1.במערישינוילהלכמפורטהקרקעיעודי:
מגורימאזור6במגורילאזור'.
2.להלכמפורטבניהלתוספותבינויקביעת:
שנלהקמתהוראותקביעתשטחבתאחדשיבנייניי

8לשיצירת,בניארבעקומותמעלקומתחניה'1,מס
.בהתאלנספחהבינוי,ד"יח
3.לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
4 ל. וקביעת בשטח הבניה שטחי 1392.35הגדלת
"מ (ר 928.04מתוכו"מ למגורי עיקריי שטחי ר

464.31מ"שירותשטחיר.(
.יחידותדיור8קביעתמספריחידותהדיורל.5
6.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
7.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

בשטח.
8.ועקירההעתקהלשימורעציבגיהוראותקביעת.
9 מס. הגדלת ל' אחת מקומה מעל4הקומות קומות

חניהקומת.
10.הוראלהריסהקביעתגדרותבגיות.




 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
17/02/2012הפרסומיובילקוט6388,התשע"ב,עמוד

2969,07/03/2012בתארי.
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ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263במשרדיוכה מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא :טלפוירושלי1ככר 

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ביתשמש:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


תכניתמתארמקומיתברמהדתהודעהבדברהפק
ג//836בש:מספרמפורטת

תוספתזכויותבניהבשכונתרמתבית:שהתכנית
אשמש'רח'רמותונחלרביבינחל.



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , במשרדי מחוזיתכי ועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהוע המקומיתובמשרדי דה
תכניתמתארמקומיתמופקדתביתשמשלתכנוולבניה
ג//836בש:מספרברמהמפורטת



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי מי/במ/836 


השטחיומקומבתכניתהכלולי:



.,5,7נחלרמות:ביתשמשרחוב:ישוב
7,9,11,14,16.נחלרביבי:ביתשמשרחוב:ישוב



'.שכונתרמתביתשמשא
קואורדינטהX 199/470
קואורדינטהY 624/300

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות


:31,34.חלקותבמלוא:34271גוש


:מטרתהתכנית
1.קיימילמבנידיורהרחבת.
2.בתשריטכמפורטבניקווישינוי.

:עיקריהוראותהתכנית
1.להלכמפורטהקרקעיעודיבמערשינוי:

'.למגוריב'ממגוריג
2.להלכמפורטבניהלתוספותבינויקביעת:
ממפל קומה בכל בניה לתוספות בינוי קביעת 0.00ס

 ומעלה , בה הקיימות הדיור יחידות הרחבת לש,
בינוילנספחבהתא.

קומה לתוספת בינוי לשקביעת הקיי הבני מעל
יחידות הרחבת שמתחתיה בקומה הקיימות ,הדיור

הבינוילנספחבהתא.
3.לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
4 ל. וקביעת בשטח הבניה שטחי 14850.0הגדלת
3742.0ורשטחיעיקריי"מ11090.0מתוכ)ר"מ
.(רשטחישירות"מ
5.מקומותמספרהגדלת5מעלכניסהלהקובעת6

הקובעתכניסהמעלקומות.
6.הבניהתוספותלהקמתביצועשלביקביעת,כאמור.

7.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת
.בשטח




מע בתכניתכל לעיי רשאי וני ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

פיסעיוככלהזכאילכעל,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

,רתביהפרסומיבעתוניפרסומהשלההודעההמאוח
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

שמש בית ולבניה לתכנו , שורק שמש10נחל בית
99100טלפו:02-9900778.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ביתשמש:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
יב//154בש:מספרמפורטת

מתחביגביתשמש:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

יב//154בש:מספרמקומיתברמהמפורטת


אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי צ"תרש/1/32/5 
שינוי בש/200 
שינוי בש/154/א 

כפיפות בש/135 
כפיפות תמא/23/9 
כפיפות תממ/1/54 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



2.החרש:ביתשמשרחוב:ישוב
בי,באזורהתעשיההצפונישלביתשמשהשטחנמצא

'37.החרשודרמס'רח15,יגאלאלווחלקה'שד
קואורדינטהX 199/130
קואורדינטהY 629/350

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות


:מוסדר
:57.חלקיחלקות:5203גוש
:2.חלקותבמלוא:5205גוש
:1,34,15,19.חלקיחלקות:5205גוש
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מגרשי:
/135בהתאלתכניתבש2

א//154בהתאלתכניתבש3-5


:תהתכניתמטר
מרכזהקמתומשרדימסחרי.



:עיקריהוראותהתכנית
שינוייעודהשטחמאזורתעשיהושטחלתחנתרכבת.א

לדרכיומשרדימסחרלאזור.
/פתכניתבש"שינויבחלוקתשטחיהבניההמותריע.ב

154 מ/ עיקרי שטח הקטנת ידי על ל21,777א
18,452מ"משרותשטחוהגדלת 6,436ל3,111ר

ר"מ סהמ. את לשנות המירביי"בלי השטחי כ
שההמותרימ24,888המאושרי"ר.

ג . בניה בקווי מספר,שינוי וגובההגדלת הקומות
ופיתוחבניההוראותוקביעתהבנייני.

.קביעתתנאילמתהיתרבניה.ד
ה .התנועתיי הפתרונות לביצוע שלבי קביעת

והתחבורתיי.
ו ל. הנאה זיקות קביעת הציבור טובת ,ברכב למעבר

רגליולמעבר.
סימ'איחודוחלוקהמחדשבהסכמתבעלילפיפרקג.ז
1965.ה"בחוקתכנוובניהתשכ'ז
קביעתהוראותלטיפולבעציבוגריבשטחהתכנית.ח
.

 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
19/03/2010 הפרסומי 6080ובילקוט עהתש, ,עמוד

2727,28/04/2010בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263 במשרדי הוכ מקומיתהועדה
שמש בית ולבניה לתכנו , שורק שמש10נחל בית

99100טלפו:02-990077,לערשאיהמעוניוכלבהיי
ובשע לקהלבימי פתוחי האמורי שהמשרדי ,ות

הפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו
www.pnim.gov.il.





מטהיהודה:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/999מי:מספרמפורטת

אזורנחל"הדראלהעיר"פארק:שהתכנית
כסלו.



הודעהנמס בזה רת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתמתארבדבר

/999מי:מספרמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול מי/200 
פירוט תמא/22 
כפיפות תתל/16 
כפיפות תמא/37/ב 
כפיפות תתל/24 
כפיפות תמא/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


במזרחציוומבשרתבמערבגושאבוירושליהרי,נחל
בדרו'1כפירהבצפווכבישמס

קואורדינטהX 210/000
קואורדינטהY 633/000

.כלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחולה


:גושיוחלקות


:21.חלקיחלקות:29520גוש
:32.חלקותבמלוא:29534גוש
:2526,2829,33,36.חלקיחלקות:29534גוש
:2021,24,2731.חלקותבמלוא:29537גוש
גוש חלקות29537: חלקי :89 ,12 ,1519 ,22
23,25.
:23,2930,32,3435.חלקותבמלוא:29538גוש
:1,28,31,33,3637,41.חלקיחלקות:29538גוש
:8,10.חלקותבמלוא:29539גוש
:11,1314,16,82,84.חלקיחלקות:29539גוש
:10,14.חלקותבמלוא:29705גוש
:4,6,89,13,16.חלקיחלקות:29705גוש
:1.חלקיחלקות:29741גוש
:2.חלקותבמלוא:29846גוש
:35,12.חלקותבמלוא:29847גוש
:12,67,1011,14.חלקיחלקות:29847גוש
:1112.חלקותבמלוא:29848גוש
:16,27.חלקיחלקות:29848גוש
:111,1622.חלקותבמלוא:29849גוש
:12.חלקיחלקות:29849גוש
:26,8,11,13,16.חלקותבמלוא:29850גוש
:1,7,9,12,1415,17.חלקיחלקות:29850גוש
:12,45,7,10,23.חלקותבמלוא:29851גוש
גוש חלקות29851: חלקי :3 ,6 ,9 ,2021 ,33 ,43,
45,48.
:4,5,1014.אחלקותבמלו:29958גוש
:1,78,1516,21,27.חלקיחלקות:29958גוש
:4,7,22.חלקותבמלוא:29960גוש
:3,6,810,1215,18.חלקיחלקות:29960גוש



:תהתכניתמטר
1 .הכלולי מקומיי יער מתחמי של ופרוט דיוק

22/א"בתמ התכליות. פרוט ,והפעילות השימושי
.רניתלמתחמיאלההיע
2.קיייער והגדרתמתחמי אפיובתמאכלולישאינ/
/22.יהגדרותתמא"וסיווגעפ22
3 חקלאי. כאזור המוגדרי פתוחי שטחי יעוד שינוי
מי( לפי /200 (תואמת והגדרה בסיווג יער למתחמי

/22.א"לשטחיתמ
4 הפתוחי. השטחי ופיתוח שימור ועקרונות מגבלות

.הכלוליבתכניתזאת
5 יער. דרכי מערכת של וקביעה הגדרה ,וטיילות נו

וכ יער במתחמי ,מדרכי למתחמי כניסה שערי
ציבוריותארציות,ומקומיותאזוריות.לדרכישטחייעוד

לתחזוקהרכב,והצלהחרוועבורובטיחותבטחושרות
הברזלממסילת תלרכבהנחיותומגבלותלפיתוחחניו.

.יערבמתחמי
6 .ומתקני תשתיות למעבר תנאי והגדרת הגבלה

.תשתיותתתקרקעיותועיליותחוצותבמתחמייער
7.הוקרהמוקדישלוקביעההגדרהביער.
8 .בשטחי מותרות ממשק פעולות של וקביעה הגדרה

.יער
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:עיקריהוראותהתכנית
1.לסוגיוהתהיערשטחיגבולותשלמדויקתויהו.
2.השוניהיערבסוגימותרתיערניתלפעילותהוראות.



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
19/08/2011הפרסומיובילקוט6298,התשע"א,עמוד

6765,26/09/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,ירו1שלומציו91010שלי

טלפו :02-6290263 , במשרדי הוכ מקומיתהועדה
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שיתופית  אגודה   - עוז  גבעת  רץ  מוסך  האגודה:  שם   )1(

חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005600-2.  

המען: ד"נ חבל מגידו, גבעת עוז 19225.  

תאריך רישום: ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שיתופית  אגודה   - סאסא  ושרותים  מסחר  האגודה:  שם   )2(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005601-0.  
המען: ד"נ מרום הגליל, סאסא 13870.  

תאריך רישום: כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: עתיד גבעת עוז - אגודה חקלאית שיתופית   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005602-8.  
המען: ד"נ חבל מגידו, גבעת עוז 19225.  

תאריך רישום: כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: תחנת דלק משגב דב - אגודה שיתופית חקלאית   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005603-6.  

המען: ת"ד 117, ד"נ מרכז, שילת, משגב דב 73188.  
תאריך רישום: כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: לוגיסטיקה משגב דב - אגודה שיתופית חקלאית   )5(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005604-4.  
המען: ת"ד 117, ד"נ מרכז, שילת, משגב דב 73188.  
תאריך רישום: כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(

 
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
יצוא ושיווק - אגודה שיתופית חקלאית  השם הקודם: מילופרי 

בע"מ.

השם החדש: גליל אקספורט - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. 
 Galilee Export Agricultural Cooperative Society

.ltd

מס' האגודה: 57-005523-6.

מיום: כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(.

כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
הואיל וביום 22.1.2012 ניתן צו לפירוק האגודה אלזבוד -   )1(
 אגודה שיתופית למי השקיה בבית ג'ן בע"מ, מס' אגודה 
 ,6379 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003263-1
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,2640 עמ'  התשע"ב, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,9.7.2012 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

מפגש  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   16.2.2011 וביום  הואיל   )2(
 מזרע שיווק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,6216 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003706-9
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3292 עמ'  התשע"א, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,1.7.2012 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   27.3.2012 וביום  הואיל   )3(
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה   - העזים   שביל 
 ,6403 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005028-6
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3490 עמ'  התשע"ב, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,9.7.2012 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   19.4.2012 וביום  הואיל   )4(
של  חקלאית  שיתופית  אגודה   - בגולן  זית  כרמי 
אגודה  מס'  בע"מ,  הגולן  ברמת  קהילתיים   מתיישבים 
 ,6404 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005059-1

דלית זילבר מ"מ
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

מחוז ירושלים

עטב הנצחההתשנ, ואתרי לאומייאתרי"ח1998
1965.ה"ולפיחוקהתכנווהבניהתשכ

2 . החי על שמירה ,הטבע בשמורת והדומ הצומח
הטבעיבמצב.

3 ע. קהל לביקורי השטח הנשיאה"הסדרת כושר פ
השוניליעודיהמתאי.

4 הבתה. מהתפשטותחורשויערותנטעשמירתשטחי
אד.

5.אחקלאימאזורשטחיעוד פ"עליערנטעאד'שינוי
.22א"הוראותתמ

6.טבעלשמורתהנדסיילמתקנימשטחיעודשינוי.


 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
28/10/2011הפרסומיובילקוט6329,התשע"ב,עמוד

940,01/12/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה הדימשרהתכנית מחוזיתהועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו :02-6290263 , במשרדי הוכ מקומיתהועדה
יהודה מטה ולבניה לתכנו,טלפו :02-9900888וכל

ובשע בימי בה לעיי רשאי המעונישהמשרדי ות
האמוריפתוחילקהל משרדשלהאינטרנטבאתרו,

הפני www.pnim.gov.il.
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הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3548 עמ'  התשע"ב, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,9.7.2012 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ניתן צו לפירוק האגודה אנרגיה   22.1.2012 וביום  הואיל   )5(
מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - סאסא  סולרית 
בילקוט הפרסומים  פורסם  זה  וצו   ,57-005440-3 אגודה 
6379, התשע"ב, עמ' 2640, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,1.7.2012 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(
 

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

קייטרינג מ.ה. בע"מ
)ח"פ 51-381617-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,11 נרבתה  ברח'   ,17.00 בשעה   ,26.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדו נחום, עו"ד, מפרק

דרמה הופ בע"מ
)ח"פ 51-397424-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2012, בשעה 13.00, במרכז עזריאלי 1, הבניין 
סופי של המפרקת,  דוח  הגשת  לשם   ,67021 אביב  תל  העגול, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונית אמיר-יניב, מפרקת

נגיעות בע"מ
)ח"פ 51-385264-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
3א,  מזא"ה  ברח'   ,17.00 בשעה   ,30.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון 58256, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מתתיהו יעקב, מפרק

נווה אבי רחל בע"מ
)ח"פ 51-008371-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.8.2012, בשעה 16.00, ברח' רמברנט 18, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארז איצקוביץ, מפרק

סינרגיה ייצור חשמל בע"מ
)ח"פ 51-447097-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 12.00, במשרדה הרשום של 
סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,  55ד,  רזיאל  דוד  רח'  החברה, 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    נפתלי גרנות, מפרק

הראשונה סלע סיטל מעבדות חומרה בע"מ
)ח"פ 51-305161-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 10.00, במשרד עו"ד קנטור 
ושות', רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

ספיד פרסום נע בע"מ
)ח"פ 51-281259-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קיסריה,   ,125 דולב  ברח'   ,11.00 בשעה   ,2.9.2012 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    גריין אלי קנהט, מפרק
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ל.ד.א סחר בע"מ
)ח"פ 51-412889-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 16.00, ברח' שד' המגינים 26, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלום אלון, עו"ד, מפרק

נ.ה.ש. בע"מ
)ח"פ 51-129214-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.9.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד זאב גולדוין, 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נהלל,  במושב 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שושנה שפירא, מפרקת

ד. שור יועצים בע"מ
)ח"פ 51-243724-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
25, כפר  16.00, ברח' ארז  10.9.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ורדים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דובי שור, מפרק

בלפור מנג'מנט גרופ )בי אמ ג'י( בע"מ
)ח"פ 51-352138-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.9.2012, בשעה 10.45, אצל מדליה-גבע, 
משרד עורכי דין, רח' הארבעה 16, תל אביב, לשם הגשת דוח 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    הדס מדליה, עו"ד, מפרקת

משפטי סאקס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-247840-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.9.2012, בשעה 11.15, אצל מדליה-גבע, 
משרד עורכי דין, רח' הארבעה 16, תל אביב, לשם הגשת דוח 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    הדס מדליה, עו"ד, מפרקת

סיל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-349798-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.9.2012, בשעה 10.30, אצל מדליה-גבע, 
משרד עורכי דין, רח' הארבעה 16, תל אביב, לשם הגשת דוח 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    הדס מדליה, עו"ד, מפרקת

ר.ח. קארו ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-403110-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.9.2012, בשעה 11.30, אצל מדליה-גבע, 
משרד עורכי דין, רח' הארבעה 16, תל אביב, לשם הגשת דוח 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    הדס מדליה, עו"ד, מפרקת

בלפור )ג'י פי( בע"מ
)ח"פ 51-352137-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.9.2012, בשעה 11.00, אצל מדליה-גבע, 
משרד עורכי דין, רח' הארבעה 16, תל אביב, לשם הגשת דוח 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    הדס מדליה, עו"ד, מפרקת
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דקסי בע"מ
)ח"פ 51-220529-5(

יהורם קדמן מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-220538-6(

א.א.י מכונות ממכר בע"מ
)ח"פ 51-292511-6(

יחד הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-079978-6(

חדש וישן מיד ליד בע"מ
)ח"פ 51-108172-1(

אורטל א.ב.א. מוצרי אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-199676-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברות מרצון ולמנות את שרה מיליקובסקי, מרח' 

ששת הימים 46, ירושלים, למפרקת החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרה מיליקובסקי, מפרקת

דקסי בע"מ
)ח"פ 51-220529-5(

יהורם קדמן מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-220538-6(

א.א.י מכונות ממכר בע"מ
)ח"פ 51-292511-6(

יחד הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-079978-6(

חדש וישן מיד ליד בע"מ
)ח"פ 51-108172-1(

אורטל א.ב.א. מוצרי אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-199676-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2012, בשעה 11.00, ברח' ששת הימים 
46, ירושלים 97804, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

                                    שרה מיליקובסקי, מפרקת

סטודיו גרפיק ש. שילוט בע"מ
)ח"פ 51-342906-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2012, בשעה 16.00, במשרד המפרק, שד' 
ירושלים 18, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק סרויא, עו"ד, מפרק

טכנולוגיות מימן אטומרי בע"מ
)ח"פ 51-309154-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.9.2012, בשעה 12.00, במשרד שטיינמץ, הרינג, 
לשם  אביב,  תל   ,23 בגין  מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות',  גורמן 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    דן קורן, מפרק

אורן שירותי ביוב בע"מ
)ח"פ 51-363788-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2012, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
משה לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ערן וילנר, עו"ד, מפרק

מטרו 55 - קאט קוט בגדי ילדים )2003( בע"מ
)ח"פ 51-347272-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.9.2012, בשעה 10.00, ברח' דוד אליעזר 30, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ויקטור לוז, מפרק
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אורטופדיקס - עמק שורק בע"מ
)ח"פ 51-232286-8(

לוגטק בע"מ
)ח"פ 51-235777-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברות מרצון ולמנות את עפר לוי, ת"ז 055521777, 

ממושב 1, רמות מאיר, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עפר לוי, מפרק

אורטופדיקס - עמק שורק בע"מ
)ח"פ 51-232286-8(

לוגטק בע"מ
)ח"פ 51-235777-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.9.2012, בשעה 9.00, אצל המפרק, מושב 
1, רמות מאיר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

                                    עפר לוי, מפרק

אופטיקלסה )ג.ש.מ( בע"מ
)ח"פ 51-295502-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.9.2012, בשעה 10.00, ברח' עמל 68, פתח תקוה, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאת הראל שורץ, עו"ד, מפרקת

רדיו שוורץ בע"מ
)ח"פ 51-162969-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 23.9.2012, בשעה 10.00, ברח' עמל 68, פתח תקוה, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאת הראל שורץ, עו"ד, מפרקת

רדיו שוורץ )י.ג( בע"מ
)ח"פ 51-241923-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.9.2012, בשעה 10.00, ברח' עמל 68, פתח תקוה, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאת הראל שורץ, עו"ד, מפרקת

אבוקדו ונצ'רס
)ח"פ 51-424892-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.9.2012, בשעה 16.00, ברח' שמעון בן צבי 
59, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נמרוד כהן, מפרק

גלורי-דנאור ניהול בע"מ
)ח"פ 51-469073-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,20.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי של  דוח  03-6246247, לשם הגשת  פקס'   ,03-6246248 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ג'נרל אחזקות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-464129-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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15.7.2012, התקבלה החלט ביום  ששל החברה הנ"ל, שהתכנסה 
טה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 6246248-03, פקס' 6246247-03, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ג'נרל אחזקות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-464129-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
12.00, במשרדי המפרק,  20.11.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246247 פקס'   ,03-6246248 טל' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

חלונעץ בע"מ
)ח"פ 51-427990-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2012, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

חלונעץ בע"מ
)ח"פ 51-427990-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

רח'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,20.11.2012 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, טל' 
03-6246248, פקס' 03-6246247, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אלקטרו דיזל בע"מ
)ח"פ 51-033856-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2012, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אלקטרו דיזל בע"מ
)ח"פ 51-033856-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,20.11.2012 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, טל' 
03-6246248, פקס' 03-6246247, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

חלזון - חברה לייזום תשתיות זורמות וניהולן בע"מ
)ח"פ 51-253232-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,   ,48 עזה  ברח'   ,8.30 בשעה   ,23.9.2012 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    פרופ' ראובן לסטר, עו"ד, מפרק
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אדם ונירה בע"מ
)ח"פ 51-200441-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.9.2012, בשעה 10.00, ברח' הנמל 40, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פז מוזר, עו"ד, מפרק

יואשד חברה לבניה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-158745-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,8 הסדנאות  ברח'   ,9.00 בשעה   ,27.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ענבל אדר, עו"ד, מפרקת

השלמות בע"מ
)ח"פ 51-357068-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2012, בשעה 11.00, אצל כספיט טלקום 
סופי  דוח  1, תל אביב, לשם הגשת  צייטלין  רח'  בע"מ,   )1984(
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    סלה חלבי, עו"ד, מפרקת

מרדכי פלד בנין בע"מ
)ח"פ 51-118431-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.6.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברות מרצון ולמנות את מרדכי פלד, ת"ז 

005097480, מרח' הצדף 4, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי פלד, מפרק

מרדכי פלד בנין בע"מ
)ח"פ 51-118431-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,31.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הצדף 4, ראשון לציון, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    מרדכי פלד, מפרק

ג.ק.ט פיתוח טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-447360-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,99 גוריון  בן  12.00, ברח'  הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2012, בשעה 
בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לוי טולמסוב, מפרק

3 די. מג'יק אימאג' בע"מ
)ח"פ 51-401915-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2012, בשעה 8.30, אצל המפרק, רח' דרך 
בר יהודה 52, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון לאופר, מפרק

סימפרו בע"מ
)ח"פ 51-138045-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
זו, ברח' כהנמן 129, בני  תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בנימין רוטנברג, מפרק
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ביתא ניהול וארגון בע"מ
)ח"פ 51-449626-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,42 ולנברג  ברח'   ,10.00 בשעה   ,27.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף מ' אדרעי, מפרק

דלק מסחר ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-114288-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2012, בשעה 13.00, אצל המפרקת, רח' גיבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אירנה רבינוביץ, עו"ד, מפרקת

קווי דלק ישראליים בע"מ
)ח"פ 51-014257-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2012, בשעה 13.00, אצל המפרקת, רח' גיבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אירנה רבינוביץ, עו"ד, מפרקת

תחנת דלק שערי ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-043683-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2012, בשעה 13.00, אצל המפרקת, רח' גיבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אירנה רבינוביץ, עו"ד, מפרקת

תחנת דלק שערי באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-048930-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2012, בשעה 13.00, אצל המפרקת, רח' גיבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אירנה רבינוביץ, עו"ד, מפרקת

דלק סוכנויות ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-015982-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2012, בשעה 13.00, אצל המפרקת, רח' גיבורי 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אירנה רבינוביץ, עו"ד, מפרקת

ציון בוארון בע"מ
)ח"פ 51-116321-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,1 היהלום  ברח'   ,16.00 בשעה   ,1.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גרציה כלפון, מפרק

הבניינים להשכרה בע"מ
)ח"פ 51-010309-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 17.00, ברח' אלנבי 115, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גרשון גורביץ, מפרק
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גידקו בע"מ
)ח"פ 51-232533-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.9.2012, בשעה 10.00, ברח' התעשייה 16, 
נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זאב שטרן, מפרק

א. א. משאבות חול בע"מ
)ח"פ 51-256226-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.9.2012, בשעה 10.00, ברח' התעשייה 16, 
נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זאב שטרן, מפרק

ק.ס.ר. מתכת בע"מ
)ח"פ 51-285493-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.9.2012, בשעה 10.00, ברח' התעשייה 16, 
נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זאב שטרן, מפרק

דוקו-ארט עיצוב )2009( בע"מ
)ח"פ 51-425733-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
להבים,   ,28 ברח' עדעד   ,12.00 10.9.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    נדב שגיא, עו"ד, מפרק

אליאס תעשיות פלסטיק בע"מ
)ח"פ 51-213703-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2012, בשעה 11.30, ברח' הגפן 41, חיפה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אליאס ג'יריס, מפרק

רשיון - תכנון ופקוח בע"מ
)ח"פ 51-361733-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.9.2012, בשעה 12.00, ברח' האשל 70, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    חיים ברנזון, עו"ד, מפרק

שי לביא מימון )1987( בע"מ
)ח"פ 51-119006-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.9.2012, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
אלנבי 71, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק יניב, עו"ד, מפרק

בלוגרסבייס בע"מ
)ח"פ 51-413795-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,6 המשכית  ברח'   ,9.00 בשעה   ,20.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עינת קצנל, עו"ד, מפרקת




