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צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את
עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול אשר מונו לקציני
ביקורת גבולות לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב-
 ,21952המפורטים להלן ,בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכלו
לעשות שימוש במסגרת תפקידם ,כדלקמן:
( )1סמכויות עיכוב לפי סעיפים (67א) ו– 68לחוק;
( )2סמכות מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק.
סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה
בתחנות גבול.
מס' זהות
		
שם העובד
303096689
אנה גרינפלסטש
326812773
ויקטוריה בבנסקי
302617394
		
חן פרץ
323261776
לידיה קרוגליאקוב
316888544
		
נטלי ז'וקוב
323405993
		
שרה שליאחוב
312628720
		
אנה מרקוסיאן
310712385
אלה ולדימירסקי
024844029
		
יובל סויברט
321545733
נטליה זסלבסקיה
323582759
		
אנורה ניסנוב
301420162
		
יהודית אדגו
312994932
		
סוזאן שובייב
310314067
מריה ליאל גבאי
204751630
		
סשה פלדמן
059694737
		
יוסף רובין
057735243
		
אלי טובול
300576915
		
שירז אייש
54857701
		
יוסי אטיאס
15964521
		
גרגוריו באום
61207411
		
סיון בן ישראל
תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום כ"ג באדר ב'
התשע"ד ( 25במרס  ,)2014וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים
בתפקידם.
ה' באב התשע"ב ( 24ביולי )2012
(חמ )3-2849
			
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
___________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
 2ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז ,11957-אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות
___________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ' .63

6014

ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן  -ההסכם) שנחתם בין לשכת
התיאום של הארגונים הכלכליים ,בשם הארגונים המאוגדים
בה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,האגף לאיגוד
מקצועי ביום ד' בתמוז התשע"ב ( 24ביוני  )2012ומספרו בפנקס
ההסכמים הקיבוציים הוא  ,7027/2012כמפורט בתוספת ,וכי
ההוראות האמורות יחולו מיום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי
 )2012על כל העובדים והמעבידים בישראל ,למעט:
( )1עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים
קיבוציים החלים בשירות הציבורי;
( )2עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר
בשירות הציבור;
( )3עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף (17א) לחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז.1987-

תוספת
ההוראות המורחבות
מס' הסעיף
בהסכם
 .2מחיר יום הבראה יהיה  371שקלים חדשים לכל יום הבראה.
.3

הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי
המוארך ,2ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע
את גובה דמי ההבראה.

כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט )2012
(חמ -3-107ה)1
שלום שמחון
		
        שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .4494

הודעה על מינוי מפקח מרחבי על כוח אדם
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,התשכ"ז ,21967-אני מודיע כי שמואל מורסיאן ,ת"ז
 ,067784793מונה למפקח מרחבי על כוח אדם למרחב הדרום,
הכולל את מחוז הדרום ,לתקופה של שלושה חודשים מיום
חתימת הודעה זו.
י"ב בניסן התשע"ב ( 4באפריל )2012
(חמ )3-81
שלום שמחון
			
___________               שר התעשייה המסחר והתעסוקה
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ס"ח התשכ"ז ,עמ' .86
                    

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
והשירותים החברתיים במרכזים להתפתחות הילד
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
תקנה תקציבית23.06.22.91 :
לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה( 11985-להלן
 החוק) ,ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלהמתפרסמים להלן מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
והשירותים החברתיים (להלן  -המשרד) למוסדות ציבור לתמיכה
בהעסקת עובדים סוציאליים במרכזים להתפתחות הילד.
___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

 .1כללי
(א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הוועדה) תדון
בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת
בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור
ולדיון בהן( 2להלן  -הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה.
(ב) התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי
לתתה ,על פי עקרונות של סבירות ושוויון.
(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול
הוועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך יישום
שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.
(ד) כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת
אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש לפי נסיבות
העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.
(ה) חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של
המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות ,הכל בכפוף
לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים
השוטפת ,כפי שיפורט להלן.
 .2הגדרה
"טיפול"  -פעילות הנמשכת  30דקות לפחות הכוללת טיפול
שניתן בידי עובד סוציאלי ,פיזיוטרפיסט ,מרפא בעיסוק,
קלינאי תקשורת או פסיכולוג התפתחותי.
 .3מטרת התמיכה
מטרתם של מבחנים אלה היא תמיכה במוסדות להתפתחות
הילד כפי שמוגדרים בסעיף  )1(4עד ( )4המעסיקים עובדים
סוציאליים לפי סעיף .)5(4
 .4תנאים לקבלת התמיכה
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק בידי מוסד ציבור
כהגדרתו בסעיף 3א לחוק ,הפועל שלא למטרת רווח (להלן
 המבקש) ושמתקיימים בו התנאים המפורטים להלן:( )1אחת מפעולותיו של המבקש היא אבחון וטיפול בילדים
מעוכבי התפתחות;
( )2המבקש קיבל אישור מהיחידה להתפתחות הילד
ושיקומו שבמשרד הבריאות ,שהוא מרכז להתפתחות
הילד או משמש כשלוחה של מרכז להתפתחות הילד;
( )3המבקש מספק שירותים טיפוליים מקצועיים לשיקומם,
לרווחתם ולמניעת החמרה במצבם של ילדים מעוכבי
התפתחות בהיקף של  300טיפולים בשנה;
( )4הפניית המשתקמים למבקש נעשית בידי רשות
שהוקמה בדין או לפי דין ,משרד ממשלתי ,המוסד
לביטוח לאומי או קופת חולים;
( )5המבקש מעסיק בין שאר עובדיו עובד סוציאלי אחד
לפחות המטפל בילדים מעוכבי התפתחות ,בעל ניסיון
בעבודה סוציאלית של שלוש שנים לפחות;
( )6מוסד המבקש תמיכה לראשונה יוכיח למשרד כי הוא
עומד בתנאים המפורטים להלן:
( )1פעל במשך שנתיים לפחות במימון ממקורות
עצמיים;
( )2היקף פעילותו בשנה שקדמה לשנה שבעדה
הוגשה בקשת התמיכה ,לא פחת ממחצית היקף
___________ הפעילות שבעדה הוא מבקש את התמיכה;
2

י"פ התשנ"ב ,עמ'  ;2569התשנ"ד ,עמ'  ;4716התשנ"ז ,עמ' ;1710
התש"ס ,עמ'  ;3264התשס"א ,עמ'  402ועמ'  ;1628התשס"ב,
עמ'  ;761התשס"ג ,עמ'  ;1358התשס"ד ,עמ'  ,107עמ'  298ועמ'
 ;2030התשס"ה ,עמ'  330ועמ' .1140

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

( )7המבקש קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת
עובדים ,לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,התשס"א ,32001-ככל שהוא
מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.
 .5תחומי התמיכה
התמיכה תינתן בעד העסקת עובדים סוציאליים.
 .6אופן חלוקת התמיכה
(א) חלקו היחסי של מוסד הציבור יחושב בהתאם לחלקו
היחסי במספרם הכולל של הטיפולים המבוצעים בידי
כלל מוסדות הציבור הנתמכים לפי סעיף זה (להלן -
הסכום הבסיסי).
(ב) מבקש שהוכיח כי  20%לפחות מהאוכלוסייה המטופלת
במרכז שהוא מפעיל מגיעים מיישובים המשתייכים
לדירוג  1עד  5במדרג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
(להלן  -הלשכה) וגם נמצאים באשכולות  1עד 3
למדד הפריפריה של הלשכה יוכפל הסכום הבסיסי
שלו נמצא זכאי במקדם של  ;1.1לעניין סעיף זה" ,מדד
הפריפריה"  -כמשמעותו בהחלטת הממשלה מספר
 3960מיום כ"ג באב התשס"ח ( 24באוגוסט .)2008
 .7נהלים
(א) המבקש אינו ממומן בידי משרד ממשלתי אחר
בפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה.
(ב) שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה בכל מקרה על
 85%מעלות השירותים שבעדם מתבקשת התמיכה.
(ג) הפעילות בתחום שבעדו מבוקשת התמיכה היא
בפיקוח יחידת הפיקוח של אגף השיקום במשרד.
 .8ביטול
במבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור
(תמיכה במרכזים להתפתחות הילד) ,4סעיף  - 14בטל.
 .9תחילה
תחילתם של מבחנים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב
( 1בינואר .)2012
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-1888
			
משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 3ס"ח התשס"א ,עמ' .509
 4מבחן תמיכה פורסם בי"פ התשנ"ב ,עמ'  ;3661תיקונים
למבחן התמיכה פורסמו בי"פ התשס"ג ,עמ'  ;3661התשס"ו,
עמ'  ;915התשס"ח ,עמ'  ;1367התש"ע ,עמ'  ;1374התשע"א,
עמ' .2276

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות
לעבודה סוציאלית
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א)( )2לחוק העובדים הסוציאליים,
התשנ"ו ,11996-ולאחר התייעצות עם המועצה לעבודה סוציאלית,
אני מכיר במוסדות להשכלה גבוהה מחוץ לישראל המצוינים
להלן ,ובתארים המפורטים להלן שהם נותנים כשירות לעבודה
סוציאלית:
 .1תואר בוגר בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת מונאש,
מלבורן ,אוסטרליה.
___________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .152

6015

Bechalor of Social work from Monash University,
;Melbourne ,Australia
 .2תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת לונג–איילנד,
ניו–יורק ,ארה"ב.
Master of Social work from Long-Island University
;New-York, U.S.A.
 .3תואר בוגר בעבודה סוציאלית מבית הספר המקצועי
הגבוה בסנט גאלן ,שוויץ.
Bechalor of Social Work from FHS, St.Gallen
Fachhochschool, switzerland.
כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-2795
משה כחלון
			
  שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:
סואעד דאקר ,ת"ז  - 033378241במועצה אזורית משגב
ריתה סואעד ,ת"ז  - 026174854במועצה מקומית כעבייה טאבש
שלומית סולר ,ת"ז  - 032764870בעיריית בני ברק
יעל שמואל ,ת"ז  - 022722011בעיריית הוד השרון
יוחאי שניר ,ת"ז  - 037241668במועצה אזורית אבו בסמה
מיסה גמאל ,ת"ז  - 060463114במועצה אזורית זבולון
אסמהאן זבידאת ,ת"ז  - 060602679בעיריית סח'נין

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך( 11960-להלן  -החוק) ,אני ממנה את הרשומים מטה
לעובדים סוציאליים לפי חוק:
טל משיח דדוש ,ת"ז  - 038624482בחולון
חן פייגנבוים ,ת"ז  - 066467184בתל–אביב-יפו
שאדיה כיוף ,ת"ז  - 032761975בעוספיה
מורן אסולין ,ת"ז  - 066128430בתל–אביב-יפו
כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
			
                                 שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של טלי ויניצקי ,ת"ז
 ,2024971962כך שבמקום "טלי ויניצקי" יבוא "בר–הדסי הללי".
כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-142
משה כחלון
			
___________              שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .55

מנאל זועבי ,ת"ז  - 034148320במועצה אזורית בוסתן אלמרג'

הודעה בדבר קביעת תקנים

הישאם חלייחל ,ת"ז  - 029233822במועצה מקומית כסייפה

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

לאה חונוביץ ,ת"ז  - 014263909במועצה מקומית יקנעם
עאמירה נסאר ,ת"ז  - 040086696במועצה מקומית עילוט
ערטל סגל ,ת"ז  - 032875031בעיריית צפת
מיסלון בדארנה ,ת"ז  - 053098398במועצה מקומית בענה
סלמה גדיר ,ת"ז  - 023394257במועצה מקומית ביר אל מכסור
אנה גולן ,ת"ז  - 306104993בעיריית אור יהודה
מוניר אבו עראר ,ת"ז  - 032847584במועצה מקומית ערערה
רבקה איטח ,ת"ז  - 052023439במועצה אזורית דרום השרון
ג'נט אריאל ,ת"ז  - 011192762בעיריית ראשון לציון
ענת גולן ,ת"ז  - 024000275במועצה אזורית גדרה
טליה שבת ,ת"ז  - 057250011ברמת גן
רויטל בן ארי ,ת"ז  - 037663960בחיפה
שרית לוי ,ת"ז  - 029476686בעיריית תל אביב-יפו
כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-143
משה כחלון
		
שר הרווחה והשירותים החברתיים
___________              
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

6016

אני מודיע בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  900חלק  - 2.8בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכונות גילוח ,לגוזזי שיער
ולמכשירים דומים ,מיוני  2012בא במקום המהדורה
מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.12בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למשטחי חימום ולמכשירים
דומים ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.13בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק,
למחבתות ולמכשירים דומים ,מיוני  2012בא במקום
המהדורה ממרס ;2003
ת"י  900חלק  - 2.16בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירים לסילוק פסולת מזון,
מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2002
ת"י  900חלק  - 2.31בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות לקולטי אדים ומכשירים אחרים
הקולטים אדי בישול ,מיוני  2012בא במקום המהדורה
מדצמבר ;2001
___________              
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ'  .2ועמ' .22
ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

ת"י  900חלק  - 2.52בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירים להיגיינת הפה ,מיוני
 2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2002
ת"י  900חלק  - 2.55בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי חשמל לשימוש
באקווריומים ובברכות גינה ,מיוני  2012בא במקום
המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.60בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבטי
מרפא (ספא) ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.66בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למחממים למיטות מים ,מיוני
 2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2002
ת"י  900חלק  - 2.75בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות
מסחריים ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.76בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל ,מיוני
 2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2002
ת"י  900חלק  - 2.77בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכסחות דשא המופעלות
מרשת החשמל והמבוקרות על ידי הולך רגל ,מיוני 2012
בא במקום המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.81בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למחממי רגלים ולשטיחוני
חימום ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.82בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכונות שירות ולמכונות
שעשועים ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.85בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים,
מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.91בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד,
גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא ,מיוני
 2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  900חלק  - 2.98בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים),
מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2001
ת"י  1080חלק  - 1טכנולוגיית מידע  -הגדרות מונחים :מונחים
בסיסיים ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מינואר ;2006
ת"י  1080חלק  - 13טכנולוגיית מידע  -הגדרות מונחים :גרפיקה
מחשבית ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מיוני ;1997
ת"י  1080חלק  - 14טכנולוגיית מידע  -הגדרות מונחים :אמינות,
תחזוקתיות וזמינות ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מיוני
;2001
ת"י  1080חלק  - 15טכנולוגיית מידע  -הגדרות מונחים :שפות
תכנות ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מאוקטובר ;2009
ת"י  1080חלק  - 20טכנולוגיית מידע  -הגדרות מונחים :פיתוח
מערכות ,מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2003
ת"י  1080חלק  - 33טכנולוגיית מידע  -הגדרות מונחים:
היפרמדיה ומולטימדיה ,מיוני  2012בא במקום המהדורה
מדצמבר ;2002
ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

ת"י  1080חלק  - 35טכנולוגיית מידע  -הגדרות מונחים :רישות,
מיוני  2012בא במקום המהדורה מספטמבר ;2000
ת"י  - 1844כלי עבודה ממוכנים  -מכשירים מכניים  -בטיחות,
מיוני  2012בא במקום המהדורה מאוגוסט ;1998
ת"י  1845חלק  - 1ארגונומיה  -אותות התרעה לאזורים
ציבוריים ולסביבות עבודה  -אותות התרעה נשמעים,
מיוני  2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;1994
ת"י  2378חלק  - 1קירות מחופים באבן טבעית :אבן טבעית
לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי ,מיוני  2012בא
במקום המהדורה ממרס  2003ולגיליונות התיקון ממאי
 2005ומספטמבר ;2010
ת"י  2378חלק  - 6קירות מחופים באבן טבעית :קירות מחופים
בשיטת הקיר הכפול ,מיוני ;2012
ת"י  - 4484בטיחות מכונות :הערכת סיכונים  -עקרונות ,מיוני
 2012בא במקום המהדורה מדצמבר ;2003
ת"י  5097חלק  - 7.6פליטה ממקורות נייחים :קביעת ריכוז
המסה של תחמוצות חנקן  -שיטת ייחוס  -נהורנות
כימית ,מיוני ;2012
ת"י  5097חלק  - 25.1פליטה ממקורות נייחים :קביעת ריכוז כלל
גזים אורגניים  -שימוש במכשיר (נתח) יוניזציית להבה,
מיוני  2012בא במקום המהדורה מפברואר ;2002
ת"י  5097חלק  - 25.3פליטה ממקורות נייחים :קביעת ריכוז
המסה של כלל הפחמן האורגני הגזי בריכוזים נמוכים בגזי
ארובה  -שימוש רציף בגלאי יוניזציית להבה ,מיוני ;2012
ת"י  5097חלק  - 25.4פליטה ממקורות נייחים :קביעת ריכוז
המסה של כלל הפחמן האורגני הגזי בגזי ארובה מתהליכים
הכוללים שימוש בממס  -שימוש רציף בגלאי יוניזציית
להבה ,מיוני ;2012
ת"י  - 5912בטיחות מכונות :עצירת חירום  -עקרונות תכן,
מיוני .2012
ט' בתמוז התשע"ב ( 29ביוני )2012
(חמ )3-96
דני גולדשטיין
			
                             המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
___________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ'  2ועמ' .22

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  2378חלק  - 2קירות מחופים באבן טבעית :קירות מחופים
בקיבוע רטוב ,גיליון תיקון מס'  2מיוני  2012למהדורה
מדצמבר  2005ולגיליון התיקון מדצמבר ;2007
ת"י  - 5663מתקנים לאחסון גז פחמימני מעובה (גפ"מ) בצובר
ולמילויו במכלים מיטלטלים ,גיליון תיקון מס'  1מיוני 2012
למהדורה מדצמבר .2005
ט' בתמוז התשע"ב ( 29ביוני )2012
(חמ )3-96
דני גולדשטיין
			
                             המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
___________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ'  2ועמ' .22

6017

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

הודעה בדבר ביטול תקנים

אני מכריז ,לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים ,התשי"ג, 1953-
כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את התקנים
הרשמיים האלה:

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
1

ת"י  682חלק  - 1מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש
ביתי :דרישות בטיחות ,ממרס  ,1999תיקון טעות מיולי ,2002
וגיליון תיקון מס'  1מאוגוסט .2002
במקומו יבוא:
ת"י  682חלק  - 1מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש
ביתי :דרישות בטיחות ,מיולי .2012
ת"י  682חלק  - 2מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש
ביתי :שיטות בדיקה ממרס  ,1999ותיקון טעות מיולי .2002
במקומו יבוא:

ט' בתמוז התשע"ב ( 29ביוני )2012
(חמ )3-96
דני גולדשטיין
			
                             המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
___________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ'  2ועמ' .22

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

ת"י  682חלק  - 2מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש
ביתי :שיטות בדיקה מיולי .2012
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-95
שלום שמחון
			
  שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים ,התשי"ג,11953-
כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את התקן הרשמי
הזה:
ת"י  840חלק  - 2סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים
חשמליים :סרטי דוק מפוליוויניל כלורי ( ,)PVCמנובמבר
.2007
במקומו יבוא:
ת"י  840חלק  - 2סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים
חשמליים :סרטי דוק עשויים פוליוויניל כלורי (,)PVC
מיולי .2012
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ"ח בתמוז התשע"ב ( 18ביולי )2012
(חמ )3-95
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52

6018

ת"י  - 4030ארגזי רוח (שולי גג) ופרטי גמר בגגות משופעים עם
כיסוי קל ,מנובמבר .1998

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף (22א) לחוק זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות
מטפחים שלהלן:
מספר הבקשה4370/12 :
שם המבקש ,Per Klemm :גרמניה( ,על ידי מנחם בורנשטיין,
חולון)
שם המטפח ,Per Klemm; Traude Mundinger-Flad :גרמניה
שם הגידול :גרברה
תאריך הבקשה21/02/2012 :
השם המוצע לזןKLEGJ11B37 :
כינוי הזןKLEGJ11B37 :
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת :סוג  -מטיפוס מלא למחצה; פרח
לשוני חיצוני  -צבע צדו הפנימי  ;RHS 64Dמרכז שחור
 קיים; פרח צינורי חיצוני :צבע עיקרי של אונות עטיף -.RHS 64D
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מס'  4371/12עד בקשה מס' 4372/12
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי מנחם בורנשטיין,
חולון)
שם המטפח ,Nils Klemm; Martin Glawe :גרמניה
שם הגידול :פלרגוניום
תאריך הבקשות21/02/2012 :
מספר הבקשה4371/12 :
השם המוצע לזןKLEPZ11237 :
כינוי הזןKLEPZ11237 :
תיאור הזן ותכונותיו :טרף עלה :גיוון  -אין ,צבע עיקרי (בלא
אזור כהה)  -ירוק ,בולטות האזור הכהה  -חזקה; עוקץ
הפרח :גוון אנתוציאנין בשליש האמצעי  -חלש; פרח :סוג
 מלא; עלה כותרת עליון :בולטות סימונים  -חלשה ,סוגהסימונים  -פסים בלבד; עלה כותרת תחתון :צבע באמצע
הצד העליון  ,RHS 40A -אדום.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4372/12 :
השם המוצע לזןKLEPZ11229 :
___________       
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92
ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

כינוי הזןKLEPZ11229 :
תיאור הזן ותכונותיו :טרף עלה :גיוון  -אין ,צבע עיקרי (בלא
אזור כהה)  -ירוק עד ירוק כהה ,בולטות האזור הכהה
 לא קיימת או חלשה מאוד; עוקץ הפרח :גוון אנתוציאניןבשליש האמצעי  -חזק; פרח :סוג  -מלא; עלה כותרת
עליון :בולטות סימונים  -חלשה ,סוג הסימונים  -פסים
בלבד; עלה כותרת תחתון :צבע באמצע הצד העליון -
.RHS N 80B
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מס'  4375/12עד בקשה מס' 4376/12
שם המבקש ,Nils Klemm :גרמניה (על ידי מנחם בורנשטיין,
חולון)
שם המטפח ,Nils Klemm; Martin Glawe :גרמניה
שם הגידול :פלרגוניום
תאריך הבקשות21/02/2012 :
מספר הבקשה4375/12 :
השם המוצע לזןKLEPP11273 :
כינוי הזןKLEPP11273 :
תיאור הזן ותכונותיו :טרף עלה :גיוון  -יש ,צבע עיקרי (בלא
אזור כהה)  -ירוק ,בולטות האזור הכהה  -חלשה; עוקץ
הפרח :גוון אנתוציאנין בשליש האמצעי  -אין או חלש
מאוד; פרח :סוג  -מלא; עלה כותרת עליון :בולטות
סימונים  -חלשה ,סוג הסימונים  -כתם אחד בלבד; עלה
כותרת תחתון :צבע באמצע הצד העליון .RHS 48C -
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4376/12 :
השם המוצע לזןKLEPP11311 :
כינוי הזןKLEPP11311 :
תיאור הזן ותכונותיו :טרף עלה :גיוון  -אין ,צבע עיקרי (בלא
אזור כהה)  -ירוק עד ירוק כהה ,בולטות האזור הכהה
 חלשה; עוקץ הפרח :גוון אנתוציאנין בשליש האמצעי -חלש; פרח :סוג  -מלא; עלה כותרת עליון :בולטות סימונים
 חלשה ,סוג הסימונים  -פסים בלבד; עלה כותרת תחתון:צבע באמצע הצד העליון  ,RHS 45 B -אדום.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ד.21974-
י"ט בתמוז התשע"ב ( 9ביולי )2012
(חמ -3-235ה)1
מיכל גולדמן
			
רשמת זכויות מטפחים
___________       
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף (22א) לחוק זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות
מטפחים שלהלן:
___________       
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

מבקשה מס'  4380/12עד בקשה מס' 4381/12
שם המבקש ,Piet Schreurs Holding B.V. :הולנד (על ידי
ירחמיאל ברגנר ,אודים)
שם המטפח ,Petrus Nicolaas Johannes Schreurs :הולנד
שם הגידול :גרברה
תאריך הבקשות15/04/2012 :
מספר הבקשה4380/12 :
השם המוצע לזן :מרמולדה MARMOLADA
כינוי הזןPS 8516 :
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת :סוג  -מלא למחצה ,קוטר  -גדול;
פרח לשוני בטבעת החיצונית :צבע צד עליון  -כ–155A
 ,RHSקצה כ– ;RHS 46Bמרכז כהה  -יש; פרחים צינוריים
בשורות החיצוניות של המרכז :צבע עיקרי של אונות
העטיף  -כ–.RHS 46B
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4381/12 :
השם המוצע לזן :גראנדולה GRANDOLA
כינוי הזןPS 8527 :
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת :סוג  -מלא למחצה ,קוטר  -גדול;
פרח לשוני בטבעת החיצונית :צבע צד עליון  -כ–155A
 ;RHSמרכז כהה  -אין; פרחים צינוריים בשורות החיצוניות
של המרכז :צבע עיקרי של אונות העטיף  -כ–.RHS 155A
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4384/12 :
שם המבקש :קיימא ביו–אגריטק בע"מ ,כפר תבור
שם המטפח :עמית אבידוב ,קרית טבעון
שם הגידול :כנת אבוקדו
תאריך הבקשה06/05/2012 :
השם המוצע לזןTIVON :
כינוי הזןSH-311-4 :
תיאור הזן ותכונותיו :ענף צעיר :צבע  -צהוב ירוק; טרף העלה:
ארומה של אניס  -בינונית.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל"ד.21974-
ו' בתמוז התשע"ב ( 26ביוני )2012
(חמ -3-235ה)1
מיכל גולדמן
			
רשמת זכויות מטפחים
___________       
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה על בקשה לתיקון בקשה לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף  98לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ג ,11973-הוגשה בקשה לתיקון הבקשה לרישום
זכות מטפחים ,2כך שבבקשה מס'  ,4174/08בשם המבקש ,במקום
"קונסורזיו איטליאנו ויואיסיטי  "C.I.V.יבוא "C.I.V.- Consorzio
."Italiano Vivaisti Societa' consortile a r.l
___________       
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .5815

6019

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור ,יגיש את
התנגדותו בתוך  30ימים ,כקבוע בתקנה (14ב) לתקנות זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ד ,31974-לידי ציפי רצבי במשרד
היחידה לזכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד
 ,30בית דגן .50250
ד' באב התשע"ב ( 23ביולי )2012
(חמ -3-235ה)1
מיכל גולדמן
			
רשמת זכויות מטפחים
___________       
 3ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה על בקשה לתיקון רישום זכות מטפחים
בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה בהתאם לסעיף  98לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-כי הוגשה בקשה לתיקון הרישום
בספר הזכויות ,לפי פרטי הבקשות האלה אשר בטבלה להלן:
רישום מס'

מיום

בקשה מס'
2

3179

3

3180

כ"ו בשבט התשע"ב
( 19בפברואר )2012

4

3181

5

3182

ד' באדר התשע"ב
( 27בפברואר )2012

6

3183

7

3184

8

3185

4231/10
4232/10
4233/10
4234/10
4235/10
4236/10
4237/10

כך שבכל בקשה שם המטפח ,במקום "אביחי פרל ,טטיאנה
אוקון ,נחמן סהר ,עודד דגני ,רפי אליאסי ,אריה סרפיאן -
מינהל המחקר החקלאי ,בית דגן; חנן בזק ,שה"מ בית דגן" תבוא
אותה הרשימה בסדר הזה" :אביחי פרל ,נחמן סהר ,עודד דגני,
רפי אליאסי ,טטיאנה אוקון ,אריה סרפיאן  -מינהל המחקר
החקלאי ,בית דגן; חנן בזק ,שה"מ בית דגן" ,ובבקשה מספר
 ,4236/10תחת "הגידול והזן" ,במקום " "GREEN ONYXיבוא
"."GREEN ANGELS
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור ,יגיש את
התנגדותו בתוך  30ימים ,כקבוע בתקנה (14ב) לתקנות זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ד ,91974-לידי ציפי רצבי
במשרד היחידה לזכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
ד' באב התשע"ב ( 23ביולי )2012
(חמ -3-361ה)2
מיכל גולדמן
			
רשמת זכויות מטפחים
                          
___________       
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .3418
 3י"פ התשע"ב ,עמ' .3418
 4י"פ התשע"ב ,עמ' .3418
 5י"פ התשע"ב ,עמ' .3418
 6י"פ התשע"ב ,עמ' .3418
 7י"פ התשע"ב ,עמ' .3418
 8י"פ התשע"ב ,עמ' .3418
 9ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

6020

הודעה על בקשה למחיקת בקשה לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף  98לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-הוגשה בקשה למחיקת ההודעה
בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים ,2להלן הבקשה שמספרה
.3202/00
המבקש מודיע כי אין לו עניין יותר ברישום הזן נשוא הבקשה.
לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.
המבקש להתנגד להודעה בהתאם לסעיף האמור ,יגיש
את התנגדותו בתוך  30ימים ,כקבוע בתקנה (14ב) לתקנות
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ד ,31974-לידי ציפי רצבי
במשרד היחידה לזכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
ג' באב התשע"ב ( 22ביולי )2012
(חמ -3-235ה)1
			
מיכל גולדמן
רשמת זכויות מטפחים
___________       
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
 2י"פ התש"ס ,עמ' .4297
 3ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מס'
 - 19193מעלות תרשיחא ,נפת עכו ,הוצג היום למשך שלושים
ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר עכו ,בניין
לב העסקים ,רח' המלאכה  ,16נצרת עילית ,בעיריית מעלות
תרשיחא ,ובלשכת ממונה הרשויות ,מחוז הצפון ,בית הממשלה,
נצרת עילית.
י"ב באב התשע"ב ( 31ביולי )2012
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מס'
 - 14592צפת ,נפת צפת ,הוצג היום למשך שלושים ימים
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר צפת ,בניין לב
העסקים ,רח' המלאכה  ,16נצרת עילית ,בעיריית צפת ,ובלשכת
ממונה הרשויות ,מחוז הצפון ,בית הממשלה ,נצרת עילית.
י"ב באב התשע"ב ( 31ביולי )2012
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר צפת

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 17/02/2012ובילקוטהפרסומי,6403התשעב ,עמוד
,3469בתארי.22/04/2012

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
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מחוזירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
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התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזית לתכנו
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מעונירשאילעייבהבימיובשעותשהמשרדיהאמורי
פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
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יו"רהועדההמחוזיתלתכנוולבניה
מחוזירושלי

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'14161
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התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
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מספרטב2935/
שהתכנית:אתרקומפוסטציה"טייבה"






המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
שינוי 
ביטול 
כפיפות 
כפיפות 







מספרהתכנית 
 3243
 62
/5166ב 
מק/5022/א 



נמסרת בזאת הודעה על תיקו הודעת הפקדת תכנית
מתאר מקומית מס' טב 2935 /שפורסמה בעיתוני
בתארי 11/03/2011 ובילקוט הפרסומי,6105 
התשע,עמוד,3813בתארי.08/07/2010וכיבהתא
לסעי 89 לחוק התכנו והבניה ,תשכ"ה ,1965 –
מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה טייבה
תכניתמתארמקומיתמספרטב2935/



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:ירושלירחוב:אלחריזי.22
שכונתרחביה,
קואורדינטהX 220425
קואורדינטהY 631512
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.










להלהתיקו:
בפרסושנעשהנפלהטעותבציומס'התכניתשתוכנית
זומשנהצ"לממ/25/560/ובמקוממ/25/560/ב














גושיוחלקות:
גוש30038:חלקותבמלוא.54:






מטרתהתכנית:
תוספת בניה של קומה רביעית חלקית להרחבת יח"ד
קיימת.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודשטחמאזורמגורי2לאזורמגוריב'.
.2תוספת 36.50מ"רשטחעיקריו 11.50 מ"רשטחי
שירות  ,וקביעת שטחי הבניה המירביי בחלקה ל
 944.00מתוכ 813.00 מ"ר שטחי עיקריי ו
131.00מ"רשטחישירות.
.3קביעתקוויבניחדשילתוספתהבניהכאמור.
 .4קביעת הוראות בדבר תוספת בניה לקומה רביעית
חלקית)מפלס(+ 11.05מעלקומתמרתחלקית,עלפי
נספחהבינוימ'.1
.5קביעתבינוילהקמתפרגולהעלהגגבמפלס+11.05
בהתאלנספחהבינוי.
.6קביעתהוראותבדברמספרקומותמירבי.
.7קביעתהוראותלשימורהמבנה.
.8קביעתהוראותבדברעצילשימור.
.9קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניה
בשטח.
.10קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.
























ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ממ/25/560/ו 
 S/ 15
שינוי 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:טייבה.







גושיוחלקות:
גוש7824:חלקיחלקות.94,34,2827:






מטרתהתכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית לאזור מתקני
הנדסייושטחלמיופסולתביתיתוגיזו.






כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי100לחוק,רשאילהגישהתנגדותתו10ימי
ממועדפרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טלפו08-:
.9788409העתקהתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומיתלתכנוולבניהטייבה,טייבה40400טלפו:
.09-7992808


6021

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989–


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:טירה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'טר1/2767/
שהתכנית:שינויאחוזיבנייהוקוויבנייותוספת
חזיתמסחרית.

מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:טירה
הודעהבדברביטולהודעתהפקדתתכניתמתאר
מקומיתמס'טר1178/
שהתכנית:אחוד2חלקותוחלוקתמחדשלפי
בעלויות.












נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהטירה מופקדתתכניתמתארמקומיתמס'
טר1/2767/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ממ 1/920/
כפיפות 
תממ 21/3/



נמסרתבזההודעהבדבר ביטולהודעתהפקדתתכנית
מס' טר ,1178 /שהודעה על דבר הפקדתה בהתא
לסעי 89 לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה,1965
ובילקוט הפרסומי ,2456 התשלח ,עמוד ,2298
בתארי.27/07/1978
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:טירה.
גושיוחלקות:
גוש7776:חלקותבמלוא.24:










כלמעונירשאילעייבתכנית במשרדיהועדההמקומית
לתכנוולבניהטירה,טירה44915טלפו09-7938914:
בימי ושעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל וכ
באתר האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:טירה
הודעהבדברביטולהודעתהפקדתתכניתמתאר
מקומיתוהודעהמתוקנתבדברהפקדתתכניתמתאר
מקומיתמספרטר2383/
שהתכנית:הצרתדרוקביעתהוראותוזכויותבניה.






השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:טירה.
שטחמערבילעירטירה.

















גושיוחלקות:
גוש7776:חלקיחלקות.24:

נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
מתאר מקומית מס' טר 2383 /שפורסמה בעיתוני
בתארי 11/06/2010 ובילקוט הפרסומי,6105 
התשע,עמוד,3814בתארי.08/07/2010וכיבהתא
לסעי 89לחוקהתכנווהבניה,תשכ"ה–,1965מופקדת
במשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה טירה תכנית
מתארמקומיתמספרטר2383/







מטרתהתכנית:
הסדרתמצבקיילמגוריעחזיתמסחרית.






עיקריהוראותהתכנית:
שינויקוויהבניילפיהקיי.
שינויאחוזיבנייה:מסחר שטחעיקרי,6%שטחשירות
ואחסנה.18%
מגוריומרתשטחעיקרי,159%שטחשירות.40%
קביעתחזיתמסחרית.
שינויזכויותוהוראותבנייה.














כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני .www.pnim.gov.il כל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז,
שד הרצל  91רמלה  72430טלפו.08-9788409 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהטירה,טירה44915טלפו09-7938914:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989






6022





המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
טר/במ 3004/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:טירה.







גושיוחלקות:
גוש7760:חלקיחלקות.4039,20,16:






מטרתהתכנית:
.1הצרתדרודרמשולבתמ12מ'ל9מ'.
.2קביעתהוראותוזכויותבניה.








כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכל מעוני בקרקע ,בבני או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי
להגישהתנגדותתו60ימיממועדפרסומהשלההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזיתלתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה
 72430טלפו .08-9788409 :העתק התנגדות יומצא

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

למשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה טירה ,טירה
44915טלפו09-7938914:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989–


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:יבנה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'יב260/
שהתכנית:יב260/












נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה יבנה מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'
יב260/




המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
זמ 600/
שינוי 
תרשצ 3/62/1/
כפיפות 
יב/מק/600/ג 
כפיפות 
יב/600/א 












נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה כפר סבא מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'כס/25/1/מז




המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
כס 25/1/
שינוי 
כס/מק/25/1/י 
שינוי 
כס/מק/25/1/מב 
שינוי 
כס/מק/25/1/י 2/
כפיפות 
כס/37/1/א 




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:כפרסבארחוב:התע"ש.9



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:יבנהרחוב:הרבאבוחצירא.13
ישוב:יבנהרחוב:נאותאשכול.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:כפרסבא
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'כס/25/1/מז
שהתכנית:מתחפוג–'רחובהתע"ש,9כפרסבא.









אזורהתעשייהכפרסבא.









גושיוחלקות:
גוש7607:חלקותבמלוא.38:





רחובאבוחצירא13





גושיוחלקות:
גוש4943:חלקיחלקות.60:







מטרתהתכנית:
.1קביעת תכנו חדש למתח פוג' בייעוד תעסוקה
ומסחרלמבנהרבקומות.
.2קביעתבינוי,זכויותבנייהותנאילמתהיתריבניה.






מטרתהתכנית:
פיצול המחצית המערבית של חלקה  60לשני מגרשי,
ותוספתיחידתמגורי.






עיקריהוראותהתכנית:
קביעתזכויותוקוויבנייעלפיטבלתזכויותבסעי:5
מגרש1002שינוימקובנייקידמי5ל.3
מגרש1003שינוימקובנייאחורי6ל.3
מתזיקתהנאהלמעברלמגרשהעורפי.
הריסתהמסומלהריסהעלפיהתשריט.












כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזיתלתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה
 72430טלפו..08-9788409 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדיהועדההמקומיתלתכנוולבניהיבנה,שדדואני3
יבנה70600טלפו08-9433380:


ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,





עיקריהוראותהתכנית:
 .1קביעת הוראות בניה למתח כמפורט בסעי6.1 
בינוי.
.2קביעתזכויותהבניהכמפורטבטבלאות.
.3קביעתתנאילמתהיתריבניהכמפורטבסעי.6.2
.4קביעתהחניהותקניהכמפורטבסעי.6.5
.5קביעתקוויבנייכמפורטבטבלהובתשריט.




















כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני .www.pnim.gov.il כל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז,
שד הרצל  91רמלה  72430טלפו.08-9788409 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה כפר סבא ,ויצמ 135 כפר סבא 44100
טלפו09-7649175:




6023

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:כפרסבא
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'כס/ב/2/מט
שהתכנית:סגירתמרפסותרח'עמקאיילו5כפרסבא










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה 1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה כפר סבא מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'כס/ב/2/מט










המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
כס/במ 2/
כפיפות 
כס/1/1/ג 
כפיפות 
כס/מק/במ/2/ב 










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה כפר סבא מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'כס/ב/2/נ




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
שינוי 
שינוי 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 



מספרהתכנית 
כס/ב/2/יא 
כס/במ 2/
כס/מק/במ/2/ב 
כס 1/1/
כס/1/1/ג 
כס/מק/1/1/גג/ג 
כס 87/
כס/1/1/גז 



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:כפרסבארחוב:עמקדות.1
ישוב:כפרסבארחוב:עמקזבולו.2





השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:כפרסבארחוב:עמקאילו.5









גושיוחלקות:
גוש7618:חלקותבמלוא.83:





גושיוחלקות:
גוש7618:חלקותבמלוא.205:









מטרתהתכנית:
תוספת שטח עיקרי של  46.52מ"ר עבור סגירת 4
מרפסותבקומהב'.






עיקריהוראותהתכנית:
א .בניית  4חדרי ע"י סגירת מרפסות פתוחות בשטח
של11.63מ"רכלאחד,
ל4דירותבבנייקיי.
ב.תשמרנהחזיתותהמבנההקיימות.
ג.גגתוספתהבניהיהיהגגרעפיבשיפועתואלגגות
הבנייהקיימי.












כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני .www.pnim.gov.il כל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז,
שד הרצל  91רמלה  72430טלפו. 08-9788409 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה כפר סבא ,ויצמ 135 כפר סבא 44100
טלפו09-7649175:








התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


6024



מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:כפרסבא
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'כס/ב/2/נ
שהתכנית:רח'עמקדות1עמקזבולו2כפרסבא





מטרתהתכנית:
תוספתשטחעיקריל 3דירותבקומתהקרקעושינויבקו
בניצפוניומערבי.






עיקריהוראותהתכנית:
א .תוספת  45מ"ר שטח עיקרי ל 3 דירות בקומת
הקרקע.
ב.שינויקובניצפוניומערבימוצע3.50מ'במקו4.0
מ'








כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז,
שד הרצל  91רמלה  72430טלפו.08-9788409 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה כפר סבא ,ויצמ 135 כפר סבא 44100
טלפו09-7649175:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:מודיעימכבירעות
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'מד/14/3/א
שהתכנית:תוספתזכויותבניהרח'אבניהחוש
מס',74/1,82/1,88/2מודיעי








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מודיעימכבירעות מופקדת תכנית
מתארמקומיתברמהמפורטתמס'מד/14/3/א






איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:מודיעימכבירעות
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'מד17/3/
שהתכנית:תוספתזכויותבניהרח'תרשישפינת
יהלו,מודיעי













התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות




המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
מד/במ 3/










השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב :מודיעימכבירעות רחוב :אבני החוש, 82/1 
.88/2,74/1
יחידותדיורבבניהרוויהבמגרשימס',254/4,254/5
בשכונת אבני ח) אתר קייזר( במודיעי .יחידות הדיור
גובלות ברח' אבני החוש ממערב וביח' דיור צמודות
קרקע)קוטג'י(ממזרח.








גושיוחלקות:
גוש5868:חלקיחלקות.2625:
מגרשי:
254/4בהתאלתכניתמד/במ3/
254/5בהתאלתכניתמד/במ3/
מטרתהתכנית:
הרחבת 3דירותגעלידיהכללתמבואתכניסהחיצונית
ומחסבתחויחידותהדיור.
















עיקריהוראותהתכנית:
א .תוספת זכויות בניה  14.5מ"ר לשטח עיקרי )מתוח
 10מ"ר הומרו משטחי שרות( עבור הכללת מבואה
חיצוניתבתחויחידותהדיור.
ב .תוספת זכויות בניה  7.5מ"ר לשטח עיקרי )שהומרו
משטחשרות(עבורהכללתמחסבתחויחידותהדיור.
ג.הוראותבינויועיצובאדריכליעבורתוספתהבניה.










כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני  .www.pnim.gov.il כל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז,
שד הרצל  91רמלה  72430טלפו.08-9788409 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מודיעימכבירעות ,ד המכבי1 
מודיעימכבירעותטלפו08-9726045:


נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מודיעימכבירעות מופקדת תכנית
מתארמקומיתמס'מד17/3/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
מד/במ 3/


השטחי הכלולי בתכנית ומקומ :ישוב :מודיעי
מכבירעותרחוב:תרשיש.36,34
ישוב:מודיעימכבירעותרחוב:יהלו.73
שכונה:אבניח)אתרקייזרצפו.(
מגרש  259בתכנית מד /במ 10 ,3 /יחידות דיור
בקומפלקסשל בנייפינתיבבניהרוויההכולל 18יח"ד.
הקומפלקס גובל ברחובות מקומיי ומעבר ציבורי בלב
אזורמגוריבבניהרוויה.










גושיוחלקות:
גוש5871:חלקותבמלוא.9:






מטרתהתכנית:
הרחבתיחידותדיורקיימותע"יסגירתמרפסתעורפית.






עיקריהוראותהתכנית:
א .תוספת זכויות בניה בשטח עקרי ,כ 13.5 מ"ר
ליחידתדיור,עבורסגירתמרפסתעורפית)סה"כ135.5
מ"רעבור10יחידותדיור(.
ב.הוראותלעיצובאדירכליעבורתוספתהבניה.








כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז,
שד הרצל  91רמלה  72430טלפו.08-9788409 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מודיעימכבירעות ,ד המכבי1 
מודיעימכבירעותטלפו08-9726045:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו



ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

6025

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





מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:מודיעימכבירעות
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'מד36/5/
שהתכנית:תוספתזכויותבניהרח'נחלשורק,55
מודיעי.








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'מד36/5/
המתיחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
גז/מד/במ 5/
שינוי 
מד 1/5/






השטחי הכלולי בתכנית ומקומ :ישוב :מודיעי
מכבירעותרחוב:נחלשורק.55
מגרש  .106/1יחידת דיור בקומפלקס של קוטג'י דו
המגרשגובלברח'נחלשורק

משפחתיי)סה"כ4יח"ד(.
מצפו ,ברח' משולב נחל יבנאל מדרו ,במעבר ציבורי
להולכירגלממערבובמגרשמטיפוסדומהממזרח.






גושיוחלקות:
גוש5682:חלקותבמלוא.129:






מטרתהתכנית:
הרחבתיחידתדיורקיימתמטיפוסקוטג'דומשפחתי.






עיקריהוראותהתכנית:
א.תוספתזכויותבניה 36.6מ"רלשטחעיקרימתחתל
0.00עבורהרחבתמרת.
ב .תוספת זכויות בניה  16.7מ"ר לשטח עיקרי מעל ל
0.00עבורסגירתחלליבנפחבניקיי.
ג.הנחיותלעיצובאדריכליעבורתוספתהבניה.










הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 10/11/2011ובילקוטהפרסומי,6329התשעב ,עמוד
,948בתארי.01/12/2011




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו  08-9788409 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מודיעימכבירעות ,ד המכבי1 
מודיעימכבירעות טלפו  08-9726045 :וכל מעוני
רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי
פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il





מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:נתניה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'נת/11/401/א80/
שהתכנית:מגורירחובהרדו








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז  ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהנתניה מופקדתתכניתמתארמקומיתמס'
נת/11/401/א80/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
שינוי 
שינוי 



מספרהתכנית 
נת 7/400/
נת/11/401/א 



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:נתניה.
החלקהמצויהברחובהרדושכונתרמתפולג
גושיוחלקות:
גוש 8276:חלקותבמלוא.80:גוש 8276:חלקיחלקות:
.97










מטרתהתכנית:
תוספתשטחיושינוילבינוילביתמגורי.






עיקריהוראותהתכנית:
 .1תוספת שטח עיקרי מ 192.5 מ"ר  (35%)ל370 
מ"ר.(67%)
.2תוספתשטחישירותמ62.5מ"ר,ל132.0מ"ר.
.3תוספתקומות,מ1קומהע"ע,ל3קומות.
.4שינויקוויבניי:קדמימ 5.0 מ'ל 4.8 מ',אחורי מ
5.0מ'ל1.5מ'.
.5הגדלתהתכסית.














כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני .www.pnim.gov.il כל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז,
שד הרצל  91רמלה  72430טלפו.08-9788409 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהנתניה,הצור 6נתניה 42439טלפו09-:
8603170




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:נתניה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'נת20/750/
שהתכנית:פארק"חורשתהסרג'נטי"








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהנתניהמופקדתתכניתמתארמקומיתמס'
נת20/750/
המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
נת 7/400/
כפיפות 
תמא 22/
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:נתניהרחוב:קריתהשרו.

גושיוחלקות:
גוש8252:חלקותבמלוא.114:










התכנית תוחמת את יער הסרג'נטי הקיי במזרח
נתניה ,בקרבת המכללה ותחומה בי הרחובות דגניה
ממערב,האונברסיטהמצפו,דרהפארקממזרחורחוב
אלונימדרו.




גושיוחלקות:
גוש8006:חלקיחלקות.182,6:

גושיישני:
גושנוכחי8252:גושיש.7932:
מגרשי:
529בהתאלתכניתנת/600/א










מטרתהתכנית:
תכנו מחדש של מבנה על ידי תוספת זכויות בניה
ותוספתקומות.









מטרתהתכנית:
.1פיתוחיערקהילתי.
.2שימורערכיטבעיחודיי.









עיקריהוראותהתכנית:
א.הגדלתשטחיעיקריימ 1,436 מ"רל 3,082 מ"ר
ושטחישירותעיליימ648מ"רל1,510מ"ר.
ב.הגדלתמספריח"דמ12יח"דל18יח"ד.
ג.הגדלתמספרהקומותממרת 6+קומותע.על2 
קומות מרת + קומת עמודי כפולה חלקית הכוללת
קומתבינייחלקית18+קומות+גגטכני.
ד.קביעתהוראותומגבלותבנייה.
ה.קביעתתכסיתקרקעמכסימלית.
ז.שינויקוויבניי.








עיקריהוראותהתכנית:
.1הגדרתגבולותהיערהקייעלפיהוראותתמ"א.22
.2קביעתהתכליותוהשימושיהמותרי.
.3קביעתהוראותבניה:היקהבניהואופיה.















כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
כלמעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפו08- :
 .9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה נתניה ,הצור 6 נתניה 42439
טלפו09-8603170:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:נתניה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'נת/600/א33/
שהתכנית":ברודאעלהי"דרומערבהעיר.










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'נת/600/א33/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
נת/600/א 
שינוי 
נת/מק/96/7/400/ב 
שינוי 
נת 7/400/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:נתניהרחוב:מרשלפיירקניג.
בי רח' מרשל פייר קניג לבי שד' ב גוריו גובל בגינה
ציבוריתמצדדרוובדרללאמוצאבצדצפו.
















הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 19/03/2010ובילקוט הפרסומי ,6080 התשע ,עמוד
,2744בתארי.28/04/2010




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו 08-9788409 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהנתניה,הצור 6נתניה 42439טלפו09-:
 8603170וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:פתחתקוה
הודעהבדברביטולהודעתהפקדתתכניתמתאר
מקומיתמס'פת1/593/




 

נמסרתבזההודעהבדבר ביטולהודעתהפקדתתכנית
מס' פת ,1 /593 /שהודעה על דבר הפקדתה בהתא
לסעי 89 לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה,1965
ובילקוטהפרסומי,4151התשנד,עמוד,180בתארי
.21/10/1993




המתיחסתלתכניותהבאות:





השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:פתחתקוה.
ישוב:פתחתקוה
רחובותשרעבי,האריהקדוש,מנחרצו










גושיוחלקות:
גוש6402:חלקותבמלוא.7,6:






מטרתהתכנית:
א.שינויייעודמאזורמגוריב'לאזורמגוריא'.
ב.שינויייעודמשטחלבניצבורילאזורמגוריא'.
ג.התוויתשטחצבוריפתוח)שביל(.










ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

6027

ד.הרחבתדרכי.





כלמעונירשאילעייבתכנית,במשרדיהועדההמחוזית
לתכנו ולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו 08-9788409 :ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניהפתחתקוה,העליההשניה 1פתחתקוה49100
בימי ושעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל.וכ
באתר האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:פתחתקוה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'פת130/1241/
שהתכנית:מתח"אפקו"דראהמושבות
פתחתקוה








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'פת130/1241/




המתיחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
פת/בת/11/2000/א 
שינוי 
פת/מק/11/2000/ד 
כפיפות 
פת/2000/ח 
כפיפות 
פת 2000/
כפיפות 
פת/2000/ד 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:פתחתקוהרחוב:דראהמושבות.
ישוב:פתחתקוהרחוב:החרוצי.7,9
ישוב:פתחתקוהרחוב:השפלה.
שטח בצפו אזור התעסוקה קרית אריה גובל בדר א
המושבותבצפו
וברח'השפלהבמערב.














גושיוחלקות:
גוש7207:חלקותבמלוא.5049,4240:

 .2הגדלת שטחי הבנייה העיקריי ל 200% המהווי
33,800מ"רשטחעיקריוהגדלתשטחיהשרותמעלפני
הקרקעל11,858מ"ר.
.3תוספתקומותמעלהקרקעמ4קומותעדלק12+
קומותבהתאלנספחהבינוי.
.4תוספתקומהמתחתלקרקעמ 2 קומותמרתל3 
קומותמרת.
.5קביעתקוויבניי.
.6קביעתהנחיותבינוי.














הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 02/12/2011ובילקוטהפרסומי,6354התשעב ,עמוד
,1818בתארי.05/01/2012




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו 08-9788409 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה פתח תקוה ,העליה השניה  1פתח תקוה
  49100וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:פתחתקוה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'פת/66/1268/ג
שהתכנית:תכניתבניעירפת/66/1268/ג.








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'פת/66/1268/ג
המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
פת 2000/




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:פתחתקוהרחוב:לילנבלו.
ישוב:פתחתקוהרחוב:מאיריפנחס.















גושיוחלקות:
גוש 6376 :חלקות במלוא.16  15 :גוש 6376 :חלקי
חלקות.95:


גושיישני6344:חלקיחלקות.41:
6364חלקיחלקות.46-48:

מגרשי:
1032בהתאלתכניתפת/מק/11/2000/ד
1033בהתאלתכניתפת/מק/11/2000/ד
1034בהתאלתכניתפת/מק/11/2000/ד
1041בהתאלתכניתפת/מק/11/2000/ד
1042בהתאלתכניתפת/מק/11/2000/ד






















מטרתהתכנית:
תוספתזכויות ושימושי למגרשיבאזור תעשייהקרית
אריהבפ"ת.




עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור תעשייה לאזור תעסוקה והרחבת
השימושיהמותריל:משרדי,מסחרבמפלסהכניסה
ומכוניבריאות/כושר.










מטרתהתכנית:
תכנית זו באה לקבוע מסגרת תכנו להקמת שכונת
מגורי בת  96יחידות דיור באמצעות שינוי תכנית
המתארכדלקמ:


א .שינוי ייעוד מאיזור מגורי בצפיפות בינונית לאזור
מגוריג',לשטחציבוריפתוחולדרחדשה.
ב .שינוי ייעוד מדרכי לאזור מגורי ג' ,ושטח ציבורי
פתוח.
ג.איחודוחלוקהמחדשללאהסכמתהבעלילפיפרקג'
סימז'לחוק
ד.קביעתהוראותוהנחיותבניהל 96 יחידותדיורב2 
מבניבגובה8-16קומות.










הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 27/07/2007ובילקוט הפרסומי ,5700 התשסז ,עמוד
,3811בתארי.08/08/2007
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו 08-9788409 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה פתח תקוה ,העליה השניה  1פתח תקוה
  49100וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:ראשולציו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'רצ/2/2/1/ב15/
שהתכנית:מבנהמשרדיהעירייהרמתאליהו








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'רצ/2/2/1/ב15/




מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:ראשולציו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'רצ102/22/1/
שהתכנית:ברק4שיכוהמזרח.






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'רצ102/22/1/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
רצ 22/1/
שינוי 
רצ 1/1/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:ראשולציורחוב:ברק.4
שכונה:שיכוהמזרח









גושיוחלקות:
גוש 4247 :חלקות במלוא.117 :גוש 4247 :חלקי
חלקות.136:


המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
כפיפות 
תמא 2/4/
כפיפות 
רצ 1/1/
כפיפות 
רצ 23/1/
כפיפות 
רצ/2/2/1/ב 1/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:ראשולציו.





מטרתהתכנית:
שינוייייעודמשטחציבורי פתוחלשטח פרטי פתוח ללא
שינויבזכויותהבניההמאושרות.
שינויבקוויהבנייעפ"יהקיי.








עיקריהוראותהתכנית:
שינויי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח
בשטחשל26מ"רללאשינויבזכויותהבניההמאושרות.
שינויבקוויהבנייעפ"יהקיי.
קביעתמגרשלהשלמה.










גושיוחלקות:
גוש 6823 :חלקי חלקות.3  2 :גוש 7281 :חלקות
במלוא.155 ,85 :גוש 7281 :חלקי חלקות,113 ,111 :
.119






מטרתהתכנית:
הצרחה בי מגרש המיועד לבניה ציבורית לבי מגרש
המיועד לשטח ציבורי פתוח ,ללא שינויי בשטחי,
בזכויותוהוראותהבניהבכלייעודקרקע.






עיקריהוראותהתכנית:
.1הצרחהבימגרשהמיועדלבניהציבוריתלבימגרש
המיועדלשטחציבוריפתוחושינוימקו.
.2הרחבתדרקיימת.
.3שינויקוויבניכמסומבתשריט.
.4זכויותוהוראותהבניהעפ"יתכניותתקפותרצ/2/1/
/2ב,1/רצ23/1/ורצ.1/1/










הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 09/05/2011ובילקוט הפרסומי ,6250התשעא,עמוד
,4787בתארי.14/06/2011




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו 08-9788409 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ראשו לציו ,הכרמל  20ראשו לציו
 75264טלפו 03-9547577:וכלמעוני רשאילעייבה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il





מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:ראשולציו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'רצ4/40/1/
שהתכנית:מלובוטיקבמדרחוב











הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 18/02/2011ובילקוט הפרסומי ,6224התשעא,עמוד
,3738בתארי.12/04/2011




התכנית האמורה נמצאת במשרדי וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה ראשו לציו ,הכרמל  20ראשו
לציו75264טלפו03-9547577:וכלמעונירשאילעיי
בהבימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il





נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'רצ4/40/1/
המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
רצ 40/1/
שינוי 
רצ 1/1/
שינוי 
רצ/1/1/ג 
שינוי 
רצ 6/176/
כפיפות 
רצ/מק 20/176/




ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

6029

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:ראשולציורחוב:רוטשילד.21,24,19,23
שכונה:מרכזראשל"צ
בנייהעירייההיש,ביתמאירובי

מטרתהתכנית:
שינויייעודמגרשמאזורמגוריא'מיוחד לאזורמגורי
מיוחד:מגוריאומעונותסטודנטי.
















גושיוחלקות:
גוש 3933 :חלקות במלוא.31 :גוש 3935 :חלקות
במלוא.100,7:גוש3935:חלקיחלקות.1:






מטרתהתכנית:
 .1הוספת שימוש למגרשי המיועדי לאיזור מסחרי
עפ"יהתכניותהתקפותלמלונאות
.2קביעתהוראותותנאילשימורהמבניבמתח








עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד ממסחר בו הותרו השימושי מסחר,
משרדי ,ומגורי לייעוד מגורי ,מסחר ותיירות בו
מותריהשימושימגורי,מסחר,משרדיומלונאות.
.2קביעתהוראותוזכויותלמלונאות.
 .3השימוש למלונאות יהיה בהתא לתקני הפיזיי
לתכנו וסיווג מלונאותשל משרדהתיירות ,תוהבטחת
שימורהמתחוהמבניבו.










הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 24/03/2011ובילקוט הפרסומי ,6236התשעא,עמוד
,4155בתארי.15/05/2011




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו 08-9788409 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ראשו לציו ,הכרמל  20ראשו לציו
 75264טלפו 03-9547577:וכלמעוני רשאילעייבה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:רחובות
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'רח/550/ד47/
שהתכנית:נורדאו11








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'רח/550/ד47/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
רח/550/ד 
כפיפות 
תמא 2/4/
כפיפות 
רח/מק/2000/ב 3/
כפיפות 
רח/2000/ג 2/
כפיפות 
רח/2000/ב 1/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:רחובותרחוב:נורדאו.11




גושיוחלקות:
גוש3704:חלקותבמלוא.483:


6030



עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורי א' מיוחד לאזור
מגוריודיורמיוחד:מגוריאומעונותסטודנטי.
.2הגדלתהשטחיהעיקרייהמותריבתחוהתכנית
מ443מ"רל1320מ"ר.
 .3קביעת הוראה בדבר הקמת מבנה מגורי ,קרקע6+
קומות ,המכיל  12יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של 110
מ"ר ושטחינוספילשימוש המבנה ,כמפורטלהל,או
לחילופי,מבנה למגורי סטודנטי ,קרקע 6 +קומות,
המכיל  36יח"ד בשטח עיקרי ממצוע של  36.6מ"ר
ושטחינוספילשימושהמבנה,כמפורטלהל.
 .4שינוי במספר הקומות מ 4 קומות מעל קומת
עמודי +קומה חמישית חלקית ל 6 קומות מעל קומת
עמודי.
.5קביעתזכויותוהוראותבניה.














כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
כל מעוני בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טלפו.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניהרחובות,ביל"ו2רחובות76442




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשה בכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:רחובות
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'רח4/23/2010/
שהתכנית:מגורימסחרושימורבנימירחובות.










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'רח4/23/2010/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
רח/2000/ב 1/
שינוי 
רח 2010/
כפיפות 
רח/מק/2000/ב 3/
כפיפות 
רח/מק/200/ג 3/
כפיפות 
רח/2000/ג 2/
כפיפות 
תמא 2/4/




ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

כלהזכאילכעלפיסעי100לחוק,רשאילהגישהתנגדות
תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי
הפרסומיבעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניה
מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפו :
 .08-9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומיתלתכנוולבניהדרוהשרו,נוהירק45100טלפו:
 03-9000500הועדה המקומית לתכנו ולבניהמצפה אפק,
גליס9פתחתקוה49277טלפו03-9302051:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:זמורה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'זמ1/257/
שהתכנית:שינויייעודחלקמש.צ.פלש.פ.פ










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'זמ1/257/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
זמ 257/
שינוי 
זמ 1/800/
כפיפות 
זמ/מק 268/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:מזכרתבתיהרחוב:זמיר.3







גושיוחלקות:
גוש5749:חלקותבמלוא.19:גוש5749:חלקיחלקות:
.46






מטרתהתכנית:
 .1שינוי ייעוד מ שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח
בשטחשל16מ"ר.






עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד מחלק שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי
פתוחבשטחשל16מ"ר.
 .2יצירת מסגרת תכנונית לאיחוד עתידי בי תא השטח
הפרטיהפתוחלתאהמגורי.
.3הגדלתקובניאחורישלהמגרשלכווהשטחהציבורי
הפתוח.
 .4זכויות הבניה לא יגדלו כתוצאה מהרחבת שטח
המגרש.
.5בשטחהנידולאתתאפשרבניהאופיתוח.














הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 28/10/2010ובילקוט הפרסומי ,6163התשעא,עמוד
,1231בתארי.25/11/2010




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו 08-9788409 :וכ במשרדי הועדה המקומית

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

לתכנו ובניה זמורה ,ביל"ו סנטר קרית עקרו70500 
טלפו 08-9414044 :וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:חבלמודיעי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'גז197/
שהתכנית:יערבשמ.








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'גז197/
המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
כפיפות 
תמא 8/
כפיפות 
תממ/2/3/ג 
תמא 35/
אישורע"פתמ"א 
תמא 22/
אישורע"פתמ"א 




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:בשמ)מושב(.
קוארדינטות.
יערבשמ.











גושיוחלקות:
גוש 4068 :חלקותבמלוא,42  36,32  30,28  1:
.83גוש 4068:חלקיחלקות,51 49,45,35,33,29:
.84,82גוש 4135:חלקותבמלוא,107 99,96 89:
.140 ,136 ,133 ,131  124 ,117  109גוש4135 :
חלקיחלקות.139,137,84:גוש 4137:חלקותבמלוא:
.51 ,43  40 ,38  29 ,26  24גוש 4137 :חלקי
חלקות.59,56:גוש4138:חלקותבמלוא36-–10,2:
.,23,21גוש 4138:חלקיחלקות,9,:גוש 4139:חלקות
במלוא.58  25,21,16  19,2  1:גוש 4139:חלקי
חלקות.60,24  22,20,15,4  3:גוש 4140:חלקות
במלוא84,8267,5741,34,3231,2915:
.90 ,88גוש 4140:חלקיחלקות,30 ,14  12 ,2  1 :
.93  91 ,89 ,83 ,66  60 ,58 ,40  39גוש4141 :
חלקות במלוא.22  1 :גוש 4141 :חלקי חלקות 23 :
.27גוש 4142 :חלקות במלוא.52  28 ,1 :גוש4142 :
חלקי חלקות.27  24 ,11  2 :גוש 4143 :חלקות
במלוא.67 ,3  1 :גוש 4143 :חלקי חלקות.70 :גוש:
 4146חלקות במלוא 116 ,113  28 ,26  25 :
.125גוש 4146:חלקיחלקות,21  14,10  9,7  2:
.114,27,24  23גוש 4147:חלקותבמלוא,14  1:
.92  61 ,58  41 ,27  26 ,24גוש 4147 :חלקי
חלקות 39,35 34,31,29 28,25,23,16 15:
.60  59 ,40גוש 4150 :חלקות במלוא,138  128 :
.183 179גוש4150:חלקיחלקות 170,127 121:
.190  184 ,178גוש 4151 :חלקותבמלוא,30  23:
.131 ,116  112 ,81  78 ,71 ,64  56גוש4151 :
חלקיחלקות75,70 65,55 49,33 31,22 12:
.130  117 ,104-111 ,102  82 ,77 גוש4465 :
חלקות במלוא,125 ,121  109 ,107  27 ,20  2 :
.128גוש 4465 :חלקי חלקות.26  24 ,21 ,1 :גוש:
 4595חלקי חלקות.31 ,28 :גוש 4596 :חלקי חלקות:
.88 87,76 74,71גוש4597:חלקותבמלוא,6 ,5:


6031

.17,15  11גוש 4597:חלקיחלקות,16,9  7,2-4:
.19  18גוש 4598:חלקיחלקות.5:גוש 4600:חלקות
במלוא.2725,23,94:גוש4600:חלקיחלקות,3:
.28 ,24 ,12  11גוש 5551 :חלקי חלקות.7 ,2 :גוש:
 5552חלקות במלוא,14 ,13 ,11  10 ,8 ,6 ,2  1 :
.18 ,16גוש 5552 :חלקי חלקות.9 ,7 :גוש5558 :
חלקותבמלוא.1611,93:גוש5558:חלקיחלקות:
.2  1גוש 5564:חלקותבמלוא.10,8  1:גוש5564:
חלקי חלקות.9 :גוש 5565 :חלקי חלקות.13  2 :גוש:
 5577חלקי חלקות.7 ,1 :גוש 5579 :חלקות במלוא:
.4גוש 5579 :חלקי חלקות.3  1 :גוש 5593 :חלקות
במלוא.13,10,63,1:גוש5593:חלקיחלקות7,2:
.14,12,9 גוש 5594:חלקותבמלוא.12:גוש5594:
חלקיחלקות.10  1:גוש 5596:חלקותבמלוא,8  6:
.13  11גוש 5596 :חלקי חלקות,10  9 ,5  4 ,2 :
.14גוש5597:חלקותבמלוא.119,41:גוש5597:
חלקי חלקות.8 ,6  5 :גוש 5599 :חלקות במלוא:
.10גוש 5599:חלקיחלקות.15 11,9 1:גוש5600:
חלקיחלקות.65,3:גוש5601:חלקותבמלוא,87:
.15גוש 5601:חלקיחלקות.14  11,9,6  3,1:גוש:
 5603חלקות במלוא.11 ,9  8 ,6 ,4  3 :גוש5603 :
חלקי חלקות.13  12 ,10 ,7 ,5 ,2  1 :גוש5604 :
חלקותבמלוא.1514,115,31:גוש5604:חלקי
חלקות.16 ,13  12 ,4 :גוש 5631 :חלקות במלוא:
.1גוש 5631 :חלקי חלקות.2 :גוש 5634 :חלקות
במלוא.11,8,2:גוש5634:חלקיחלקות9,73,1:
.10גוש 5635 :חלקות במלוא.11 ,9 ,6 :גוש5635 :
חלקיחלקות.10,8 7,5 4:גוש 5636:חלקיחלקות:
.10  6,3  2גוש 5722:חלקיחלקות.21:גוש5723:
חלקיחלקות.41:
גושי שלמי,4463 ,4462 ,4152 ,4149 ,4148 :
,5580 ,5563 ,5562 ,5561 ,5559 ,5555 ,4464
.5602,5598,5592,5591






מטרתהתכנית:

.1ייעוד שטחי לפיתוח מוקדי שרות ,נופש ותיירות
לרווחת נופשי ומטיילי והגדרת תנאי הקמת ותנאי
למת היתרי בניה ,תו שמירה על האפיו והאיזו שבי
היער והשטחי הפתוחי  מחד ,והמוקדי הבנויי 
מאיד.
.2ייעוד שטחי למערכת דרכי רכב ,לנופשי ,מטיילי,
תחזוקה ,שרות ,בטחו ובטיחות ,וחנית רכב במרחב
היערכוללחיבורלמערכתהדרכיהאזוריתוהארצית,
וכהנחיות,הוראותוהגבלות
לפיתוח.
 .3הנחיות לפיתוח מערכת שבילי ראשית להולכי רגל,
רוכבי אופניי ,רכיבה על בעלי חיי במרחב היער כולל
שביל תיירותי המהווה קטע מתוואי דר עולי הרגל
לירושליע"מלהבטיחרציפותולקבועהנחיותלפיתוחו.
.4התוויתמסלולרכבתיערגלגלית.
 .5לקבוע הוראות והנחיות בניה של תכניות מפורטות
למוקדיתיירותעממיתביערמס'2ומס'.6


















הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 02/10/2003ובילקוטהפרסומי,5264התשסד,עמוד
,1597בתארי.15/01/2004




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו 08-9788409 :וכ במשרדי הועדה המקומית
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לתכנו ולבניה חבל מודיעי ,מודיעי 10 שה73100 
טלפו 03-9722887 :וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:לבהשרו
הודעהבדברביטולהודעתהפקדתתכניתמתאר
מקומיתמס'צש/9/22/8/א
שהתכנית:מאגרלמתקניביובשלישוביהמאז'לב
השרווקלנסאווה








נמסרתבזההודעהבדבר ביטולהודעתהפקדתתכנית
מס' צש /9 /22 /8 /א ,שהודעה על דבר הפקדתה
בהתא לסעי 89 לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה
 ,1965ובילקוט הפרסומי ,4257 התשנה ,עמוד ,516
בתארי.30/10/1994




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:תנובות.
ישוב:תנובות
מאז'לבהשרווקלנסווה











גושיוחלקות:
גוש 8130 :חלקי חלקות.18 ,17 :גוש 8152 :חלקי
חלקות.22,21,18,17,16,15:






מטרתהתכנית:
.1להתוותתוואידרגישהלמאגרולמתקניביובשל
ישוביהמאז'לבהשרווקלנסווה,ברוחב8.0מ'.
.2לקבועשטחפרטיפתוחביתוואינחלאלכסנדרלבי
הדרהמוצעת.
.3לקבועמרחקמינימלילדרמצירהנחל20מטר.














כלמעונירשאילעייבתכנית,במשרדיהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה72430
טלפו 08-9788409 :ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניה לב השרו ,תל מונד תל מונד   40600בימי
ושעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל .וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il


מחוזמרכז,מרחבתכנומקומי:שרוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'הצ423/1/1/
שהתכנית:תוספתזכויותבניהבמעלההארגמ,31
אביהודה.












נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה שרוני מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'הצ423/1/1/
המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
הצ 122/
שינוי 
הצ/6/122/ב 
שינוי 
הצ/100/1/1/א 


ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

מספרהתכנית 
הצ/6/122/ג 
הצ 195/
הצ 200/1/1/

סוגהיחס 
שינוי 
שינוי 
כפיפות 

המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 6995/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:ביתשא.



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:אביהודהרחוב:מעלההארגמ.31






גושיוחלקות:
גוש 22907 :חלקי חלקות.44 :גוש 22923 :חלקי חלקות:
.16







גושיוחלקות:
גוש8015:חלקותבמלוא.210:













מטרתהתכנית:
תוספת זכויות בנייה למטרות עיקריות ושירות בגוש
8015חלקה210






עיקריהוראותהתכנית:
 .1תוספת זכויות בניה לשטח עיקרי מ 315.7 מ''ר
)(70%ל405.96מ''ר.(90%)
 .2תוספת זכויות בנייה לשטח שירות מ 30 מ''ר
)(6.65%ל50מ''ר.(11.09%)
.3שינויקובנייאחורימ6מ'ל5מ'.
.4קביעתהוראותלבניימגורי,בריכתשחיהופיתוח.












כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
כלמעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפו08- :
 .9788409העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומיתלתכנוולבניהשרוני,הצור4נתניה42504




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989




רותיוס
יושבתראשהוועדההמחוזית 
לתכנוולבניהמחוזהמרכז

מטרתהתכנית:
שינויייעודקרקעמשטחחורשהלשטחמבניציבור)בית
כנסת(






התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומיתלתכנוולבניהביתשא,ירושליהבירה9בית
שאטלפו04-6489414:




כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:ביתשא
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס'גנ17166/
שהתכנית:הרחבתמוסדחינוכיחמד,ביתשא








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס'גנ17166/שהודעהעלדברהפקדתה




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 12623/
שינוי 
ג 6995/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:ביתשא.







גושיוחלקות:
גוש23137:חלקיחלקות.17,14:









מטרתהתכנית:
הרחבתשטחלבנייניציבורעלחשבושטחמסחרי.


מחוזהצפו



עיקריהוראותהתכנית:
לפיתכניתג.12623/



מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:ביתשא
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס'ג11990/
שהתכנית:ביתכנסתלעדההאתיופית






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס' ג 11990 /שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
בעיתוני בתארי 08/03/2001 ובילקוט הפרסומי
,4970התשסא,עמוד,1970בתארי.12/03/2001


ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,













התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומיתלתכנוולבניהביתשא,ירושליהבירה9בית
שאטלפו04-6489414:




כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
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מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:יקנעעילית
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19129/
שהתכנית:שנוימס'יח"דוזכויותבנייה,יקנע
עילית








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19129/




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:כרמיאל.











מטרתהתכנית:
מטרתהתוכניתהמוצעתלשנותייעודהקרקע מתעשייה
למסחר.














עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודקרקעמתעשייהלמסחר.
.2קביעתזכויותבניהלמסחר.
.3קביעתהוראותבינויתנועהוחניה.
.4הקלהבקובנימדרראשיתמס'  85מ 100 מ' ל
50מ'מצירהדר.
 .5הקטנת רצועה לתכנו של מסילת הברזל מ 240 ל
189מ'69)מ'לכוודרו(מצירמסילתהברזל.








מטרתהתכנית:
שינוי מס' יח"ד וזכויות בניה חל'  5גוש  12627יוקנע
עלית






עיקריהוראותהתכנית:
שינוימס'יח"דמ1ל2
שינויזכויותבניהמ46%ל80%
קביעתהוראותבינויבהתא





















הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 09/10/2011ובילקוטהפרסומי,6329התשעב ,עמוד
,952בתארי.01/12/2011




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבניה יקנע עילית ,צאלי 1 יקנע
עילית  20692טלפו 04-9596095 :וכל מעוני רשאי
לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:כרמיאל
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג19477/
שהתכנית:מרכזמסחריכרמיאל








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס' 
ג19477/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
 11/18/1
שינוי 
ג 424/
שינוי 
ג 2083/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 35/

6034







גושיוחלקות:
גוש12627:חלקותבמלוא.5:

סוגהיחס 
כפיפות 
כפיפות 
אישורע"פתמ"א 
אישורע"פתמ"א 

גושיוחלקות:
גוש 19158 :חלקות במלוא.14 :גוש 19158 :חלקי
חלקות.20:

המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 7744/
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:יקנעעילית.

מספרהתכנית 
תמא/34/ב 5/
תמא/34/ב 4/
תמא 3/
תמא 19/23/

כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
כרמיאל,כרמיאלטלפו04-9085671:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:כרמיאל
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19636/
שהתכנית:שכונתהררחבע,כרמיאל










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה כרמיאל מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'ג19636/




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




ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
מק/כר 11/143/
שינוי 
ג/במ 143/
שינוי 
גנ 17007/
שינוי 
ג 12421/
שינוי 
ג 10157/
שינוי 
ג 15270/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא/34/ב 5/
כפיפות 
תמא 8/
כפיפות 
תמא 14/
כפיפות 
ג 9065/
כפיפות 
תמא/11/3/ג 
כפיפות 
תמא 15/23/
כפיפות 
ג 7696/
כפיפות 
ג 3376/
כפיפות 
ג 9372/
כפיפות 
תממ 9/2/

קביעת שטחי בנייה מרביי ,מספר קומות מרבי ומספר
יח"דלכלמגרשו/אומתח.
קביעתחזיתותמסחריותכמסומבתשריט.
התווית דרכי חדשות ,הרחבת דרכי קיימות ,לרבות
דרכימשולבותושביליהולכירגל.
קביעתמגרשילמתקניהנדסיי.
קביעתחומריגמרוהוראותלחלקיבנייני.
קביעתהוראותתכנולשטחיציבורייפתוחי.
קביעת מתחמי המכילי מספר מגרשי שישווקו בו
זמנית.
עלפיתוכניתהמתארהמקומיתג  12421/שינויייעוד
שטח של יער ויעור עפ"י תמ"א  22למגורי ,דרכי,
שטח ציבורי פתוח ושטח לשימור בשטח כולל של כ 
 16.77דונ)מהווהכ(10% מתוסה"ככ165.12 
דונשטחהיערכולו.
שינויייעודשלכ 0.06 דונמתויערפארקקייושל
כ16.71דונמתויערנטעאדמוצע.
על פי תוכנית המתאר ג 12421 /ביטול אתר מחצבה
המסמו20"ת"לפיתמ"א.14


























השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:כרמיאל.
שכונתהרכרמי







גושיוחלקות:
גוש 18984 :חלקות במלוא.310 ,200 ,65 :גוש:
 18984חלקיחלקות.311,302,198,83:גוש18992:
חלקי חלקות.62 ,40 :גוש 19044 :חלקות במלוא 1 :
.41  40,38  35,33  31,29  28,26גוש19044:
חלקי חלקות.50 :גוש 19045 :חלקות במלוא,34 ,31 :
.93  92,86,83,81,46  45,42  36גוש19045:
חלקי חלקות.91  90 ,85 ,33 :גוש 19046 :חלקות
במלוא 39 ,37  35 ,33  25 ,23  10 ,5  3 :
.44גוש 19046 :חלקי חלקות.34 ,24 :גוש19065 :
חלקיחלקות.103,101,91:גוש 19066:חלקיחלקות:
.83  82גוש 19067 :חלקי חלקות,177 ,163 ,160 :
.193גוש 19068 :חלקות במלוא,82  81 ,55 :
.116גוש19068:חלקיחלקות.80,78,69,5756:






מטרתהתכנית:
הקמת שכונת מגורי"  הר כרמי"  אשר תכלול כ
 2.614יחידות דיור ושירותי עירוניי נלווי הדרושי
לה כגו :מבני ציבור ,מבני מסחריי ,שטחי ציבורי
פתוחי ,דרכי ומעברי להולכי רגל ,פארקי ושטחי
המיועדילמתקניהנדסיי.






עיקריהוראותהתכנית:
קביעת מגרשי קרקע למגורי ,בנייני ציבור , ,מוסדות
חינו ותעסוקה ,מסחר ,שטחי ציבוריי פתוחי,
דרכי,מעברילהולכירגל,פארקיומגרשילמתקני
הנדסיי.
קביעת הוראות בנייה למתחמי ומגרשי בנייה ,קווי בניי,
קביעת עקרונות בינוי ותנאי למת היתרי בנייה בתחו
התכנית.
קביעת טיפוסי מבני למגורי ,וכ דר התקבצות
למתחמיבנייהולמבנני.








ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני .www.pnim.gov.il כלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעל ידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
כרמיאל,כרמיאלטלפו04-9085671:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:מגדלהעמק,יזרעאלי
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'ג17628/
שהתכנית:תכניתמפורטתלתחנתתעשיותשל
"מקורות",מגדלהעמק










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'ג17628/




המתיחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
ג 2765/




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:





ישוב:מגדלהעמק.





גושיוחלקות:
גוש17378:חלקיחלקות.7,5,1:
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מטרתהתכנית:





שינויייעודהקרקע משטחהמוגדרכשטחחקלאי לשטח
המיועד למתקני הנדסיי :"תחנת שאיבה למי וזיקת
הנאהלמעברברכב.




עיקריהוראותהתכנית:
קביעת השימושי המותרי בשטח המיועד למתק
הנדסיי.
קביעתהוראותבניהבשטחהמיועדלמתקניהנדסיי.
קביעתהוראותומתהנחיותלפיתוחסביבתי.










הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 17/06/2011ובילקוט הפרסומי ,6270התשעא,עמוד
,5662בתארי.21/07/2011




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קריית הממשלה נצרת
עילית  17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבניהמגדלהעמק,מגדלהעמקטלפו:
 06-6507715הועדה המקומית לתכנו ולבניה
יזרעאלי ,עפולה  18120טלפו 04-6429660 :וכל
המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג18972/
שהתכנית:הגדלתזכויותבניהלמגורי,רח'
פינסקר,5נהריה










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה נהריה מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/
18972
המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 10715/
שינוי 
ג 851/
שינוי 
ג/במ 103/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:נהריה.







גושיוחלקות:
גוש18169:חלקיחלקות.67,48:











כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני.www.pnim.gov.il כלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
נהריה,נהריהטלפו04-9879827:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19088/
שהתכנית:הגדלתצפיפות,אחוזיבניהומספר
קומות,נהריה










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה נהריה מופקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטתמס'ג19088/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 851/
שינוי 
ג/במ 103/
שינוי 
ג 10715/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 13/
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:נהריה.
גושיוחלקות:
גוש18169:חלקותבמלוא.5352:גוש18169:חלקי
חלקות.67:








מטרתהתכנית:
הגדלתזכויותבניהוצפיפותוגובה.















עיקריהוראותהתכנית:
קביעתהוראותבניה
הגדלתזכויותהבניהלמטרותעיקריותומטרותשירות







מטרתהתכנית:
הקמתבניימגורייוקרתיעדירותמרווחות
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הגדלתצפיפותמגורי
הגדלתמספריח"ד.
הגדלתתכסיתמותרת
הנחיותבינויועיצובאדריכלי.
הגדלתהגובה.
הגדלתמספרקומות.






ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

התכניתמציעהגדלתאחוזיבניההגדלתצפיפות,הגדלת
מס'הקומותהמותרוהגדלתהגובההמותר.




עיקריהוראותהתכנית:
הגדלת אחוזי בניה ,הגדלת צפיפות ,הגדלת מספר
הקומותהמותרוהגדלתהגובההמותר,הגדלתמס'יח"ד
והגדלתתכסית.






כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
נהריה,נהריהטלפו04-9879827:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקות ובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'ג19456/
שהתכנית:הגדלתאחוזיבניהברח'ויצמ2חניתה
,7נהריה










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהנהריהמופקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19456/




המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
ג/במ 103/
שינוי 
ג 851/
שינוי 
ג 10715/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:נהריה.





התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'ג19650/
שהתכנית:הגדלתאחוזיהבניהברח'סחלבבנהריה










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהנהריהמופקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19650/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 9088/
שינוי 
ג/במ 14/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:נהריה.
גושיוחלקות:
גוש18134:חלקיחלקות.21,10:











מטרתהתכנית:
התכנית המוצעת היא תשתית תכנונית להקמת פרוייקט
מגוריאיכותילזוגותצעירי.
התכנית מציעה הגדלת אחוזי בניה הגדלת מס' יח"ד,
הגדלתצפיפות,הגדלתמספרהקומותוהגדלתהגובה.










עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתאחוזיהבניהלשטחיעיקריי
הגדלתאחוזיהבניהלשטחישירות
הגדלתהצפיפות
תוספתקומה
הגדלתהגובה
הגדלתהתכסית.






גושיוחלקות:
גוש 18165 :חלקות במלוא.121 :גוש 18165 :חלקי
חלקות.67:גוש18166:חלקיחלקות.62:






מטרתהתכנית:
הקמתבניימגוריב19יח"ד.

כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
נהריה,נהריהטלפו04-9879827:





















עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתאחוזיהבניהלמטרותעיקריות
הגדלת הצפיפות  ,מס' יח"ד ,התכסית ,מספר הקומות
והגובה








ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני .www.pnim.gov.il כלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
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התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
נהריה,נהריהטלפו04-9879827:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:צפת
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19374/
שהתכנית:מורדותרזירמתרזידרו,צפת












נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה צפת מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'ג19374/




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






המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג/במ 263/
שינוי 
ג 552/
שינוי 
ג/במ6/א 
שינוי 
ג 3845/
שינוי 
ג 14476/
שינוי 
תרשצ 35/08/1/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 3/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תרשצ 1/08/36/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 1/12/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:צפת.





גושי וחלקות:גוש 13095 :חלקי חלקות.24 :גוש:
 13096חלקיחלקות.1:גוש 13701:חלקיחלקות 37:
.93 ,90  89 ,84 ,75  74 ,39גוש 13703 :חלקי
חלקות.71:גוש 13704:חלקותבמלוא 34,17  12:
.120 ,100  98 ,89  79 ,57  41 ,36גוש13704 :
חלקיחלקות37,32 26,19 18,11 10,6 3,1:
,105,103101,97,93,9190,78,6558,40
.119,117,110,107גוש13705:חלקיחלקות.2:גוש:
 13706חלקי חלקות.97  96 ,48  47 :גוש13716 :
חלקי חלקות.1 :גוש 13966 :חלקות במלוא.43 :גוש:
 13966חלקי חלקות.44 ,39 :גוש 13978 :חלקות
במלוא.6:גוש13978:חלקיחלקות.32:


מטרתהתכנית:
הקמת שכונת מגורי"  מורדות רזי  "הכוללת כ
 1062יחידות מגורי במבני צמודי צמודי קרקע
ובבנייה רוויה :מבני טרסות ,מבני מדורגי ודיור מוג.
כמוכמטרתהתכניתהינההסדרתהשירותיהעירוניי
הנלווי ,כגו :מבני ציבור ,חנויות ,שטחי ציבוריי
פתוחי,דרכי,שביליומעברילהולכירגלדרמבני
ציבור,ושטחייעור.
בשל אופיה של העיר צפת ומשו הסמיכות למרכז
העירוניהחדשולכבישואדיחמרהתכנוהשכונהכולל3
בתי מלו ומסחר ,המשתלבי במרכז העירוני וסמוכי
אליו.
התכנית מקצה מכסות יחידות דיור נגישות ,ומספקת
נגישותלאנשיעמוגבלותבסביבההבנויהוהפתוחה.
התכניתמהווהחלקמתכניתהמתארשלהעירצפת.












עיקריהוראותהתכנית:
יצירת מער עקרונות העיצוב העירוני של השכונה 
בהקשרההסביבתיועלפיערכיההפנימיי.
על פי העקרונות והערכי הנ"ל נקבעי ייעודי קרקע
למגורי ,מבני ציבור ,מסחר ,מלונאות ,ככרות עירוניות,
שטחיציבורייפתוחי,ייעור,שבילי,דרכי ,מעברי
להולכירגלודרמבניציבור.
קביעת התכליות והשימושי המותרי לכל יעוד,
התכליותבכלתאשטחיהיוכמפורטבסעי 4בהוראות
התכנית,בתשריטובתכניתהיבנוי.
יצירתמערכתהנחיותועקרונותהבינויוהעיצובהאדריכלי
וקביעתחומריהגמרליעודיהשוני.
קביעת הוראות בנייה לתאי השטח בתכנית ,קווי בניי,
עקרונותבינויותנאילמתהיתריבנייהבתחוהתכנית.
קביעתסוגימגוריופיזורבשכונה.
הסדרת גודל תאי השטח למגורי ,שטחי בנייה ,ומספר
יחידות מרבי בכל תא שטח ,גובה מבני יחסי ומספר
קומותמרבי.
קביעתמפלסיהכניסההראשיילביתופילוסתאישטח.
קביעתמיקו,כמותוגובהמבניהציבורבשכונה.
קביעתמיקו,כמותוגובהמבניהמסחרבשכונה.
קביעתמיקו,כמותוגובהמבנימלונאות.
קביעתמיקוהשטחיהפתוחיבשכונה.
התווית דרכי בשכונה לרבות תנועת רכב פרטי וציבורי
ודרלרכבשרות,והסדריהחנייהבמגרשיובדרכי.
יצירת מערכת הוראות והנחיות תכנו לשטחי ציבוריי
הפתוחי ,לשבילי וליעור לרבות לטיילת הנופית
שלאורהשכונהולטיילתההיקפית.
קביעת הוראות והנחיות בנייה בהתייחס לתשתיות
קיימות :קו מתח עליו וקו מתח גובה קיימי ומערכות
מיוביוב.
קביעתהנחיותסביבתיות.
קביעת הוראות והנחיות ,שמטרת לשפר את קיימות
השכונה הנבנית בנושאי השוני ,כגו :שימור מי
הגשמי ,שיפור בצריכת האנרגיה של המבני ושימוש
יעילבנתוניהאתר.
ביטולהאתרעתיקותכמסומבתשריטג.3845/
קביעת הוראות והנחיות לשמירת הואדיות שבתחו
התכנית.
קביעתהוראותוהנחיותלשמירתמסדרוהאקולוגילצור
מעברבעליחייוצמחיבקטעהמזרחישלהתכנית.
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ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

קביעתמגבלותבנייהבשלשדהתעופהמחניי.





כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
צפת,ירושלי7צפתטלפו04-6927467:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:צפת
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג20024/
שהתכנית:מוסדותחינוומלונאותצפת










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה צפת מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/
20024




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 552/
שינוי 
ג 653/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/


כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
צפת,ירושלי7צפתטלפו04-6927467:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:אצבעהגליל
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19054/
שהתכנית:כבישגישההרחבהג',ראשפינה










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19054/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
תרשצ 01/07/7/
שינוי 
אג/מק 004/5626/
שינוי 
אג/מק 037/5626/
שינוי 
ג 5626/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
ג 12074/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
ג 11261/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:ראשפינה.





השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:צפת.









גושיוחלקות:
גוש13052:חלקותבמלוא.57:






מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד ממלונאות ובתי הבראה למבני ומוסדות
ציבורותירות"






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויתכליותמותרותממלונאותובתיהבראה למבני
ומוסדותציבורותירות.
.2קביעתהוראותבינויבהתא.
 .3אי התכנית מוסיפה זכויות על תכניות שבתוק) ג/
,653ג(552/










כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

גושיוחלקות:
גוש 13938 :חלקות במלוא.273 ,271 ,248 :גוש:
 13938חלקי חלקות,247 ,246 ,38 ,36  35 ,33 :
.288 ,272 ,270 ,249גוש 13940 :חלקי חלקות 29 :
.82 ,38 ,36  34 ,31גוש 13946 :חלקי חלקות,61 :
.8180,63גוש13962:חלקיחלקות.2:






מטרתהתכנית:
שינוי תוואי דר מס'  19שקיימת בתכנית ג5626 /
בהתאלתוואיהדרהקיימתבפועלבשטח
הסדרת יעודי השטחי הוגבלי לאור הדר בתוואי
המוצע.








עיקריהוראותהתכנית:
שינוי תוואי דר 19 לפי ת.ב.ע ג 5626 /בהתא למצב
הקיייבשטח
הסדרתתוואיהדרהקיימת,כדילאפשרביצועהרחבת
הדרמדרכותותשתיות
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הסדרת תוואיהניקוזשלנחלראשפינהע"י מובלסגור
תתקרקעיבהתאלהנחיותרשותהניקוז.




כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו,
דר קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו04- :
 .6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית
טלפו04-6800077:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:אצבעהגליל
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19181/
שהתכנית:מגרשמס',21ראשפינה










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19181/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 5626/
שינוי 
ג 8600/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תממ 9/2/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:ראשפינה.







גושיוחלקות:
גוש13938:חלקיחלקות.288,108,43:






מטרתהתכנית:
לקבועגודלמגרשמינימאלי
לקבועקוויבני,תכסיתוהוראותבינוי
לפצלמגרשמגורילשנימגרשי










עיקריהוראותהתכנית:
לקבועגודלמגרשמינימליבשטח500מ"ר
לשנותהוראותבדברקוויהבניה
לשנותהוראותבדברתכסית
הגדלתזכויותבניה.
לחלקאתמגרשהמגוריהמאושרלשנימגרשי,האחד
בשטח500מ"רוהשניביתרתהשטח
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 12/08/2011ובילקוט הפרסומי ,6278התשעא,עמוד
,5989בתארי.10/08/2011




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית
טלפו 04-6800077 :וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:בקעתביתהכר
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'ג18365/
שהתכנית:תוכניתמתארסאגורתוספת300יח"ד








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה בקעת בית הכר מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג18365/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 2085/
שינוי 
ג 9748/
שינוי 
ג 10233/
שינוי 
ג 7277/
כפיפות 
ג 5380/
כפיפות 
ג 11264/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תממ 9/2/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:סאג'ור.





גושיוחלקות:
גושי בשלמות.19182 :גוש 19166 :חלקי חלקות:
.61גוש 19167:חלקותבמלוא 64,49  29,26  1:
.77 ,71גוש 19167 :חלקי חלקות 55 ,50 ,28  27 :
.100  99 ,97  92 ,90  81 ,60גוש 19169 :חלקי
חלקות.96 ,28 ,27 ,24  22 :גוש 19171 :חלקות
במלוא,101 ,99 ,75 ,40 ,31  29 ,21  20 ,18 :
.171גוש 19171:חלקיחלקות,19,17  16,4  3,1:
,100,98  97,41 ,39  37 ,35  32 ,28  27 ,22
.173,167,106102גוש19172:חלקותבמלוא,13:
.25 ,21 ,18גוש 19172 :חלקי חלקות 14 ,12  1 :
.69  68 ,32  29 ,27 ,24  22 ,20  19 ,17גוש:
19173חלקותבמלוא34,3029,2117,1413:
.77  75 ,73 גוש 19173 :חלקי חלקות 11 ,9  1 :
.74 ,33  32 ,28  27 ,25 ,22 ,15 ,12גוש19174 :
חלקיחלקות.32,28,24,11 10:גוש 19176:חלקות
במלוא.94 :גוש 19176 :חלקי חלקות 87 ,85  61 :
.99 ,97 ,95 ,91גוש 19177 :חלקות במלוא.96 :גוש:
 19177חלקי חלקות.99  97 ,63 :גוש 19179 :חלקי
חלקות.86  78,76  74:גוש 19180:חלקותבמלוא:
.87  83 ,38  1גוש 19180 :חלקי חלקות,43  39 :
.89,54  47גוש 19181:חלקותבמלוא,71,36  1:


ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

.106  100 ,86  74גוש 19181 :חלקי חלקות 37 :
.99 97,87,7372,70 67,61,57 56,38גוש:
 19183חלקות במלוא.135  36 ,32 ,16 ,10 :גוש:
19183חלקיחלקות20,17,15,1211,9,7,21:
.35  33 ,31 ,29  26 ,24 גוש 19184 :חלקות
במלוא.197 ,195  111 ,104  7 :גוש 19184 :חלקי
חלקות.196 ,110  105 ,6  5 :גוש 19185 :חלקי
חלקות.21:
שטחבנוי






מטרתהתכנית:
הקמתשכונתמגוריחדשהבת300יח"דבישובסאג'ור






המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 14570/
שינוי 
גנ 17694/
שינוי 
ג 15969/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:שפרע.









עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד לאזור מגורי ,מבני ציבור ,תעסוקה,
שצ"פ ,ספורט ,שצ"פ משולב במבני ציבור ,התוויות
מערכתדרכיחדשות,שינויתוואידרכימאושרות.
.2קביעתהוראותבניהלאזורישוני.
.3קביעתשימושילאזורישוני
.4קביעתהוראותלמתהירתבניה
.5קביעתהנחיותלפיתוחהשטחכוללתשתיות
.6קביעתהנחיותלעיצובאדר'
 .7מת הקלה מרצועה לתכנו של מסילת ברזל במקו
 240מ'ל 186מ' 66)מ'מצירמסילתברזללכיווצפו
ו120מצירמסילתברזללכיוודרו(


















כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו,
דר קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו04- :
 .6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה בקעת בית הכר ,כרמיאל
טלפו04-9580693:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:גבעותאלוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19984/
שהתכנית:שינויייעודממרכזאזרחילמגוריב'
וממגוריומסחרלמגוריימסחרומשרדישפרע.










גושיוחלקות:
גוש10276:חלקיחלקות.22,18:






מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד למגורי ב' ולאזור מגורי מסחר ותעסוקה
הגדרתזכויותוהוראותבניה






עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודממרכזאזרחילמגוריב
שינויייעודממגוריומסחרלמגורי,מסחרותעסוקה
קביעת שטחי הבניה המרביי באזור מגורי ב' ל 
120%מתוכ90%המהווישטחיעיקריי.
קביעת שטחי הבניה המרביי לאזור מגורי ומסחר
ותעסוקה ל 226% מתוכ 139.5% המהווי שטחי
עיקריי
קביעתהתכליותוהשימושי
קביעתהתנאילמתהיתריבניהושלביביצוע
















כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
גבעותאלוני,שפרעטלפו04-9502017:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:גול
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג18911/
שהתכנית:בריכתתלמשקה,4,3גול










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפוובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה גבעות אלוני מופקדת תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19984/




איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה

התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות



נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה גול מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/
18911







ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

6041

מטרתהתכנית:
להקיבצומתיהודיהמרכזספורטאתגריהכוללהסעדה
ושרותידרכפישאושרבתכניתהאבלתיירותשלרמת
הגול

המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
כפיפות 
תמא/11/3/ב 
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תממ 3/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 5/







עיקריהוראותהתכנית:
קביעת ייעוד לשטח שלא חלה עליו תכנית מתאר/
מפורטתלשטחשיעודושטחחקלאיושטחשיעודומסחר
ותחבורה
לאשררהקלהמדר 918ו 867 ל 40 מ'ע"פתכנית
ג13503/




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:בריכתתלמשקה4







גושיוחלקות:גוש200000:חלקיחלקות.41,9:









מטרתהתכנית:
הקמת בריכת מי שתיה בנפח של כ  5000 מ"ק ,תל
משקה  ,4והסדרה סטאטוטורית של בריכת מי שתיה
קיימת,תלמשקה,3תומתהאפשרותלהריסתהשל
בריכת הפח )תל משקה  (3והקמתה של בריכה חדשה
במקומה






עיקריהוראותהתכנית:
קביעת הוראות בינוי ופיתוח בתחו בשטח המיועד
למתקניהנדסיי
קביעתהוראותבינויומתהנחיותלפיתוחהאתר.
התוויתדרגישהלמתרמדרמאושרתשמספרה982
קבלתהקלהמרצועהלתכנודראזורית.982












כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
גול,קצרי12900טלפו04-6969712:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:גול
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'ג17830/
שהתכנית:שעריהודיה,רמתהגול












נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'ג17830/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
תמא 35/
אישורע"פתמ"א 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
גושיוחלקות:
גוש201000:חלקיחלקות.28,25,76,3:






6042



הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 18/11/2011ובילקוטהפרסומי,6346התשעב ,עמוד
,1580בתארי.22/12/2011




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבניה גול ,קצרי 12900 טלפו :
 04-6969712וכלמעונירשאי לעיי בהבימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:הגלבוע
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19406/
שהתכנית:קיבוגבע






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה הגלבוע מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'ג19406/




איחוד וחלוקה :איחודו/אוחלוקהבהסכמת כלהבעלי
בכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית




התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 4092/
שינוי 
ג/גל/מק 104/
שינוי 
ג 14205/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:גבע.







גושיוחלקות:
גוש 23176:חלקותבמלוא.28,26,24  23,21:גוש:
 23176חלקי חלקות.29 ,27 ,19 :גוש 23177 :חלקות
במלוא,94  92,90,86  84,82,78,74  71,62:
.103  101 ,98  97גוש 23177 :חלקי חלקות 60 :


ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

.83 ,81  80 ,69 ,65  63 ,61גוש 23178 :חלקי
חלקות.36,34:




מטרתהתכנית:
הסדרתאזורהתעשייהוהרחבהנוספתלמגורי.




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבניה הגלבוע ,עי חרוד )מאוחד(
טלפו04-6533237:






עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד ממבני משק לתעשייה ומשטח חקלאי
למבני משק וכ משטח שחלקו היה חקלאי מיוחד וחלקו
חקלאילמגורי,דרכיושפ"פ.
 .2קביעת ופירוט התכליות והשימושי המותרי לכל
ייעודקרקע.
.3קביעתהוראותבנייה.
.4קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכלי.
.5הוראותבדבראיחודוחלוקה.

כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהמזרחי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג17293/
שהתכנית:שכונהדרומיתמערבית,טורעא























כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו,
דר קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו04- :
 .6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה הגלבוע ,עי חרוד )מאוחד(
טלפו04-6533237:

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג17293/





התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:הגלבוע
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומית 
מס'ג7730/
שהתכנית:שנויייעודמחקלאיללוללגידולהודי,
ראו










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' ג 7730 /שהודעה על דבר הפקדתה
פורסמה בעיתוני בתארי 26/07/1995 ובילקוט
הפרסומי ,4330 התשנה ,עמוד  ,4706בתארי
.27/08/1995




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:ראו.
ישוב:ראו













מטרתהתכנית:
הקמתלוללגידולהודולבשר.
התוויתדרכיגישה.



איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה





התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 8584/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
ג 13117/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:טורעא.





גושי וחלקות :גוש 16627 :חלקי חלקות.36 :גוש:
 16628חלקות במלוא.39 ,36 ,29  28 :גוש16635 :
חלקות במלוא.46  45 ,42 ,32  20 ,2  1 :גוש:
 16635חלקי חלקות,40  39 ,34  33 ,19  17 ,3 :
.44




מטרתהתכנית:
שכונתמגוריבת 191יח"דבמערבלישובכפרטורעא
,בנוסל62יח"דקיימותמתוכניתג8584/מאושרת.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמשטחחקלאילשטחמגוריב',מגוריג',
שטחיציבוריוהתויתדרכי.
.2מתהוראותומגבלותלהוצאתהיתריבניה.
 .3קביעת הוראות למתחמי לעריכת איחוד וחלוקה
בתוכניתעתידיתהנגזרתמתוכניתזאת.












גושיוחלקות:
גוש20772:חלקיחלקות.6:











ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 24/04/2009ובילקוטהפרסומי,5955התשסט,עמוד
,4023בתארי.24/05/2009




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור
 15241טלפו 04-6772333:וכלמעוני רשאילעייבה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

6043

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהמרכזי
אישורתכניתמפורטתמס'ג18006/
שהתכנית:שנויייעודמשטחחקלאילחקלאימיוחד,
אבוסנא




נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'ג18006/


המתיחסתלתכניותהבאות:

מספרהתכנית 
תממ 9/2/
תמא 35/
תמא/11/3/ג 
ג 13618/
ג 10988/
גת/מק 2/5907/

סוגהיחס 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 


סוגהיחס 

מספרהתכנית 

שינוי 

ג 14058/

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:שדמותדבורה.







גושיוחלקות:
גוש15121:חלקיחלקות.1:




מטרתהתכנית:
שינוייעודמשטחחקלאילמבנהמשק
עיקריהוראותהתכנית:
שינוייעודמשטחחקלאילמבנהמשק
תוספתלתכניתג14058/המאושרת

מקוהתכנית:







מטרתהתכנית:
תוספת לייעוד שטח חקלאי הכולל מת אפשרות להקי
מבני משק חקלאיי לבעלי חיי על מיתקניה בשטח
חקלאי,לולי,לולילפיטוהודי,רפת,אורווה
קביעת תנאי להוצאת היתרי בניה למבני חקלאי
באיזורהחקלאישלהנחלה.
ושינוי בקו בניי בניי אחורי קדמי= 0בתו הנחלה בי
שטח מגורי בישוב כפרי ושטח חקלאי לפי סעי62 א'
)א((4)המהווהשינוילתכניתמס'ג5907/






ישוב:אבוסנא.
גושיוחלקות:


גוש18888:חלקיחלקות.19:






הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 06/04/2011ובילקוט הפרסומי ,6236התשעא,עמוד
,4163בתארי.15/05/2011




התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
17511טלפו04-6508555:וכבמשרדיהועדההמקומית
לתכנו ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טלפו04-9912621 :
וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפניwww.pnim.gov.il 


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהתחתו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג18872/
שהתכנית:קביעתהוראותוזכויותבניה,קביעת
שימושימותרי,שדמותדבורה








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה הגליל התחתו מופקדת תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'ג18872/




איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה



עיקריהוראותהתכנית:
קביעתהוראותוזכויותבנייה,קביעתשימושימותרי






כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
הגלילהתחתו,טלפו04-6628210:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהתחתו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג18971/
שהתכנית:נחלה,38שדמותדבורה










התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 6540/
שינוי 
ג 5907/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/

6044







נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה הגליל התחתו מופקדת תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'ג18971/




איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה





ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות

מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:לבהגליל
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'ג19712/
שהתכנית:שינויייעודממבניציבורלמגוריומבני
ציבורדירחנא






המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
מק/גת 2/5907/
שינוי 
ג 13618/
שינוי 
ג 6540/
שינוי 
ג 10988/
שינוי 
ג 5907/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
ג 4748/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 3/







נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'ג19712/
המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 9631/




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:דירחנא.
גושיוחלקות:
גוש19418:חלקיחלקות.3433:



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:שדמותדבורה.















גושיוחלקות:
גוש15120:חלקיחלקות.22,108:





מטרתהתכנית:
שינויייעודשלקרקעמשטחלמבניציבורלמגורימסחר
ומבניומוסדותציבור






מטרתהתכנית:
הגדרת שטח לפיתוח שימוש תעסוקה לא חקלאית
בנחלהמס'38במושבשדמוצדבורה
קביעת תנאי להוצאת היתרי בניה באיזור החקלאי של
הנחלה
שינויקויבניותכסיתהקרקעבנחלה










עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודקרקעמשטחחקלאילמגוריבישובכפרי
שינוי ייעוד קרקע מאזור משק חקלאי חלקות א' ושטח
חקלאילשטחחקלאיעהנחיותמיוחדות
מתאפשרותלבנייתמבנימשקחקלאייבשטחחקלאי
קביעתהוראותוזכויותבניה
קביעתשימושימותרי














כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
הגלילהתחתו,טלפו04-6628210:





עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודשלקרקעמשטחלמבניציבורלמגורימסחר
ומבניומוסדותציבור
קביעתהשימושיהמותרותלכלייעודקרקע
קביעתהוראותבניה
קביעתהשלביוההנחיותלביצוע












כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
לבהגליל,סח'ניטלפו04-6746740:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:לבהגליל
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'ג19511/
שהתכנית:הגדלתאחוזיבניה,מס'קומותוגובה
הבני,תכסיתקרקעושינויקוויבני,סכני






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמספר:ג19511/


ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

6045

המתיחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית
סוגהיחס
ג6342/
שינוי

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:

קביעתהוראותוזכויותבניה.







ישוב:סח'ני.
גושיוחלקות:




גוש19270:חלקיחלקות.6:
מטרתהתכנית:
הגדלתאחוזיבניהמס'הקומות,וגובההבניי.
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתאחוזיבניהל200%במקו80%
הגדלתמס'הקומותל4קומותבמקו2קומות
הגדלתגובהבניל16.2מ'במקו10מ'
קביעת זיקת הנאה ברוחב  6מ' לאפשר נגישות תקנית
לחניוהמוצעבתכנית






הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 24/02/2012ובילקוטהפרסומי,6390התשעב ,עמוד
,3079בתארי.13/03/2012
התכנית האמורה נמצאתבמשרדי:הועדה המחוזית לתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קריית הממשלה  נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי:ועדה מקומית
לתכנוולבניהלבהגליל,סח'ניטלפו04-6746740:וכל
המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפני.www.pnim.gov.il 


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:מבואהעמקי
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג17624/
שהתכנית:הרחבתשטחיהמגורי,צפומשהד








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מבוא העמקי מופקדת תכנית מפורטת
מס'ג17624/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
גנ 16568/
שינוי 
ג 6485/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:משהד.

כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
מבוא העמקי ,ציפור 5 נצרת עילית  17000טלפו04- :
6468585




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:מבואהעמקי
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19108/
שהתכנית:ביטולתוואידרוהתוויתזיקתהנאה,
אכסאל










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19108/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 7468/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:אכסאל.







גושיוחלקות:
גוש16903:חלקותבמלוא.17:






מטרתהתכנית:
הסדרתמערכתדרכיבחלקה17






עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמדרמשולבתלמגוריב'
שינויייעודמדרלהולכירגללמגוריב'
מתזיקתהנאהלמעברלרכב










גושיוחלקות:
גוש 17465 :חלקי חלקות.40 ,35 :גוש 17468 :חלקי
חלקות.83,36,30,1714,5,3:










הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 22/07/2011ובילקוט הפרסומי ,6278התשעא,עמוד
,5993בתארי.10/08/2011




מטרתהתכנית:
הרחבתשטחהמגורימשהדצפו.









עיקריהוראותהתכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורי ב'  2ומגורי ב' ,3
שצ"פ ,דר משולבת ,שטחי פתוחי ומבני ומוסדות
ציבורודרכי.
שינויייעודמדרלמגוריב'
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבניה מבוא העמקי ,ציפור 5 נצרת
עילית  17000טלפו 04-6468585 :וכל מעוני רשאי
לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:מטהאשר
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'ג18452/
שהתכנית:שינויייעודממגורילשטחלמבנהציבור
סככתאבלי,שיחדנו






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'ג18452/




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:מעלותתרשיחא.







גושיוחלקות:
גוש21093:חלקותבמלוא.7865:גוש21093:חלקי
חלקות.151,148:






מטרתהתכנית:
שינויייעודהקרקעמאזורמגוריא'לאזורמגוריב'.
קביעת שימושי ,זכויות והוראות בניה) אחוזי בניה,קווי
בני,מספרקומות,צפיפותוכו"(לאזורמגוריב'.




המתיחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
ג 2316/
כפיפות 
ג 7405/





עיקריהוראותהתכנית:
הוספתשטחיבניה.
לאפשר שימוש בחלל ריק בקומת הקרקע בי הכביש
לבית.
לאפשרסגירה/קירוימרפסתבמפלסקומתכניסהומפלס
קומהא'.
קירויחלקממרפסתכניסהמעללדלתראשית.
לאפשרקירויחניה כפולהבחזיתהמבנהבקואפס ,לפי
המסומבתשריט.
לאפשר גישה ממפלס מרפסת כניסה לגינה בקומת
הקרקע ע"י מדרגות ברזל ומעקה בקו בני אפס ע
השכ,לפיהמסומבתשריט.
לאפשרבניתגדרבחזיתהמגרש.






השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:שיח'דנו.









גושיוחלקות:
גוש18254:חלקיחלקות.42:










מטרתהתכנית:
א.שינויייעודשלמגרשלמגורילטובתמגרשלמוסדות
ציבורי.
ב.קביעתתנאיוהוראותבניהלמבנהציבור.








עיקריהוראותהתכנית:
הגדרתהשטח,זכויותוהגבלותהבניהעבורמבנהציבורי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 08/04/2011ובילקוט הפרסומי ,6236התשעא,עמוד
,4164בתארי.15/05/2011








התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבניה מטה אשר ד.נ גליל מערבי,
טלפו 04-9879621 :וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:מעלהנפתלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג18860/
שהתכנית:שנויייעודממגוריא'למגוריב'
בשכונתהזיתי,מעלות






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהמעלהנפתלימופקדתתכניתמפורטתמס'
ג18860/
המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג/במ 62/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא/34/ב 5/
כפיפות 
ג 16653/
תמא 8/
אישורע"פתמ"א 
תמא 22/
אישורע"פתמ"א 










כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו,
דר קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו04- :
 .6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה מעלה נפתלי ,האורני1 
מעלותתרשיחא24952טלפו04-9978030:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:מעלהנפתלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'ג19461/
שהתכנית:שינויוביטולתוואידרמאושרתעפ"י
תכניתג,912/גושחלב










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19461/




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:גושחלב.







ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,
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גושיוחלקות:
גוש 14109:חלקותבמלוא.33,30  29:גוש14109:
חלקיחלקות.7372:






א.שינויייעודקרקעמאזורמגורילמגוריומסחר
ב.שינויייעודשטחמשצ"פלדר
קביעתשימושיוהוראותלאזורישוני
הגדלתצפיפותיח"דלדונמ2.5ל5יח"ד
שינויקוויבני)בהתאלקונטורמבנהקיי(







מטרתהתכנית:
שינוי וביטול תוואי דר מאושרת עפ"י תכנית ג912 /
המאושרת






עיקריהוראותהתכנית:
ביטולדרמאושרתבהתאלתכניתג912/
שינויייעודתאשטח2ממגוריב'ודרלמגוריב
שינויייעודחלקתאשטח1מדרלמגוריב
שינויייעודחלקתאשטח2ממגוריבלדרמוצעת
קביעתקוויבניהחדשי










הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 27/05/2011ובילקוט הפרסומי ,6255התשעא,עמוד
,5111בתארי.26/06/2011














כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
מעלה נפתלי ,האורני 1 מעלותתרשיחא  24952טלפו:
04-9978030
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:מעלהנפתלי
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'גנ18126/
שהתכנית:שינויייעודמדרלמגוריושינויקווי
בני,תרשיחא












נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'גנ18126/


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבניה מעלה נפתלי ,האורני1 
מעלותתרשיחא24952טלפו04-9978030:וכלמעוני
רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי
פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:מעלהנפתלי
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19093/
שהתכנית:קביעתשימושי,זכויותבניהוהוראות
לאזורתעשיהקיי,מעלות








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19093/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
תרשצ 2/35/6/
שינוי 
ג 2193/
שינוי 
ג 15791/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:מעלותתרשיחא.







המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 6953/



גושיוחלקות:
גוש18802:חלקיחלקות.4,1:גוש18803:חלקיחלקות.2:




מטרתהתכנית:
רה  תכנו של מתח תע"ש באזור תעשיה קיי
במעלות.



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:מעלותתרשיחא.











גושיוחלקות:
גוש18406:חלקותבמלוא.7:







עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודשלחלקמאזורתעסוקהלאזורתעשיה.
קביעתשימושילאזורתעשיה.
קביעתהוראות בניהכגו: זכויותבניה ,גובה הבני,מספר
קומות,קוויבניע,גודלמגרשמינמאליותכסיתקרקע.
קביעתהוראותלפיתוחהשטחהבנוי.
קביעתתנאילצתהיתריבניה.








מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורי לאזור מגורי ומסחר בטול
חלקידרהרחבתצומתושינויהוראותבניהתרשיחא






עיקריהוראותהתכנית:
ביטולחלקידרמס'2והרחבתצומתתרשיחא
שינויייעודקרקעמדרלמגורי
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ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 03/02/2012ובילקוטהפרסומי,6390התשעב ,עמוד
,3080בתארי.13/03/2012




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו 04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבניה מעלה נפתלי ,האורני1 
מעלותתרשיחא24952טלפו04-9978030:וכלמעוני
רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי
פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:מרוהגליל
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'ג18927/
שהתכנית:אמיריהגלילשינויייעודקרקע
להרחבתהמלו.








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מרו הגליל מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג18927/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
ג 7322/
שינוי 
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תממ 9/2/
תמא 35/
אישורע"פתמ"א 





התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:משגב
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19045/
שהתכנית:תכניתמפורטתלישובפל










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהמשגבד.נמשגבמופקדתתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19045/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 11507/
שינוי 
ג 5662/
תמא 22/
אישורע"פתמ"א 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:פל.









השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:אמירי.

המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
מרוהגליל,מירו13910טלפו04-6919806:

גושיוחלקות:
גוש 18904:חלקותבמלוא 33,31,11  10,8  7:
.42,36גוש 18904:חלקיחלקות,19,14  12,9,6:
.39  37 ,32 ,30 ,28 ,25 ,21גוש 18906 :חלקי
חלקות.2524,22:גוש18907:חלקותבמלוא,21:
.29 28,2522גוש 18907:חלקיחלקות,19,4 3:
,85  84,55,53,48,41  40,32,30,27  26,21
.161גוש18937:חלקותבמלוא.26,96:








שטחצמודלמתחמלואמיריהגלילשלידאמירי.





גושיוחלקות:
גוש 15633:חלקיחלקות.2:גוש 15668:חלקיחלקות:
.78גוש15679:חלקיחלקות.74,2:










מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד קרקע בחלק של תכנית  ,הוספת שטחי
ושינויייעודהקרקע.

מטרתהתכנית:
הרחבת אזורי המגורי של קבו פל להבטחת
התפתחותהקיבולטווחארוכוללחלוקהלמגרשי
הסדרת אזורי קיימי למוסדות ציבור מבני ומוסדות
ציבורומגוריולתעסוקה
הסדרתשטחיפתוחיושטחיציבורייפתוחי
הסדרתהתנועהבתחוהתכניתבאמצעותדרכיוחניות
שיתאימוליעודיהשוני







עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודקרקעהצמודלמלואמיריהגליל,חניוושפ"פ
למלונאותונופש.
שינוילהוראותהתוכניתמס"ג.7322/
קביעתהשימושיהמותריבכלתאשטח.
קביעתזכויותוהוראותבניה.
קביעתהנחיותלפיתוחתשתיותהנדסיות.














כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,













עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודקרקע
קביעתהתכליותהמותרותלכלייעודקרקע
קביעתהוראותבניה:
קביעתצפיפות
קביתמרווחיבניה
קביעתגובהבניני
הנחיותבינוי
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הנחיותעיצובאדריכלי
התוויתמערכתדרכיחניותותשתיות
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותי
כגו:דרכי,ביוב,ניקוז,תקשורת,חשמל,גזוכו'
קביעתהשלביוההתניותלביצוע




פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il



מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:משגב,לבהגליל
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג10598/
שהתכנית:הרחבהלתכניתמתארעראבה









כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
משגבד.נמשגב,טלפו04-9990102:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:משגב
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'גנ18511/
שהתכנית:הגדלתאחוזיבניהוהקטנתקוויבני,
חוסניה










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'גנ18511/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 10619/
תמא 22/
אישורע"פתמ"א 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:חוסנייה.





נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג10598/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 6761/
שינוי 
ג 7240/
שינוי 
ג 10137/
שינוי 
ג 4014/
תמא 31/
אישורע"פתמ"א 



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:עראבה.





גושי וחלקות:גוש 19293 :חלקות במלוא 16 :
.17גוש 19341:חלקיחלקות.2  1 :גוש 19343:חלקי
חלקות.2  1:גוש 19345:חלקותבמלוא,34,32  8:
.119  118 ,93  89 ,78  74גוש 19345 :חלקי
חלקות144,121120,94,88,3735,33,74:
.233,146גוש 19347:חלקותבמלוא,11,10,9  3:
.61גוש 19347:חלקיחלקות,74,60,58,15,12,1:
.76גוש 19382 :חלקי חלקות.46 ,1 :גוש19385 :
חלקות במלוא.88  83 :גוש 19385 :חלקי חלקות:
.82גוש 19386:חלקותבמלוא 40,39,24  19,4:
.60  55,53  50,46גוש 19386:חלקיחלקות,8,5:
.68  67,61,54,48  47,38,37,36  33,25גוש:
 19387חלקות במלוא.37  36 ,29 ,26  23 :גוש:
 19387חלקי חלקות,45  44 ,38 ,35 ,28  27 :
.47גוש19388:חלקיחלקות.136,22:


מטרתהתכנית:
 .1קביעת הנחיות להכנת תכניות איחור וחלוקה
למתחמיתכנועלפיחוקסעיפי.121122
.2קביעתהוראותוהנחיותבדברעיצובאדריכלי/אורבני
 .3קביעת הוראות והנחיות בדבר צפיפות מגורי ומבני
ציבור
.4פירוטתכליותבאזורימגורי
 .5פירוט תכליות בשטחי שאינ מיועדי למגורי
ודרכי














מטרתהתכנית:
הגדלתאחוזיבניהוהקטנתקוויבני










עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויקוויבניבהתאלמסומבתשריט.
.2הגדלתאחוזיבנייה.








הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 04/02/2011ובילקוט הפרסומי ,6214התשעא,עמוד
,3203בתארי.17/03/2011




התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
17511טלפו04-6508555:וכבמשרדיהועדההמקומית
לתכנו ולבניהמשגבד.נ משגב ,טלפו 04-9990102 :וכל
מעונירשאילעייבהבימיובשעותשהמשרדיהאמורי
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גושיוחלקות:
גוש19249:חלקיחלקות.2:







עיקריהוראותהתכנית:
א .לא יינת היתר להקמת בני ולא ישמשו כל קרקע או
בני הנמצאי באזור המסומ בתשריט לכל תכלית
שהיא ,אלא לתכליות המפורטות ברשימת התכליות
לגביאותוהאזורשבונמצאתהקרקעאוהבניי.
ב.מותרלהקיבניאחדעלמגרשמינימלי.
ג.תכנומפורטלמתחמיהתכנו
התכניתמחולקתלחמישהמתחמיתכנו.
גבולהמתחנקבעע"פגבולחלקותוגושי.












ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

 הועדה המקומית תכי תכנית איחוד וחלוקה לכל
מתח .מכל מתח יופרשו השטחי המיועדי
לציבורע"פהטבלהבסעי.1.17
 תכנית זו הינה תכנית מתאר ולא נית לפיה להוציא
היתריבנייהאלאלאחראישורתכניתאיחודוחלוקהלכל
המתחמיהנ"לביחדובמקביל.
 עלאהאמורבס"ק.2.2ג 3.לעיל,הגבולותהמדויקי
בי המתחמי יקבעו באופ סופי ,על ידי הועדה
המקומית ,על מנת לשמור על השיוויוניות בהפרשות
לצרכיציבורביהמתחמישלהתכנית,ללאשינויסכל
ההפרשותהנ"ל.
 השטחי שבס"ק  1.17יחושבו אנליטית ויקבעו סופית
ע"פהתצרי"שיירשמובלשכתרישוהמקרקעי.
 בהכנת תכניות מפורטות לאחוד וחלוקה ללא הסכמה,
להקצאה ולאזוני ,שווי הקרקע הנכנס יקבע לפי הייעוד
המאושר.












הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 17/08/2007ובילקוט הפרסומי ,5717 התשסז ,עמוד
,4376בתארי.11/09/2007




התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
17511טלפו04-6508555:וכבמשרדיהועדההמקומית
לתכנו ולבניה משגבד.נ משגב ,טלפו04-9990102 :
הועדה המקומית לתכנו ולבניה לב הגליל ,סח'ני טלפו:
 04-6746740וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט של
משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:משגב,לבהגליל
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'ג16915/
שהתכנית:שינויייעודמשטחחקלאילשטחמגורי,
שצ"פ,בנייניציבור,מתקניהנדסייודרכי








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'ג16915/




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 668/
כפיפות 
ג 9169/
כפיפות 
ג 12906/


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:דרוסכני
מרחביתכנוגובלי:משגב.







גושי וחלקות:גוש 19288 :חלקות במלוא 33 ,31 :
.36גוש19288:חלקיחלקות,42,37,32,30,28,25:
.48גוש 19316 :חלקות במלוא.64 :גוש 19316 :חלקי
חלקות.7977,6665,63,6159:




מטרתהתכנית:
השלמתשכונתמגוריבדרוסכני.






עיקריהוראותהתכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למגורי ב' ,ש.צ.פ ,מבני ומוסדות
ציבורומתקניהנדסייודרכי.




הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 13/02/2009ובילקוטהפרסומי,5925התשסט,עמוד
,2679בתארי.05/03/2009




התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
17511טלפו04-6508555:וכבמשרדיהועדההמקומית
לתכנו ולבניה משגבד.נ משגב ,טלפו04-9990102 :
הועדה המקומית לתכנו ולבניה לב הגליל ,סח'ני טלפו:
 04-6746740וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט של
משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:משגב,לבהגליל
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג17838/
שהתכנית:תוכניתמתארהרריתיחד








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג17838/




איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעליבכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית




התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
ג 4851/
שינוי 
גנ 15324/
שינוי 
מש/מק 1/29/
שינוי 
ג/במ 29/
שינוי 
תרשצ 2/1203/1/
שינוי 
תרשצ 1/1203/1/
שינוי 
תרשצ 3/1203/1/
שינוי 
תרשצ 4/1203/1/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
ג 11308/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
מש/מק 5/29/
כפיפות 
מש/מק 2/29/
כפיפות 
מש/מק 6/29/
תמא 22/
אישורע"פתמ"א 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:הררית.





גושיוחלקות:
גושי בשלמות.19885 ,19884 :גוש 19350 :חלקי
חלקות.2 :גוש 19352 :חלקות במלוא.27 ,18 :גוש:
 19352חלקי חלקות.40 ,38 ,33  32 ,28 ,17 :גוש:
 19354חלקי חלקות.114 ,65 ,56 :גוש 19355 :חלקי
חלקות.43 :גוש 19421 :חלקי חלקות.93 :גוש19883 :
חלקותבמלוא.673:גוש19883:חלקיחלקות.2:






מטרתהתכנית:





ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,
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רה תכנו לצור יצירת מסגרת אחידה ליישובי
הקהילתיי.
התאמת התכנית בשטחי קיבו יחד למתכונת החדשה
במסגרתהישובהקהילתי.
עידכופרישתהמגרשישטרשווקובהררית.
ביטול כביש הגישה לישוב עפ"י תכנית ג /במ29 /
והחזרת תוואי כביש הגישה המקורי כפי שהיה על פי
תכניתג.4851/
יצירת אזורי למבני ציבור ולספורט ולמיזמי תיירותיי
במרכזהישוב.
הסדרת דר נופית מצפו לישוב שתשולב כחלק מדר
הביטחו.
הוספתשטחילאזורהמפותחשלהישוב.
ביטולאזורהמלונאותשמדרולהררית.


















עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודקרקע.
קביעתהתכליותהמותרותלכלייעודקרקע.
קביעתהוראותבניהלכלייעודקרקע:
קביעתצפיפות.
קביעתמרווחיבניה.
קביעתגובהבניני.
הנחיותבינוי.
הנחיותלעיצובאדריכלי.
הרחבת/התוויתדרכי.
קביעתהוראותלפיתוח.
קביעתהוראותלמתהיתריבנייה.


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
גושיוחלקות:
גוש 15648 :חלקי חלקות.5 ,2 :גוש 15653 :חלקי
חלקות.18,3:






מטרתהתכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בניה באזור אכסו ,באזור מרכז
המבקריובאזורלמוסדדתי.






עיקריהוראותהתכנית:
שינויהשימושיהמותריליעודיהקרקע.
שינוי הוראות וזכויות בניה בתחו התכנית )הגדלת
צפיפות,שינויגובהבנייני.(
הקלהבגובהבייעודמלונאות)אכסוצלייני(מ 7 מ'ל
 10 מ'באזוראטרקציהתיירותיתמ 4 מ'ל 7.5 מ'
ובאזור מבני ומוסדות לצרכי דת  3תא שטח 103
מגובה4מ'ל13מ'












כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני . www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה
נצרת עילית  17511טלפו .04-6508555 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדההמקומית לתכנו ולבניה
עמקהירד,טלפו04-6757636:



























הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 03/06/2011ובילקוט הפרסומי ,6255התשעא,עמוד
,5111בתארי.26/06/2011




התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
17511טלפו04-6508555:וכבמשרדיהועדההמקומית
לתכנו ולבניה משגבד.נ משגב ,טלפו04-9990102 :
הועדה המקומית לתכנו ולבניה לב הגליל ,סח'ני טלפו:
 04-6746740וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט של
משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזצפו,מרחבתכנומקומי:עמקהירד
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג18381/
שהתכנית:מתחהרהאושר

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהיר המאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989




יוסברו
יושבראשהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזהצפו

מחוזהדרו


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
מס'12/235/03/2
שהתכנית:מבנהצמודקרקעבמגרש,213שכונת
שחמורובע4אילת












נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה עמק הירד מופקדת תכנית מפורטת מס'
ג18381/




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
תמא 13/
שינוי 
ג 7073/





נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' 
12/235/03/2




איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה





התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
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ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,



התריבניהוהרשאות:תכניתשמכוחהניתלהוציא
היתריאוהרשאות

המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
/2במ 151/
כפיפות 
 73/101/02/2





המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
כפיפות 
/2במ 151/
כפיפות 
 101/02/2
כפיפות 
 73/101/02/2



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:אילת
משעולעינב,10שכונתשחמו,רובע4








השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:אילת.
קואורדינטה193700 X
קואורדינטה384300 Y


שחמורובע,4בירח'אפרסקומשעולאבוקדו



קואורדינטה193850 X
קואורדינטה384050 Y


גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו






















גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו





גושיוחלקות:
חלקיגושמוסדר,40084חלקה20בשלמות




גושי וחלקות:גוש 40083 :חלקות במלוא.56 :גוש:
40083חלקיחלקות.111,103:




מטרתהתכנית:
קביעתזכויותומגבלותבניהחדשות











מטרתהתכנית:
תכניתזומהווהמסגרתתכנוניתהמסדירהבניהקיימת
במגרש149במשעולאבוקדו.2
בתכניתזומבוקשות:תוספתזכויותבניה,שינויי
נקודתייבקוויבניקידמיוצדדישמאלי,שינויגובה
מירביהמותרלבניה,ביטולבהוראותבינוילגביגגות
רעפיושינויהתכסיתהמירביתהמותרתבמגרש.




עיקריהוראותהתכנית:
.1תוספתזכויותבניה 105 –מ"רעיקרילקיי –סה"כ
335מ"ר30,מ"רשרות.
.2תוספתתכסית 20מ"ר.מאושר 150מ"ר,מוצע170
מ"ר.
.3שינויקובנייקדמינקודתי.
.4שינוירוגובהלגגשטוח:מאושר, 7.0 מוצע7.90 
מטר.
.5פתרוהחניהיהיהבאופשלחניהמוצללתבתוגבול
המגרשכחלקמשטחיהמצללההמותרי.














כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזיתלתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע
 84100טלפו .08-6263795 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדיהועדההמקומיתלתכנוובניהאילת,חטיבתהנגב
1אילתטלפו08-6367114:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'247/03/2
שהתכנית:מגרש149משעולאבוקדושחמורובע4










נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי117לחוקהתכנו
והבניה,התשכ"ה,1965בדבראישורתכניתמפורטת
מס'247/03/2










עיקריהוראותהתכנית:
א.תוספתזכויותבניה–מאושר200:מ"רשטחעיקרי
30מ"רשטחישרות
30מ"רשטחישרותלחניהמקורה
מוצע232:מ"רשטחעיקרי
30מ"רשטחישרות
30מ"רשטחישרותלחניהמקורה
ב.שינויבגובהה0.00בהנמכתהגובהב60ס"מ:
מותר+78.95–
מוצע.+78.35–
ג.שינויקוויבני:שינוינקודתיבקובניקדמי/צפוני(2.5-5)
שינוינקודתיבקובנימזרחי(2.5-4)
שינויקובניילבריכה
ד.שינויתכסית:שינויבהוראותלגביכיסויהקרקע–
מותר150מ"ר,מוצע221מ"ר.
ה.שינויבהוראותבינוי:ביטולחובתגגותרעפיבשטח
שללפחות60%משטחהגג.
ו.שינויגובהמרבילמבנהבאזורגגשטוח:גובהמרבי
עד7.00מ',מוצע7.90מ'.


































הודעהעלהפקדתהתכניתפורסמהבעיתוניבתארי
09/02/2012ובילקוטהפרסומי,6390התשעב,
עמוד,3083בתארי.13/03/2012






התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ובניה אילת ,חטיבת הנגב  1אילת טלפו08- :
 6367114וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי ובשעות



ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

6053

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני.www.pnim.gov.il 


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
מס'12/129/03/5
שהתכנית:מגוריברחובשד'יעלי,21שכונהה',
בארשבע










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהבארשבעמופקדתתכניתמפורטתמס'/5
12/129/03




איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה





התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
 5/129/03/5
שינויוכפיפות 

התקוה  4באר שבע  84100טלפו.08-6263795 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהבארשבע,בגימנח 2בארשבעטלפו:
08-6463807




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
מס'25/109/03/5
שהתכנית:מגרשמגורימס',138ברחובאהודב
גרא,21נווהעופר,בארשבע










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהבארשבעמופקדתתכניתמפורטתמס'/5
25/109/03






השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:בארשבע
קוטג'יטורייבאזורמגוריב'
שד'יעלי21


איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה





התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות











המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
 10/109/03/5





קואורדינטה179200 X
קואורדינטה572975 Y








גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:בארשבע
שטחהתכניתנמצאברח'אהודבגרא 21
קואורדינאטה179015X
קואורדינאטה572310 Y










גושיוחלקות:
חלקיגושמוסדר,38058חלקה11בשלמות

מטרתהתכנית:
תוספת בניה לבית מגורי חד משפחתי )תא שטח מס'
(1במגרשמיועדלאזורמגוריא'.










עיקריהוראותהתכנית:
א.הגדלתזכויותהבניה למטרהעיקריתמ 195.6 מ"ר
המותרילבניהל205מ"ר.
ב .קביעת שטחי שרות עבור מחס) במקו החניה
המקורה(בס18מ"ר.
ג.קביעתתכסיתמרבית59.13%
ד.קביעתהנחיותבניהועיצובאדריכלי.
ה.קביעתתנאילהוצאתהיתרבניה.














כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,

6054







גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו






גושיוחלקות:





חלקיגושמוסדר,38006חלקה72בשלמות,ח"ח.221

מטרתהתכנית:
שינוייבמגרש)תאשטח(מס'138המיועדלמגוריא',
רח'אהודבגרא,21ב"ש.








עיקריהוראותהתכנית:
•הגדלתזכויותבנייהלמטרהעיקריתמ45%ל.55%
• קביעת זכויות בניה למטרת שרות בהיק של8% :
)ממ"ד9מ"ר)נטו(,מחס8מ"רובליטתגגעד2מ"ר(.
•קביעתתכסיתקרקעמירביתבהיקשל.63%
•קביעתתנאילהקמתמחסנפרדמהבית.
•שינויקוויבנייוקביעתקוויבניילמחסנפרדמהבית.
•קביעתתנאילמתהיתריבניה.
•קביעתהוראותלעיצובאדריכלי.


















ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,
התקוה  4באר שבע  84100טלפו.08-6263795 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהבארשבע,בגימנח 2בארשבעטלפו:
08-6463807




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989






מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
מס'113/107/03/5
שהתכנית:מגוריבמגרשמס'1ברחובאוסישקי
,4שכונהא',בארשבע


עיקריהוראותהתכנית:
• הגדלת זכויות הבנייה לדירה מס  4/2למטרה עיקרית
מ120מ"רל190מ"ר.
• קביעת זכויות בניה למטרת שרות עבור מדרגות
משותפות.
•קביעתתכסיתקרקעמרביתבסשל.38%
•שינויקוויבניי.
•קביעתתנאילמתהיתריבניה.
•קביעתהוראותלעיצובאדריכלי.
















כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזיתלתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע
 84100טלפו  08-6263795 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה באר שבע ,בגי
מנח2בארשבעטלפו08-6463807:








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת 
מס'113/107/03/5

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989






מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
מס'152/108/03/5
שהתכנית:מגרשמס'15ברחובוינגייט15שכונה
ג'בארשבע







איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה







התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות






המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
 59/107/03/5
כפיפות 
 17/107/03/5

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהבארשבעמופקדתתכניתמפורטתמס'/5
152/108/03



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:בארשבע
שטחהתכניתנמצאברח'אוסישקי,4שכונהא'







איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה









180210
573210







המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
 76/108/03/5





גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו



התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות



קואורדינאטהX
קואורדינאטהY









השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:בארשבע
שכונהג',אזורמסחר



גושיוחלקות:
חלקיגושמוסדר,38023חלקה1בשלמות,ח"ח79
גוש38263לאמוסדר
גוש38264לאמוסדר








קואורדינטה181750 X
קואורדינטה573900 Y






מטרתהתכנית:
הגדלתהיקפיבניהבמגרשמגורי)תאשטח(מס'1
עבורדירהמס'4/2ברח'אוסישקי,4שכ'א',בארשבע.

גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
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גושיוחלקות:
גושמוסדר,38028ח"ח128,114,50

מס'בית4:
קואורדינטהX 180310
קואורדינטהY 572985






מטרתהתכנית:
שינויייעודקרקעוקביעתהנחיותומגבלותבניה


גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.






עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויייעודקרקעממסחרלמסחרותעסוקה.
ב.קביעתזכויותבניהלמטרהעיקריתסה"כ698מ"ר.
ג.קביעתזכויותבניהלמטרתשרותבס300מ"רעבור
מחסני בחזית אחורית וצדדית ,ועבור גגו בחזית
קדמית.
ד.קביעתקוויבניי
ה.קביעתהשימושיהמותרי
ו.קביעתתנאילמתהיתרבניה
ז.קביעתהוראותבינויועיצובאדריכלי
















כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.ilכלמעוניבקרקע,בבניאובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כל הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי הועדה
המחוזיתלתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע
 84100טלפו 08-6263795 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה באר שבע ,בגי
מנח2בארשבעטלפו08-6463807:








גושיוחלקות:
מוסדר:גוש38025:חלקיחלקות.175,23:






מגרשי:
4בהתאלתכנית8/107/03/5






מטרתהתכנית:
הגדלתשטחבניה,הוספתקומהומחסושינויבהוראות
והנחיותבניהבמגרשמגוריא'
מס'4בשכונהא',ב"שעבורדירהמס'.4








עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתהיקפיבניהלמטרותעיקריותעד30%עבור
דירהמס'.4
הוספתקומהמעלהקרקע)קומהב'(להקמתדירת
דופלקס.
קביעתזכויותבנייהלמטרותשרותלבנייתמחס8)
מ"ר(וממ"ד12)מ"ר(.
קביעתקובניילמחס.
קביעתתכסיתמרבית.
קביעתהנחיותלבנייתמדרגותחיצוניות.
קביעתתנאילמתהיתריבניה.
קביעתעיצובאדריכלי.


















בהתא לסעי) 103 א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא
תתקבל ולא תידו אלא א כ הוגשה בכתב בפירוט
הנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהעובדותשעליההיא
מסתמכת ובהתא לתקנות התכנו והבניה )סדרי נוהל
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(,
תשמ"ט.1989


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדבראישורתכניתמפורטת 
מס'109/107/03/5
שהתכנית:מגוריבמגרשמס'4שכונהא'










נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי117לחוקהתכנו
והבניה,התשכ"ה,1965בדבראישורתכניתמפורטת
מס'109/107/03/5
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה




הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 19/08/2010ובילקוט הפרסומי ,6135התשעא,עמוד
,53בתארי.16/09/2010




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהבארשבע,בגימנח 2בארשבעטלפו:
 08-6463807וכלמעונירשאי לעיי בהבימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדבראישורתכניתמפורטת 
מס'41/134/03/5
שהתכנית:שינויייעודממסחרלמגוריא'שכונת
נווהנוי




התריבניהוהרשאות:תכניתשמכוחהניתלהוציא
היתריאוהרשאות







המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
 27/107/03/5
שינוי 
 8/107/03/5
כפיפות 
 29/107/03/5

נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי117לחוקהתכנו
והבניה,התשכ"ה,1965בדבראישורתכניתמפורטת
מס'41/134/03/5
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
התריבניהוהרשאות:תכניתשמכוחהניתלהוציא
היתריאוהרשאות
המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
 23/134/03/5








השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:בארשבע.
שטחהתכניתנמצאבשכונהא',רח'מנדלימוכרספרי
שכונהא'










6056







.
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:בארשבע.
קואורדינטה179625X
קואורדינטה571025Y

שטח התחו בי הרחובות אטד ,חבצלת הנגב ואלמוג
בשכונתנווהנויבארשבע










גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו






גושיוחלקות:
גושיבחלקיות.38318,38019:

איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתיחסתלתכניותהבאות :
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
 28/107/02/26
שינוי 
 57/101/03/24
שינוי 
 122/02/26








השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:ירוח.
קואורדינטה193750 X
קואורדינטה544400 Y


אזורהנמצאבינחלאבנו,רחובההגנהושדרותורדימו











מגרשי:
905בהתאלתכנית23/134/03/5











מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד שטח המיועד למסחר למתח מגורי א'
בשכונתנווהנויב"ש.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינוי ייעוד הקרקע משטח מסחרי למגורי א' ודר
משולבת.
 .2חלוקת השטח המיועד למגורי ל  11מגרשי חד –
משפחתיי.
.3קביעתהשימושיהמותריבכלייעודקרקע.
.4קביעתזכויותבניהכמפורטלהל:
א.שטחעיקרימקסימאליליח"ד260מ"ר
ב .שטח שרות מעל הקרקע  50 –מ"ר  30)מ"ר חניה
מקורה12,מ"רממ"ד8,מ"רמחס
בנויכחלקמהביתובליטותארכיטקטוניות(
ג.תכסיתקרקעמרבית.50%–
ד.קביעתמס'הקומות+2–עליתגג.
.5קביעתהנחיותבניהוהוראותלעיצובאדריכלי.
.6קביעתתנאילמתהיתריבניה.
.7קביעתהוראותלפיתוחהשטחולתשתיות.




























הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
02/03/2012ובילקוטהפרסומי,6404התשעב,
עמוד,3539בתארי.24/04/2012






התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהבארשבע,בגימנח 2בארשבעטלפו:
 08-6463807וכלמעונירשאי לעיי בהבימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:ירוח
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'33/107/02/26
שהתכנית:מגוריב',מבניומוסדותציבור,שכונת
אליכה








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'33/107/02/26





גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו






גושי וחלקות:גוש 39532 :חלקי חלקות.1 :גוש:
39538חלקיחלקות.80:




מגרשי:
18-21בהתאלתכנית28/107/02/26






מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח אזור מגורי ב' ,מבני
ומוסדותציבורושטחציבוריפתוח,
ע"י שינוי יעודי קרקע משטח ציבורי פתוח ומבני ציבור
וקביעתהנחיותומגבלותבניה.








עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמבניציבורושצ"פלאזורמגוריב'מבני
ומוסדותציבורושטחציבוריפתוח.
קביעת ייעוד ושימוש של השטחי והסדרת זכויות
בניהעבורהמגוריומבניציבור.
.2קביעתמס'יח"דמירביל40יח"ד.
.3קביעתזכויות,הוראות,הנחיותומגבלותבניה.
.4קביעתהוראותלפיתוחנופיוהוראותליישוהתכנית.














הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 01/12/2011ובילקוטהפרסומי,6354התשעב ,עמוד
,1834בתארי.05/01/2012




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירוח ,בורנשטיי צבי  1ירוח80550 
טלפו 08-6598270 :וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:נתיבות
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
מס'3/122/03/22
שהתכנית:כניסהדרומיתלשכונתנווהנוימערב,
נתיבות






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
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מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:קריתגת
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'141/03/9
שהתכנית:פינתאדורייסטרומהאזורמגוריג'
קריתגת

לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהנתיבותמופקדתתכניתמפורטתמס'/22
3/122/03









איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה









התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות






המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
/22במ 2/
שינוי 
/22בת 53/
שינוי 
 17/101/02/22
שינוי 
4/13/21תרש"צ 
שינוי 
 122/03/22



איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה






המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
 30/101/02/9










קואורדינאטהX
קואורדינאטהY
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:קריתגת.
קואורדינטה176900 X
קואורדינטה612300 Y


בקרית גת ,רובע ההעפלה ,פינת הרחובות סטרומה
ואדוריי.
מספר בית) 235 :אדוריי,(דירות  ,1,2,11,10ו1 
)סטרומה(,דירות20,19,10,11,1,2




160,150
591,150



התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:נתיבות
דרמחברתבירחובותפרחיישראלואחדעשרהנקודות

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'141/03/9



















גושיוחלקות:
גושמוסדר,39588ח"ח48,43
גושמוסדר,39698ח"ח48,44,38
גושמוסדר,100279/1ח"ח14

מטרתהתכנית:
קביעת מסגרת תכנונית לחיבור שכ' מגורי נווה נוי
לכבישעוקשלנתיבותע"ישינוייביעודיקרקעמשצ"פ
לדר.










גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.






גושי וחלקות:גוש 2436 :חלקות במלוא.23 :גוש:
2436חלקיחלקות.57:גוש3022:חלקיחלקות.216:




מגרשי:
31בהתאלתכנית30/101/02/9






מטרתהתכנית:
הסדרתהמצבהקייבמגרששיעודומגוריג'שנבנובו
תוספותבניהמעברלזכויותהבניההמותרות.




עיקריהוראותהתכנית:
•שינויייעודקרקעמשצ"פלדרמוצעת.
•שינויהנחיותלהסדריתנועה.
•קביעתתכליותושימושימותרי.
•קביעתתנאילמתהיתרבניה.












כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,
התקוה  4באר שבע  84100טלפו.08-6263795 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה נתיבות ,שד ירושלי 4 נתיבות 80200
טלפו08-9938735:




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989





עיקריהוראותהתכנית:
א.הגדלתזכויותהבניהוקביעתומגבלותבניה.
ב.עידכוקויבנילפיהמצבבשטח,הכוללתוספותבניה
ופרגולותבקומתהקרקע.








הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
09/12/2011ובילקוטהפרסומי,6354התשעב,
עמוד,1835בתארי.05/01/2012






התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהקריתגת,קריתגתטלפו08-6885698:
וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il





6058

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:אבובסמה,גלילית 
מחוזהדרו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'404/03/28
שהתכנית:שכונתאלבאטמכחול








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'404/03/28




איחוד וחלוקה :איחודו/אוחלוקהבהסכמת כלהבעלי
בכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית




התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
 105/02/11
פירוט 
תממ 23/14/4/
פירוט 
תמא 22/
פירוט 
תממ 24/4/
פירוט 
תמא 35/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
31/03/2011ובילקוטהפרסומי,6263התשעא,
עמוד,4170בתארי.15/05/2011






התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה אבו בסמה ,שד רגר יצחק  11באר שבע
 84100טלפו 08-6202540:הועדההמקומיתמחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:בנישמעו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
מס'97/305/02/31
שהתכנית:איחודוחלוקתמגרשיאזורתעשיה
להבי










השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:מכחול.
קואורדינטה204500 X
קואורדינטה576500 Y


מועצה אזורית אבו בסמה ,שכונה בשטח ההרחבה של
ישובבדואיחדש–מכחול.










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה בני שמעו מופקדת תכנית מפורטת מס'
97/305/02/31




איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה





התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות






גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.

המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
כפיפות 
 49/305/02/7







גושי וחלקות:גוש 400002 :חלקי חלקות.1 :גוש:
 400221חלקיחלקות.1:גוש 400223:חלקותבמלוא:
.1
גושי בחלקיות,100018 ,100017 ,100008 :
.400173,100019








השטחי הכלולי בתכנית ומקומ :אזור תעשיה עיד
הנגב
רשותמקומית:מועצהאזוריתבנישמעו






קואורדינטה179600 X
קואורדינטה586900 Y



גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו


גושיישני:
גושנוכחי10007:גושיש.100017:












מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורי לקבוצות
האוכלוסיהשלאבוסבייח,אלבניית,
אבורביעואבוג'ויעד,בישובבדואיחדש–מכחול.








עיקריהוראותהתכנית:
א .שינוי ייעוד הקרקע :למגורי מסוגי שוני ,משקי
עזר,מבניומוסדותציבור,ספורטונופש,
שטחציבוריפתוח,דרכיחקלאיות,שטחלתכנובעתיד
ודרכי.
ב.קביעתהוראותוזכויותהבניהבדברשטחיבניה,גובה
קומות,תכסיתוקוויבניה.
ג.קביעתהנחיותבדברבינויועיצובארכיטקטוני,פיתוח
השטחוהנוושמירתאיכותהסביבה.
ד.קביעתמערכתדרכיותשתיתהנדסית.
ה.קביעתהתנאילמתהיתריבניה.
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גושיוחלקות:
גושמוסדר,100226/4ח"ח1


מטרתהתכנית:
ביטול דרכי ואיחוד וחלוקת מגרשי באזור תעשיה
להבי






עיקריהוראותהתכנית:
 .1ביטול דרכי מאושרות ושינוי הייעוד בה לשטחי
תעשיה.
.2איחודוחלוקתמגרשי.
.3תוספתבניהלגובה6מטר.










כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
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כל מעוני בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
הדרו,התקוה 4בארשבע 84100טלפו08-6263795:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה בני שמעו ,בית קמה בית קמה 85300
טלפו08-6257920:






התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
23/03/2012ובילקוטהפרסומי,6419התשעב,
עמוד,2105בתארי.21/05/2012






התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוז הדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה בני שמעו ,בית קמה בית קמה 85300
טלפו 08-6257920 :וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:בנישמעו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטת 
מס'/31מפ1002/
שהתכנית:מתקפוטווולטאיקיבולהב,פנימי







מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:בנישמעו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטת 
מס'3/145/03/31
שהתכנית:משק33מושבתדהר








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'/31מפ1002/









נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי117לחוקהתכנו
והבניה,התשכ"ה,1965בדבראישורתכניתמפורטת
מס'3/145/03/31




איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה

איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה





התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות










המתיחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
 145/03/7
שינוי 
 305/02/7


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:תדהר.
קואורדינטה165100 X
קואורדינטה587600 Y


משק33מושבתדהר













המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
התליה 
 2/151/03/7
פירוט 
תמא/10/ד 10/
כפיפות 
משד 28/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תממ 14/4/
כפיפות 
 305/02/7


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:להב.
קואורדינטה187900.000 X
קואורדינטה587000.000 Y
בשטחימבנימשקומתקניהנדסיישלקיבולהב












גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.









מגרשי:
33בהתאלתכנית145/03/7





גושיוחלקות:גוש100394:חלקיחלקות.1:







גושיוחלקות:
גושמוסדר,100249/1ח"ח7,9,19,21,24
גושמוסדר,100223/1ח"ח1
גושמוסדר,100219/2ח"ח1






מטרתהתכנית:
הסדרת שטח חקלאי ומגורי בישוב כפרי בנחלה 33
מושבתדהר






עיקריהוראותהתכנית:
.1הגדרתהשימושיהמותריבקרקעחקלאיתומגורי
בישובכפרי.
.2קביעתהנחיותבניהוהוראותלעיצובאדריכלי.
.3קביעתהוראותלפיתוחהשטחולתשתיות.
.4קביעתזכויותבניההנחיותוהוראותבינוי.
.5קביעתתנאילמתהיתריבניה.
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התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות

גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו






מטרתהתכנית:
הקמתמתקפוטווולטאיבקיבולהב.






עיקריהוראותהתכנית:
• הוספת שימוש בשטח שייעודו למתקני הנדסיי,
להקמתמתקפוטווולטאי;
• הוספת שימוש בשטח שייעודו לבנייני משק ,להקמת
מתקפוטווולטאי;






ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

• קביעת תנאי להקמת מתק פוטווולטאי בהספק של
כ3.5מגוואט;
•קביעתהשימושיהמותרי;
•קביעתהוראותבניה;
•קביעתהוראותלפיתוחהשטחכוללתשתיותושירותי;
•קביעתהנחיותסביבתיותנופיותוחקלאיות;
•קביעתהשלביוהנחיותלביצוע;
•קביעתהתנאילמתהיתרבניהוהתנאיבהיתר.
















הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 06/04/2012ובילקוטהפרסומי,6404התשעב ,עמוד
,3544בתארי.24/04/2012




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה בני שמעו ,בית קמה בית קמה 85300
טלפו 08-6257920 :וכל מעוני רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:מצפהרמו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומית 
מס'1/133/02/27
שהתכנית:תיירותחניוקמפינגמשולבמדברי
במחצבתגבס








עיקריהוראותהתכנית:
 שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח תיירות חניו
מדברי,מתקהנדסיוחניה.
 הוספת הנחיות מיוחדות לחלק מהשטח הציבורי
הפתוח.








הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 09/02/2012ובילקוטהפרסומי,6390התשעב ,עמוד
,3087בתארי.13/03/2012




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מצפה רמו ,שד ב גוריו 8 מצפה רמו
 80600טלפו 08-6586493:וכלמעוני רשאילעייבה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:ערבהתיכונה
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'316/03/30
שהתכנית:אתרפסולתיבשהספיר










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'1/133/02/27




נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'316/03/30




איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה









התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
 133/02/27
כפיפות 
תממ 14/4/
תמא 35/
אישורע"פתמ"א 

התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות




המתיחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
כפיפות 
תממ/14/4/א 
כפיפות 
 285/02/30




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:מצפהרמו.
האתר נמצא מדרו לכביש מס'  40החוצה את מכתש
רמו
קואורדינטהX 187900
קואורדינטהY 500700










גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו







איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה

פיתוחבסיסיציאהנוחלטיולימדברמגווני.
 פיתוחבסיסשירותלוגיסטילטיוליהלניבאתרכולל
טיולישטחשלבתיספר.
שימושבמחצבהמשוקמתלמטרותנופשותיירות.

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:ישוב:ספיר.
קואורדינטה218800 X
קואורדינטה501450 Y


בסמולמט"שספירממזרחלכביש90













גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו






גושיוחלקות:גוש39044:חלקיחלקות.1:











גושי וחלקות:גוש 39032 :חלקי חלקות.5 ,1 :גוש:
39048חלקיחלקות.5:




מטרתהתכנית:
 פיתוח חניו יו ולילה בעל אופי מדברי ,ידידותי
לסביבה.
הקמתחניוהמאפשראירוחבסגנומדברי.




מגרשי:
2בהתאלתכנית285/02/30






מטרתהתכנית:
הסדרת אתר פסולת יבשה ודר גישה בסמו למט"ש
ספיר.








ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

6061

עיקריהוראותהתכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאתר פסולת יבשה ודר
גישהבקרקעחקלאית.
ב.קביעתהתכליות,זכויותומגבלותהבניה.
ג .קביעת תנאי למת היתרי בניה ושמירה על איכות
הסביבה.










הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 13/01/2012ובילקוטהפרסומי,6377התשעב ,עמוד
,2596בתארי.15/02/2012




התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
טלפו 08-6263795 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהערבהתיכונה,וכלמעונירשאילעייבה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוזדרו,מרחבתכנומקומי:שקמי
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'308/03/6
שהתכנית:אתרזוהרלמתקניאספקתמי

עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמקרקעחקלאיתלמתקהנדסי/תחנתשאיבה.
קביעתהוראותבינוי.
קביעתמבנילהריסה.
קביעתתנאילמתהיתרבניה.
קביעתהנחיותסביבתיות.
קביעתהוראותלפיתוחהשטחכוללתשתיותושירותי.














כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני . www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,
התקוה  4באר שבע  84100טלפו.08-6263795 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהשקמי,טלפו08-8500705:











נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה שקמי מופקדת תכנית מפורטת מס' /6
308/03
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989













התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות




המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
פירוט 
תממ 14/4/
כפיפות 
 101/02/1
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 5/


השטחי הכלולי בתכנית ומקומ :בתחו מועצה
אזורית:לכיש
דרומערביתלמושבנגה,צפוניתלמאגרזוהר
קואורדינטה170650 X
קואורדינטה614000 Y
















גושיוחלקות:
גושמוסדר



חלקות
בשלמות
ל"ר
ל"ר

מספרגוש
1589
1590

חלקותבחלק
16-20,35,41
5-6





6062

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:דימונה



נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 133 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה–  ,1965בדבר תיקו טעות שנפלה
בתכניתהמאושרתמס',34/101/02/25שפורסמהלמת
תוק בעיתוני ביו 02/09/2005 ובילקוט הפרסומי
מס'5452ביו.03/11/2005


מהותהתיקו:
בהוראות התכנית ,בטבלת זכויות הבניה ,בטור אזור
מגורי א' בנה בית ,במגרשי ששטח המזערי 450
מ"ר ,מפורטי מספרי המגרשי בקבוצות .בקבוצת
המגרש  438עד  467נכלל ,בי היתר ,מגרש מס' 463
שאינו בנמצא בתשריט התכנית .עיו בתשריט התכנית
מעלה,כיקיימגרשמגורישמספרו,643אשרמהווה
מספר אנומלי ביחס למספרי שאר המגרשי .עיו נוס
במסמכי התכנית מעלה ,כי קיי בנוס מגרש מס' 643
שנמצא בקבוצת מגרשי השצ"פ בתשריט התכנית ,ללא
פירוטבהוראותהתכנית.
משכ,נראהכיבמספרושלמגרש 463התקייבטעות
סיכול אותיות והועדה מתבקשת לראות בטעות זו טעות
סופר,באופשמספרושלמגרשמס'643בתשריטיתוק
למס'.463


מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אתר למתקני אספקת
מי.




הודעהבדברתיקוהוראותתכניתמאושרתמס'
34/101/02/25
שהתכנית:שכונהצפוניתדימונה



גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו



השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:דימונה
שכונהצפונית


גושיוחלקות:
גוש100088:חלקי


ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

עמיביטו
יו"רהועדההמקומיתלתכנוולבניה
קריתגת




מרחבתכנומקומיחבלאילות
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמקומית 
מס'/12מק–517/באראורה
שהתכנית:שינויבהוראותתכניתמתארבאראורה

כלהרואהעצמונפגעעלידיתיקוהתכניתרשאילהגיש
התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו ,התקוה  4באר
שבע  84100טלפו .08-6263795 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה דימונה,
טלפו08-6563182.:









נמסרתבזאתהודעהבהתאלסעי 117לחוקהתכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' /12מק .517/תכנית זאת מהווה שינוי לתכנית
164/02/12למעטהשינוייהמפורטיבתכניתזו.
המבקש:מנהלמקרקעיישראל



התנגדותלתיקולא תתקבלולאתידו,אלאאהוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותעליההיאמסתמכת.

אביהלר
יו"רהועדההמחוזיתלתכנוולבניה
מחוזדרו









השטחיהכלוליבתכניתומיקומ:
ישוב:באראורה
גושיוחלקות:גושי39129-39134:

מטרת התכנית ,עיקריה והוראותיה :תיקו מרחק
מינימאלי בי קו חשמל מתח נמו תת קרקעי לבי קיר
מבנה .במקו מרחק של  2מטר ,מרחק של  0.5מטר.
שינוילפיסעי62א').א()(5בחוקהתכנווהבניה.













מרחבתכנומקומיקריתגת
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמספר
/9מק2048/
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,תשכ''ה ,1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנוובניהקריתגת,ובמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ובניה מחוז הדרו מופקדת תכנית בסמכות הועדה
המקומיתמס'/9מק2048/

הודעהעלהפקדתהתכניתפורסמהבילקוטהפרסומי
מס'6448עמוד5405בתארי22ביולי.2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ובניה חבל אילות ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ובניה מחוז דרו) התקווה  4קריית הממשלה
באר שבע( ,כל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל.


מרחבתכנומקומיחבלאילות
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמקומית 
מס'/12מק516/א'–חאשחרות
שהתכנית:החלפתשטחיחאשחרות








המהווהשינוילתכניותהבאות:
שינויל44/101/02/9
בכפולא44/101/02/9/4/
בשכונה:רובעאתריהמקרא











השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
רשותמקומית:קריתגת





נמסרתבזאתהודעהבהתאלסעי 117לחוקהתכנו
והבניה ,התשכ"ה 1965בדבר אישור תכנית  מפורטת
מס' /12מק516/א .תכנית זאת מהווה שינוי לתכנית
2/147/02/12אלמעטהשינוייהמפורטיבתכניתזו.
המבקש:נגבגליליזמותבע"מ.



גושי/חלקותלתכנית:
גוש1565:בחלקות73,53
גוש2868בחלקה2
מגרשילתכנית2-9בשלמות









השטחיהכלוליבתכניתומיקומ:



עיקריהוראותהתכנית:
א(שינויקוויבנייצדדיוקובנייאחורילפיסעי
62א)א()(4
ב(שינויהוראותבדברבינוילפיסעי62א)א()(5
ג( שינויחלוקתשטחיבניהלפיסעי62א)א()(6



















גושיוחלקות:גוש,39112:חלקמחלקה.7

מטרתהתכנית,עיקריהוהוראותיה:איחודוחלוקהשל
מגרשי ,כמשמעות בפרק ג' סימ ז' ,ובלבד שאי
בתכניתשינויבשטחהכוללשלכלייעודקרקע.שינוישל
הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי ע"פ



סעי62א')א'()5
שינויחלוקתשטחיהבניההמותרי
(

אחת  ,
בתכנית 
לשנותאת ס כל השטח הכולל
מבלי
המותרלבניה.


הזכויותנשארותללאשינויבהתאלתכנית
מאושרתמס'44/101/02/9







התכניתפורסמהלהפקדהבעיתוניבתארי03/11/12




ובילקוטפרסומימס'6406בתארי30/04/12





שהמשרדי
בשעות
בתכנית ,
האמורה לעיי
מעוני רשאי
כל
המקומית
הועדה
במשרדי 
נמצאת
התכנית
בקרקע ,
מעוניי
לקהל .
או,
בבני97
קוממיות
רחוב
כל גת
קרית
פתוחי מ .
האמוריובניה ו.
לתכנו
נפגע על ידי
את עצמו
אחר הרואה
פרט תכנוני
בכל
הועדה
ובמשרדי
המחוזית
08/6874771
טלפו:
לחוק
באר100
68סעי
עלפי
כל הזכאי
)התכנית
טל:,
שבע ,
על.ד.
לכ ת
התקוה 4
וכרח'
כתובת :,
רסומהשל
ימיממועדפ
מעוניי60
גישהתנגדותתו
רשאילה
ובשעות
בימי
רשאי לעיי
 ,(08/6263384וכל
בעתוני ,למשרדי
ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל.



הועדההמקומיתלתכנוובניהקריתגתרחובהקוממיות
עמיביטו
העתקהתנגדותיומצאלמשרדי
,97טלפו.08/6874771:
באר
68לבניה
מקומיתלתכנוו
ועדהה
יו"ר
התקוה  4ת.ד .
כתובת:הרח' 
הועדה המחוזית )
קריתגת
שבע,טל.(08/6263384:






הודעהעלהפקדתהתכניתפורסמהבילקוטהפרסומי
מס',6448עמוד5405בתארי22ביולי.2012




המקומית
הועדה
האמורה נמצאת במשרדי 
התכנית
באראורה
\amt-jr-users\users\danielac\My
Documents
\\
doc
מק.517
12
חבל אילות ובמשרדי הועדה המחוזית
ובניה
לתכנו
לתכנו ובניה מחוז דרו) התקווה  4קריית הממשלה
באר שבע( ,כל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל.


אודיגת
יו"רהועדההמקומית 
לתכנוולבניהחבלאילות








חבלאילות
מקומי
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בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 31893-06-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מקודשת בע"מ ,ח"פ .51-423393-1

[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן פרופר ואת גד פרופר,
ממשרד רו"ח רוז'נסקי ,הליפי ,מאירי ושות' ,רח' אבא הלל
סילבר  ,16רמת גן  ,52506למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.

והמבקשים :עובדי החברה :אסתר עקיש ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
פז גולדהורן ,מרח' אח"י אילת  ,41ת"ד  ,1288קרית חיים ,טל' המועד הנ"ל  -לא ייענה.
 ,04-8422822פקס' .04-8422823
גד פרופר
דן פרופר
			
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,18.6.2012הוגשה בקשה
מפרקים
			
לבית המשפט המחוזי חיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.9.2012בשעה .9.30
מבט נאמן בקרת השקעות פיננסיות בע"מ
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.30
ביום .5.9.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פז גולדהורן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

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

(ח"פ )51-273919-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו נחום ,ת"ז
 ,39267349מרח' נרבתה  ,11ירושלים ,טל'  ,050-6698965למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

פורז סחר ושירותים ציוד ומכונות בע"מ

ד.ד.י .את שלמה מחיצות הצפון בע"מ

(ח"פ )51-181862-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי אזולאי ,מרח' המשביר
 ,10חולון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-125874-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף בן בנימין ,מרח'
השיטה  ,2/10יקנעם עילית ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

פ.ג.ד .נכסים בע"מ

ברט רורקה אינטרנט בע"מ

(ח"פ )51-198285-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
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(ח"פ )51-269385-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.8.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברט סולומון ,ת"ז
 ,309821767אצל עו"ד גדי רינגולד ,רח' הנדיב  ,71הרצליה,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ברט סולומון ,מפרק

אביב מרפאת שיניים בע"מ

לילינבלום  ,44תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריאל מייטליס ,עו"ד ,מפרק

יוסי אסולין  -עפר ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-173244-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת יוסים ,מרח'
תובל  ,13רמת גן  ,52522טל'  ,03-6128000למפרקת החברה.

(ח"פ )51-433844-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר דהרי ,מרח'
ההסתדרות  ,84חולון ,למפרק החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אפרת יוסים ,עו"ד ,מפרקת

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

ד"ר לוי  -מניקס בע"מ

בלקן יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-162680-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום קוך ,מרח' אבן
גבירול  ,2תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-296065-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן מניקס ,מרח' בורוכוב
 ,55גבעתיים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

וריאציה פירזולים בע"מ

רוברט הלף אופטיקה בע"מ
(ח"פ )51-239726-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל מייטליס ,מרח'
ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

(ח"פ )51-208127-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי כהן ,ת"ז ,056124233
מרח' רימלט  ,14רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
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אדנד בע"מ

הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רפי כהן ,מפרק

תכשיטי טובי בע"מ
(ח"פ )51-187414-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אביגדור בן יהודה,
מרח' שברץ  ,1רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אביגדור בן יהודה ,רו"ח ,מפרק

אלגט מהנדסים בע"מ
(ח"פ )51-133211-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.8.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צבי גרשגורן ,מרח'
המגינים  ,56חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צבי גרשגורן ,רו"ח ,מפרק

י.ג.א.ל - .חקלאות שיווק ויצור בע"מ
(ח"פ )51-123808-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זמל ,ת"ז ,007887300
אצל עו"ד זאב גולדוין ,ת"ד  ,364מושב נהלל ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-143394-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר לוי ,ת"ז ,024006587
מרח' הרותם  ,20אשדוד ,למפרקת החברה.
אסתר לוי ,מפרקת

קלורי בע"מ
(ח"פ )51-218027-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.10.2012בשעה  ,12.00אצל עו"ד ורדה רוזנטל,
רח' רוטשילד  ,60כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ורדה רוזנטל ,עו"ד ,מפרקת

סמסון פיננס אנד קונסולטינג בע"מ
(ח"פ )51-449301-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.10.2012בשעה  ,10.00ברח' ההגנה ,25
פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד שמש ,עו"ד ,מפרק

אי .פי .אם .פולק בע"מ
(ח"פ )51-346558-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.10.2012בשעה  ,11.30אצל רו"ח יוסף שמעוני,
רח' בדנר  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליעזר פולק ,מפרק

זאב גולדוין ,עו"ד
בא כוח המפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

נעלי לטין בע"מ
(ח"פ )51-367199-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.10.2012בשעה  ,11.00אצל רוז'נסקי ,הליפי,
מאירי ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
צבי לייזר ,מפרק

החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאיף זועבי ,מרח' איריס
 ,12/6נצרת עילית  ,17501טל'  ,052-6197052למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.12.2012
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נאיף זועבי ,מפרק

אנ-דן אחזקות בע"מ

טקסי בייק אשקלון בע"מ

(ח"פ )51-322757-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-336765-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.12.2012בשעה  ,12.00ברח' בן גוריון ,85
מעלות תרשיחא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אנט לחמני ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה גבאי,
ת"ז  ,022679617מביכורי ענבים  ,55-22אשקלון ,טל' ,052-4442607
למפרק החברה.

כרומוזום ג'נטיקס בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-439606-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פאבל טיליס ,ת"ז
 ,321976029מרח' הגיבורים  ,15בת ים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.12.2012
בשעה  ,10.00במשרד עו"ד אסף גילר ,רח' סחרוב  ,19ראשון לציון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
פאבל טיליס ,מפרק

ברק  -מסירות ושירותי עזר משפטיים בע"מ
(ח"פ )51-430249-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.1.2013
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' צה"ל  ,23אשקלון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שלמה גבאי ,מפרק

א .טקסי בייק מרכז מוטורי אשקלון בע"מ
(ח"פ )51-370690-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה גבאי,
ת"ז  ,022679617מביכורי ענבים  ,55-22אשקלון ,טל' ,052-4442607
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.1.2013
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' צה"ל  ,23אשקלון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שלמה גבאי ,מפרק

החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה גבאי,
ת"ז  ,022679617מביכורי ענבים  ,55-22אשקלון ,טל' ,052-4442607
למפרק החברה.

הילי אירועים ( )2000בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-294615-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה גבאי,
ת"ז  ,022679617מביכורי ענבים  ,55-22אשקלון ,טל' ,052-4442607
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.1.2013
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' צה"ל  ,23אשקלון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שלמה גבאי ,מפרק

ב.י.ש.ן תעשיות בע"מ
(ח"פ )51-245113-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה גבאי,
ת"ז  ,022679617מביכורי ענבים  ,55-22אשקלון ,טל' ,052-4442607
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.1.2013
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' צה"ל  ,23אשקלון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שלמה גבאי ,מפרק

סמי גבאי בע"מ
(ח"פ )51-273474-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.1.2013
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' צה"ל  ,23אשקלון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שלמה גבאי ,מפרק

סופר י.ז.ה.ר ( )1999שדרות בע"מ
(ח"פ )51-278320-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה גבאי,
ת"ז  ,022679617מביכורי ענבים  ,55-22אשקלון ,טל' ,052-4442607
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.1.2013
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' צה"ל  ,23אשקלון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שלמה גבאי ,מפרק

טקסי מוטור אשקלון בע"מ
(ח"פ )51-416854-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה גבאי,
ת"ז  ,022679617מביכורי ענבים  ,55-22אשקלון ,טל' ,052-4442607
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.1.2013
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' צה"ל  ,23אשקלון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שלמה גבאי ,מפרק

ד.ח.ס.א .הום רהיטים חברה ליבוא בע"מ
(ח"פ )51-300917-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.10.2012בשעה  ,10.00ברח' דן פטנקין ,26
באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים סבח ,מפרק

הודעה על כוונה לשלם דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 1339/06
שם החייב :אסנת חזן ,ת"ז .23988595
המנהל המיוחד :עו"ד ישראל שפלר ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן.
סוג הדיבידנד :נושים רגילים.
אחוז הדיבידנד.5.78% :
ישראל שפלר ,עו"ד ,מנהל מיוחד

יואבלי בע"מ
(ח"פ )51-170303-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב ליפשיץ ,ת"ז
 ,005865969מרח' פנקס  ,50תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יואב ליפשיץ ,מפרק

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב ליפשיץ ,מפרק

פרויקט קיץ בע"מ
(ח"פ )51-426226-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן חפץ ,ת"ז ,036126324
מרח' הרברט סמואל  ,46תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ערן חפץ ,מפרק

פרויקט קיץ בע"מ
(ח"פ )51-426226-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.9.2012בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הרברט
סמואל  ,46תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן חפץ ,מפרק

טטה השקעות בע"מ
(ח"פ )51-375210-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.9.2012בשעה  ,12.00במשרד המפרק,
רח' היצירה ( ,3בית ש.א.פ) ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ויקטור תשובה ,עו"ד ,מפרק

יואבלי בע"מ

בורדוק בע"מ

(ח"פ )51-170303-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-250841-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.9.2012בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
פנקס  ,50תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2012בשעה  ,9.00בככר העצמאות ,12
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מצליח מורי ,מפרק

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור טישלר ,מפרק

בריק האוס בע"מ

הכח בימ"ס לקרמיקה ואינסטלציה סניטרית בע"מ

(ח"פ )51-185221-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-331940-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.10.2012בשעה  ,10.00ברח' הנביאים ,18
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.10.2012בשעה  ,10.00ברח' תכלת  ,87מודיעין,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ישראל גרידינגר ,מפרק

חגי בן ארזה ,עו"ד ,מפרק

אייג'קס קפיטל בע"מ
נ .סטייל פרסום ושווק בע"מ
(ח"פ )51-315700-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.10.2012בשעה  ,17.00ברח' המגנים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

(ח"פ )51-408837-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו נדיבי ,ת"ז ,065569287
מרח' אופיר 18א ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

דילי בע"מ
(ח"פ )51-444979-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.10.2012בשעה  ,12.00במשרד המפרק,
רח' היצירה ( ,3בית ש.א.פ) ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אריק קאופמן ,עו"ד ,מפרק

קאטה פרופשנל (קמחי את טישלר) בע"מ
(ח"פ )51-160151-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.10.2012בשעה  ,11.00אצל ארדינסט ,בן
נתן ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזיאון ,קומה
 ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
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זיו נדיבי ,מפרק

אייג'קס קפיטל בע"מ
(ח"פ )51-408837-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.10.2012בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אופיר
18א ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו נדיבי ,מפרק

אורמקה חברה לאספקה תעשיתית  1964בע"מ
(ח"פ )51-043263-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.7.2012התקבלה החלטה
ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר דורון ,ת"ז ,010001675
מרח' התאנה  ,13הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאיר דורון ,מפרק

אורמקה חברה לאספקה תעשיתית  1964בע"מ
(ח"פ )51-043263-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2012בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
התאנה  ,13הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר דורון ,מפרק

מ .גבע השקעות בינלאומיות בע"מ
(ח"פ )51-277405-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדיאל בלושטיין ,ת"ז
 ,065040008ממרכז עזריאלי  ,1תל אביב  ,67021למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גדיאל בלושטיין ,עו"ד ,מפרק

בריל נכסים בע"מ
(ח"פ )51-188164-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדיאל בלושטיין ,ת"ז
 ,065040008ממרכז עזריאלי  ,1תל אביב  ,67021למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גדיאל בלושטיין ,עו"ד ,מפרק

בריל נכסים בע"מ
(ח"פ )51-188164-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.10.2012בשעה  ,9.00במרכז עזריאלי ,1
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדיאל בלושטיין ,עו"ד ,מפרק

ב.ל .אמריקאן שוז בע"מ
(ח"פ )51-212028-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדיאל בלושטיין ,ת"ז
 ,065040008ממרכז עזריאלי  ,1תל אביב  ,67021למפרק החברה.

מ .גבע השקעות בינלאומיות בע"מ

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

(ח"פ )51-277405-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.10.2012בשעה  ,9.00במרכז עזריאלי ,1
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדיאל בלושטיין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6463ד' באלול התשע"ב22.8.2012 ,

ב.ל .אמריקאן שוז בע"מ
(ח"פ )51-212028-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.10.2012בשעה  ,9.00במרכז עזריאלי ,1
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תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה שמעוני ,מפרק

גדיאל בלושטיין ,עו"ד ,מפרק

נירוונה סי אנד ספא נופש ובריאות בע"מ
למשקיע גולדמן חברה לניהול קרנות נאמנות ( )1982בע"מ
(ח"פ )51-094747-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.10.2012בשעה  ,18.00ברח' אופנהיימר
 ,12דירה  ,41תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל גולדמן

(ח"פ )51-250651-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.10.2012בשעה  ,10.00במשרד עורכי
דין שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור
ספורט ,קומה  ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

ורדה גולדמן

מפרקים

דלוס בע"מ
(ח"פ )51-299071-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.10.2012בשעה  ,9.00ברח' נוה צדק  ,24תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יפים דיין ,מפרק

גרין אייג' בע"מ
(ח"פ )51-383613-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.10.2012בשעה  ,9.00ברח' כצנלסון 28א,
אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יפים דיין ,מפרק

מ.א .צמיגים למלגזות בע"מ
(ח"פ )51-397028-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לאביה החזקות בע"מ
(ח"פ )51-432699-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2012בשעה  ,9.00ברח' הסדנאות ,8
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענבל אדר ,עו"ד ,מפרקת

הברנד פקטורי גרופ בע"מ
(ח"פ )51-380671-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2012בשעה  ,13.00ברח' דב פרידמן
 ,8רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יונית אלקיים ,מפרקת

הורייזון מדיקל טכנולוג'יס בע"מ
(ח"פ )51-427702-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.11.2012בשעה  ,10.00במשרד עו"ד בועז רוה,
רח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.10.2012בשעה  ,9.00ברח' החרושת
שי רוה ,עו"ד ,מפרק
 ,18אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
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