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הודעה בדבר סכום מעודכן
לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

החברות,  לחוק  158)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ט-11999, אני מודיעה כי הסכום המעודכן לפי הסעיף 

האמור לשנת 2013 הוא 610,509.92 שקלים חדשים.

י"ג בניסן התשע"ג )24 במרס 2013(
)חמ 3-3204(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ה, עמ' 238; התשס"ז, עמ' 322;   1 

י"פ התשע"א, עמ' 1159.  

תיקון נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 
ולדיון בהן

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  3א)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי 
לתמיכה מתקציב  בקשות  להגשת  נוהל  כי  קובע  אני  לממשלה, 

המדינה ולדיון בהן2, יתוקן כך שבסעיף 9)ה(, בסופו יבוא:

המדינה3,  משק  לחוק–יסוד:  3ב  בסעיף  האמור  חל  "ואם 
שיעור המקדמה הכוללת לא יעלה על 70% מסך כל התמיכה 

כאמור בסעיף קטן )ב(."

כ"ה בסיוון התשע"ג )3 ביוני 2013(
)חמ 3-4447(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3172.  2

ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשנ"ב, עמ' 224.  3

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עוזרי,  רוני  ד"ר  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
רופא וטרינר, רישיון מס' 1090, למנהל השירותים הווטרינריים 
בסיוון  כ"ב  יום  עד   )2013 במאי   26( בסיוון התשע"ג  י"ז  מיום 

התשע"ג )31 במאי 2013(.

ד' בסיוון התשע"ג )13 במאי 2013(
)חמ 3-1469(

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.  1

מינוי לראש אבות בית הדין הרבני
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11995, 
האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  זמיר,  יעקב  הרב  את  ממנה  אני 

בנתניה, לראש אבות בית הדין הרבני האזורי בנתניה, מיום ד' 
בסיוון התשע"ג )13 במאי 2013( לתקופה של ארבע שנים.

ד' בסיוון התשע"ג )13 במאי 2013(
)חמ 3-403-ה4(

שלמה משה עמאר  
ראשון לציון הרב הראשי לישראל  

נשיא בית הדין הרבני הגדול  

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

החולה,  זכויות  לחוק  24)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינוי,  )דרכי  זכויות החולה  3 לתקנות  ותקנה  התשנ"ו-11996, 
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21997, 
ועדת  ראש  יושב  מקום  לממלא  גרטנר  דניאל  את  ממנה  אני 

האתיקה של המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה3.

תוקף המינוי לארבע שנים.

י"ב בסיוון התשע"ג )21 במאי 2013(
)חמ 3-2753(

רוני גמזו  
                                       המנהל הכללי של משרד הבריאות

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.  1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 80.  2

י"פ התשט"ו, עמ' 4164.  3

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לפי סעיף 43)א( לחוק בנק ישראל, התש"ע-12010, ולאחר 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
אני מכריז על מטבעות מסדרת יום העצמאות, התשע"ג-2013, 
"60 שנה לייסוד יד ושם", בערך נקוב 10 שקלים חדשים )זהב 
קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף קשוט(, ו–1 שקל חדש )כסף רגיל(, 

כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

ג' בסיוון התשע"ג )12 במאי 2013(
)חמ 3-4173(

סטנלי פישר  
נגיד בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
של  פרטיהם  ושאר  תבניתם  משקלם,  תרכובתם,  הנקוב, 
מטבעות זיכרון בסדרת גביע העולם בכדורגל, התשע"ג-2013, 
 2 קשוט(,  )זהב  חדשים  שקלים   5 נקוב  בערך   ,"2014 "ברזיל 
אשר  רגיל(,  )כסף  חדש  ו–1 שקל  קשוט(,  )כסף  חדשים  שקלים 

דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

ג' בסיוון התשע"ג )12 במאי 2013(
)חמ 3-4172(

סטנלי פישר  
נגיד בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1



5153 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בהתאם לתקנה 31)א( לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-11977, 
ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, 
 22( התשע"ג  בסיוון  י"ג  מיום  בישיבתה  דנה  התשל"ו-21976, 
כי  ומצאה,  להלן  שפרטיו  הדין  עורך  בבקשת   ,)2013 במאי 
 2 בסעיף  כמפורט  הכשירות  תנאי  לכאורה,  במבקש,  נתמלאו 
בה  שהכירה  בהשתלמות  להשתתפות  בכפוף  האמור,  לחוק 

ועדת הרישיונות.

מתנאי  תנאי  מקיים  אינו  שהמבקש  הטוען  אדם  כל 
להגיש  רשאי  בחוק,  כמפורט  כנוטריון  לכהונה  הכשירות 
מיום פרסום הודעה  ימים  לוועדת הרישיונות בתוך שלושים 

זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה:

התשל"ו-1976,  הנוטריונים,  חוק  לפי  רישיונות  ועדת 
משרד המשפטים, רח' כנפי נשרים 15, בניין התאומים, קומה 2, 

גבעת שאול, ת"ד 34445, ירושלים 91343.

מועד הגשת הבקשהמען משרדהשם

  30 באוגוסט 2012   ירושלים    סנה משה

י"ח בסיוון התשע"ג )27 במאי 2013(
)חמ 3-308-ה1(

גיא רוטקופף  
                                      המנהל הכללי של משרד המשפטים

                                           יושב ראש ועדת הרישיונות
ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.  1

ס"ח התשל"ו, עמ' 196.  2

הודעה בדבר אמות מידה להתמחות
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

כי  בזה  מודיעה  המועצה(,   - )להלן  חשבון  רואי  מועצת 
ובבואה  מתמחים  לאמן  שכיר  חשבון  לרואה  לאשר  בבואה 
בו–זמנית,  מתמחים  משני  יותר  לאמן  חשבון  רואה  להרשות 
כאמור בתקנות 21)א( ו–22 לתקנות רואי חשבון, התשט"ז-11955, 
של  האינטרנט  באתר  המפורסמות  המידה  אמות  אותה  ינחו 

המועצה שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MoezetRoeiHasbon

אמות מידה להתמחות שהודעה עליהן פורסמה ביום כ"ט 
בכסלו התשס"א )26 בדצמבר 2000(2 - בטלות.

י"ח בסיוון התשע"ג )27 במאי 2013(
)חמ 3-665(

גיא רוטקופף  
יושב ראש מועצת רואי חשבון  

ק"ת התשט"ז, עמ' 34; התשע"ב, עמ' 247.  1

י"פ התשס"א, עמ' 999.  2

הודעה על מתן היתר לפינוי צמיגים
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

לחוק  7)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  מתוקף  כי  מודיעה  אני 
לחברת  היתר  ניתן  צמיגים, התשס"ז-12007,  ולמיחזור  לסילוק 

E&J המרכז למחזור צמיגים בע"מ, ח"פ 51-416077-9, לפנות 
צמיגים משומשים חתוכים בדרך של ייצוא למפעל מיחזור או 
השבה הפועל לפי תנאים סביבתיים נאותים, בתקופה שמיום 
י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012( עד יום כ"ג באב התשע"ג 

)30 ביוני 2013( ועד לכמות מרבית של 8,750 טון.

ז' בניסן התשע"ג )18 במרס 2013(
)חמ 3-4657(

נעמה אשור בן–ארי  
הממונה על חוק הצמיגים  

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
יוסף  תלמי  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים,  להלן  המפורטים 

מחלת הניוקסל:

תלמי יוסף, חולית, כרם שלום, ניר יצחק, סופה, וכל מקום 
אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב תלמי יוסף.

כ"א בסיוון התשע"ג )30 במאי 2013(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

הודעה בדבר הארכת תוקף ועדכון תכנית עבודה 
ברישיון "אופק"/381

לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, אני מודיע 
כי הארכתי ביום ג' בסיוון התשע"ג )12 במאי 2013( את תוקף 
רישיון "אופק"/2381 עד יום י"א בכסלו התשע"ד )14 בנובמבר 

2013( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק הנפט.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-629(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

2  י"פ התש"ע, עמ' 519.

הודעה בדבר הארכת תוקף רישיון "יוסף"/339
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, אני מודיע 
כי הארכתי ביום ג' בסיוון התשע"ג )12 במאי 2013( את תוקף 
ו' בחשוון התשע"ד )10 באוקטובר  רישיון "יוסף"/2339 עד יום 

.)2013

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-629(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 1019; התשע"א, עמ' 933.  2  
ס"ח התשס"ז, עמ' 96.  1
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של 
)1 במאי  לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"א באייר התשע"ג 
2013(, בתיק בד"א 10,19/2013, החליט לבטל את עונש ההוצאה 
מן הלשכה שהוטל על מונדר גאבר, רישיון מס' 18796, ובמקומו 
הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש  עליו  להטיל 

לתקופה של שש שנים.

תוקף ההשעיה מיום ט"ו בניסן התשע"ג )26 במרס 2013( עד 
יום י"ח באדר ב' התשע"ט )25 במרס 2019(.

י"א בסיוון התשע"ג )20 במאי 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית המשפט המחוזי בירושלים, 
באייר  י"ב  ביום  פליליים,  לערעורים  משפט  כבית  בשבתו 
התשע"ג )22 באפריל 2013(, בתיק עמל"ע 17913-09-12, החליט 
לדחות את ערעורו של עורך הדין יעקב שפירא, רישיון מס' 5262, 
הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש  עליו  ולהטיל 

לתקופה של שנתיים.

תוקף ההשעיה מיום י"ב באייר התשע"ג )22 באפריל 2013( 
עד יום ב' באייר התשע"ה )21 באפריל 2015(.

כ"ב באייר התשע"ג )2 במאי 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בבאר שבע, בשבתו ביום ז' בסיוון התשע"ג 
)16 במאי 2013(, בתיק בד"מ 039/2012, החליט להטיל על עורכת 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,49992 מס'  רישיון  כהן,  ורד  הדין 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ז' בסיוון התשע"ג )16 במאי 2013( עד 
יום ט' באלול התשע"ג )15 באוגוסט 2013(.

י"א בסיוון התשע"ג )20 במאי 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר הארכת תוקף רישיון "שרה"/348
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, אני מודיע 
כי הארכתי ביום ט"ז בסיוון התשע"ג )25 במאי 2013( את תוקף 
רישיון "שרה"/2348 עד יום ט"ו בתמוז התשע"ד )13 ביולי 2014(.

י"ח בסיוון התשע"ג )27 במאי 2013(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

1     ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4488.

הודעה בדבר הארכת תוקף רישיון "מירה"/347
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, אני מודיע 
כי הארכתי ביום ט"ז בסיוון התשע"ג )25 במאי 2013( את תוקף 
ביולי   13( התשע"ד  בתמוז  ט"ו  יום  עד  "מירה"/2347  רישיון 

.)2014

י"ח בסיוון התשע"ג )27 במאי 2013(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 4488.  2

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק 
ובאזור סובב כנרת

לפי חוק המים, התשי"ט-1959

לחוק  השנייה  לתוספת  2)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המים, התשי"ט-11959, אני מודיע כי סיווג המצב ההידרולוגי 
הוא   ,2013 שנת  לגבי  כנרת  סובב  ובאזור  מנותקים  באזורים 

כמפורט להלן:

באזורים המנותקים:  .1

באזור עמק חרוד: גרוע;  )1(

באזור בית שאן: גרוע;  )2(

באזור בקעת הירדן: ממוצע;  )3(

באזור ים המלח והערבה: גרוע;  )4(

באזור סובב כנרת: טוב.  .2

זאת לפי נתונים אלה:  

 -  )2013 במרס   31( בניסן התשע"ג  כ'  ביום  הכנרת  מפלס   
209.96 מטרים מתחת לפני הים.

במרס   31( התשע"ג  בניסן  כ'  ביום  הדן  מעיינות  שפיעת   
2013( - 9.58 מטרים מעוקבים לשנייה.

כ"ו בסיוון התשע"ג )4 ביוני 2013(
)חמ 3-3697(

                                           אלכסנדר קושניר
                               מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ב, עמ' 4363.  1
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הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
י"ז  ביום  לוד,  של  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  במקרקעין 

בתמוז התשע"ג )25 ביוני 2013(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש השומה: 3953, 3955, 3956, 3964, 
3965, לוד; 

גוש 6000 - צפון: גוש מוסדר 4548; דרום: גושים מוסדרים 
5155, 5156, חלק מרח' גולומב; מזרח: גוש בהסדר 80025; מערב: 

גוש בהסדר 5999.

מוסדר  גוש  דרום:   ;4548 מוסדר  גוש  צפון:   -  80,025 גוש 
5156; מזרח: גוש בהסדר 80026; גבול מערב: גוש בהסדר 6000.

גוש 80,026 - צפון: גוש מוסדר 4548; דרום: גושים מוסדרים 
5156, 5158; מזרח: גוש מוסדר 4548, רחובות עליה ב' ורח' סג'רה; 

מערב: גוש בהסדר 80025.

רמת  משטרה  תחנת  נמצאים:  הגושים  שלושת  במתחם 
אשכול, מנזר, חאן אל ח'לו, בית כנסת ליהודי הודו ומרכז רמת 

אשכול.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקידת ההסדר 
הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  בלשכתה,  או  במחנה 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  אביב,  תל 
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

י"א בסיוון התשע"ג )20 במאי 2013(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר המרכז                  

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

התשכ"ט-1969

רישום  גוש  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
וגוש  10836/חיפה(,  מס'  שומה  מגוש  )חלק  12179/חיפה  מס' 
נפת  10812/חיפה(   מס'  שומה  מגוש  )חלק  11713/חיפה  רישום 
פקיד הסדר  ימים, לעיון בלשכת  חיפה, הוצגו היום למשך 30 

הודעה בדבר השעיה זמנית
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ג באדר התשע"ג 
)5 במרס 2013(, בתיק בד"מ 147/2012, החליט להטיל על עורך 
זמנית  עונש של השעיה   ,22859 מס'  רישיון  רויטמן,  דוד  הדין 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום ו' בסיוון התשע"ג )15 במאי 

2013( עד להכרעת דינו בבית המשפט.

ז' בסיוון התשע"ג )16 במאי 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק העבירות 
המינהליות, התשמ"ו-11985 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו 
כדין, אני ממנה למפקחים לעניין העבירות המינהליות המנויות 
בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת פיקוח על 

הכלבים(, התשס"ז-22007, את עובדי עיריית באר שבע האלה:

עידן ביתן בן ציון

ולדימיר גרשברג

אברהם אבו עליון.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

י"א בסיוון התשע"ג )20 במאי 2013(
)חמ 3-1923(

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

הסמכת פקחית במועצה המקומית גן יבנה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות המקומיות 
התשס"ח-12008  פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
לפקחית  מסמיך  אני  כדין,  שהוכשרה  ולאחר  החוק(,   - )להלן 
לעניין חיקוקי הסביבה שבתוספת לחוק, את עובדת המועצה 

המקומית גן יבנה, גליה חן.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
תחדל העובדת לכהן בתפקידה, לפי המוקדם מבינהם.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-4029(

דרור אהרון  
  ראש המועצה המקומית גן יבנה

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1
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.181/2013

.223.9.2012

איתן אמי - עובדים זרים לבנין בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.182/2013

.223.9.2012

י.ח דמרי חברה לכ"א בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.183/2013

.223.9.2012

דקל עובדים זרים בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.184/2013
. 223.9.2012
איבריקה אינטרנשיונל בע"מ3.

הסתדרות העובדים הלאומית,
התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887

עובדי כח אדם4.

כלל העובדים הזרים5.

תנאי עבודה6.

.724.4.2013

23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.185/2013

.223.9.2012

לובאן משאבים3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.186/2013

.223.9.2012

המקרקעין אזור הסדר חיפה, קריית הממשלה, רח' פל-ים 15א, 
קומה 14, חיפה, בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, 

קריית הממשלה, חיפה.

י"ח בסיוון התשע"ג )27 במאי 2013(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה 																 

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2013
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.178/2013

.223.9.2012

נרקיסים כוח אדם לבנייה ע"פ יפוי כוח להתאחדות 3.
מעסיקי כוח אדם זר לבנין,

הסתדרות העובדים הלאומית,
התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין

עובדי כח אדם4.

2475 עובדים זרים מתוך 2880 עובדים5.

תנאי עבודה6.

.714.4.2013

23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.179/2013

.223.9.2012

ש.כ. מאגרי אנוש יוניברס 2005 בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית, האגף לאיגוד מקצועי
התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887

עובדי כח אדם4.

כלל העובדים הזרים5.

תנאי עבודה6.

.724.4.2013

23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.180/2013
223.9.2012
סטון שירותי כח אדם בע"מ3.

הסתדרות העובדים הלאומית,
התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887

עובדי כח אדם4.

כלל העובדים הזרים5.

תנאי עבודה6.

.724.4.2013

23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.
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עובדי כח אדם4.

כלל העובדים הזרים5.

תנאי עבודה6.

.724.4.2013

23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.192/2013

.213.3.2013

קליל תעשיות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב כרמיאל

תעשיית מינרלים4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.722.4.2013

.81.7.2015 - 1.1.2013

.193/2013

.27.3.2013

איסכור שירותי פלדות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

תוספת שכר6.

.722.4.2013

1.1.2013  - לתקופה בלתי מסויימת8.

.194/2013

.23.3.2013

אל"צ אגודה שיתופית לציוד חקלאי בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב עמקים / מועצת פועלי 

עפולה
תעשיית מתכת4.
3 עובדים5.
הארכת הסכם בשינויים6.
.717.4.2013
3.3.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.195/2013

.212.3.2013

חברת נמל אשדוד,3.
הסתדרות החדשה / האיגוד הארצי לקצינים

כלל הענפים4.

נתבים5.

תיק בר"מ 62/12.
נוכחות שני נתבים בנמל 

.717.4.2013

12.3.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.196/2013

.27.3.2013

התעשייה הצבאית לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה וארגון עובדי תע"ש

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

תשלומי מקדמות שכר6.

.717.4.2013

7.3.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

סוראל יישום שירותי בניה בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.187/2013

.223.9.2012

מלגם ניהול כח אדם בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.188/2013

.223.9.2012

עוז פאור  בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.189/2013

.223.9.2012

עינת כח אדם לבנייה בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.190/2013

.223.9.2012

אבי ש. השמה וניהול כח אדם בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.191/2013

.223.9.2012

חסון גשר כח אדם בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887



ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013  5158

.724.4.2013

18.3.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1103/2013

.28.4.2013

רשות העתיקות,3.
הסתדרות החדשה / מח"ר 

מינהל ציבורי מדינתי4.

כלל העובדים כאמור בסעיף 2א’5.

תנאי עבודה ושכר6.

.722.4.2013

.828.2.2015 - 1.3.2013

.1104/2012

.21.1.2013

טכנולוגיות אביב בגליל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית רכיבים אלקטרוניים4.

כלל העובדים5.

צמצום שבוע עבודה באופן זמני6.

.73.4.2013

.822.2.2013 - 1.1.2013

.1105/2013

.223.9.2013

בוני הארץ י.ק בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1106/2013

.223.9.2013

בוני התיכון )כח אדם( בע"מ3.
הסתדרות העובדים הלאומית,

התאחדות מעסיקי כוח אדם זר לבנין ע.ר  580526887
עובדי כח אדם4.
כלל העובדים הזרים5.
תנאי עבודה6.
.724.4.2013
23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1107/2013

.27.3.2013

כרמל מערכות מיכלים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית נייר4.

כלל העובדים 5.

תוספות שכר וקרן השתלמות6.

.79.4.2013

.831.12.2013 - 7.3.2013

.1108/2013

.218.3.2013

.197/2013

.212.3.2013

מדינת ישראל,3.
הסתדרות המורים

חינוך4.

מנהלי בתי הספר5.

שכר מנהלי בתי הספר6.

.721.4.2013

12.3.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.198/2013

.228.2.2013

בנק דיסקונט,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

עובד אחד5.

העסקה זמנית6.

.717.4.2013

28.2.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.199/2013

.21.3.2013

שהם שירותי השמה ומיון בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

כוח אדם4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.717.4.2013

1.3.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1100/2013

.27.3.2013

איסכור שירותי פלדות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר6.

.722.4.2013

7.3.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1101/2013

.24.4.2013

כלל פיננסים בע"מ3.
כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ,

הסתדרות החדשה
מוסד פיננסים4.
כלל העובדים5.
תנאי עבודה6.
.722.4.2013
4.4.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1102/2013

.218.3.2013

בנק ערבי ישראלי בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

כאמור בנספח5.

העסקה זמנית6.



5159 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

כאמור בסעיף 51.2.

תנאי עבודה ושכר6.

.729.4.2013

.830.9.2016 - 25.2.2013

.1114/2013

.28.4.2013

טמפו משקאות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות עובדי המזון 

והפרמצבטיקה
תעשיית משקאות4.
עובדים פורשים מאתר מגדל העמק5.
תנאי פרישה של עובדים פורשים מאתר מגדל העמק 6.

עקב סגירתו
.729.4.2013
8.4.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

כ"ו באייר התשע"ג )6 במאי 2013(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 24819-04-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"צ  בע"מ,   )1979( השקעות  גילאון  חברת  פירוק  ובעניין 
גן  רמת  אפסווינג(,  )אצל   7 ז'בוטינסקי  מרח'   ,52-004025-4

52520, טל' 03-6114922, פקס' 03-6114923.

והמבקשת:  חברת אמ.אמ.ג'י עסקים בע"מ, ח"פ 51-466783-1, 
ע"י ב"כ עו"ד בניהו לאבל ו/או מיכל ויסמן ו/או משה רון, מבניהו 
לאבל - משרד עורכי דין, רח' יצחק שדה 17 )מגדל נצבא(, קומה 

13, תל אביב 67775, טל' 03-5759220, פקס' 03-5759221.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.6.2013 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים 

לפני מועד הדיון.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בניהו לאבל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

גמלאים5.

ועדת מעקב מכוח סעיף 19 להסכם קיבוצי )מסגרת( 6.
מיום 17.4.2008

.73.4.2013

18.3.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1109/2013

.226.2.2013

צנורות המזרח התיכון בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה6.

.79.4.2013

.831.12.2014 - 1.2.2011

.1110/2013

.219.2.2013

מרכז משען בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הפקידים

שירותי רווחה וסיעוד 4.

כלל העובדים5.

ביטוח בריאות6.

.711.4.2013

19.2.2013 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1111/2013

.21.3.2013

חברת חשמל לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

חשמל4.

רתכים ועובדי טצ"מ5.

הארכת תוספת העסקה6.

.729.4.2013

1.3.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1112/2013

.225.10.2013

מכללה אקדמית ספיר,3.
ארגון סגל האקדמי

חינוך4.

כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה ושכר6.

.717.4.2013

.830.9.2015 - 25.10.2012

.1113/2013

.225.2.2013

כימאגיס בע"מ,3.
הסתדרות החדשה  / מרחב נגב

תעשיית כימיקלים4.
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 1965 -ה, התשכ"ה יבניהחוק התכנון והודעות לפי 
 

 ירושליםמחוז 
 

 ירושלים :מרחב תכנון מקומי ,ירושליםמחוז: 
' מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 / ב8174
 אזור תעשיה מתקדמת גבעת שאול ד' שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית י במשרדי כ, 5891-התשכ"הוהבניה, 
הועדה המקומית  ובמשרדי מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 / ב8159 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 לתכניות הבאות: המתייחסת
 מספר התכנית ג היחססו

 8159בת/  שינוי
 8899במ/  שינוי

 / א5489 ביטול
 98 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
              שכ' גבעת שאול  , רחוב: וייץ יוסף ,ירושליםיישוב: 

 .בין רחובות וייץ ובית הדפוס
 ט בקו הכחול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשרי

 X: 217699קואורדינטה 
 Y: 632408קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .589 - 581, 585 - 586חלקות במלואן:  46895גוש: 
 .864, 865, 588, 581חלקי חלקות:  46895גוש: 
, 588 - 586, 591 - 598חלקות במלואן:  46898גוש: 
581 ,866 - 868. 
 .589חלקי חלקות:  46898גוש: 
 .518, 515, 598חלקות במלואן:  46898גוש: 
 .516, 599, 548חלקי חלקות:  46898גוש: 
 .48חלקות במלואן:  46448גוש: 

 

 :מטרת התכנית
  596-תכנון מחדש של אזור תעשייה עתירת ידע הכולל כ

 דונמים על מנת להקל על מימושו.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
זור תעשייה, הבא: מא קרקע בהתאם לפירוטייעוד . שינוי 5
זור תעשייה מיוחד, דרך ו/או עיצוב נופי, דרך מאושרת, א

מתקן הנדסי, שמורת טבע, לתעשייה עתירת ידע, דרך 
מוצעת, דרך מאושרת, דרך ו/או שיקום נופי, מתקנים 

 הנדסיים, שמורת טבע, כיכר עירונית, שביל ושצ"פ.
קרי. מ"ר שטח עי 88,181של בנייה . א. תוספת זכויות 8

מ"ר, סה"כ זכויות  84,184מאושרות: בנייה )זכויות 
 מ"ר(. 549,449מוצעות: בנייה 

מ"ר שטחי שירות.  89,619של בנייה ב. תוספת זכויות 
בנייה מ"ר, סה"כ זכויות  9,144מאושרות: בנייה )זכויות 

 מ"ר(. 48,185מוצעות: 

מ"ר שירות לצורך  99,656של בנייה ג. תוספת זכויות 
מ"ר, סה"כ  84,184מאושרות: בנייה זכויות חניה. )

 מ"ר(. 588,964מוצעות: בנייה זכויות 
קומות + חנייה תת  8קומות, סה"כ עד  8. תוספת 4

 קרקעית.
 . קביעת הוראות בינוי.8
 . קביעת דרכים לביטול.1
. קביעת הוראות בגין מתקנים הנדסיים, שטחים 9

עירונית, ציבוריים פתוחים, דרכים, שמורת טבע, כיכר 
 שביל וזיקת הנאה.

 . קביעת הוראות לשימור, עקירה והעתקת עצים.1
 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.9
 . קביעת הוראות סביבתיות.8
 

ות רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

כל .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

                    טלפון:  ,85656ירושלים  ,5ון ירושלים, שלומצי
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 68-9886894

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955טלפון: 

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי  תידון אלא אם כן
 בדות שעליהן היא מסתמכתתצהיר המאמת את העו

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
וסדרי עבודתו(,  בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר

 .5898 -תשמ"ט 
 
 

 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / ב71171
יים ן קיתוספת קומה וקומה חלקית לבני שם התכנית:

 שכ' מקור ברוך ,71ברח' החשמונאים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / ב56858 מס' 

 

 איחוד וחלוקהללא  איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5146 ביטול
 1688 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת מקור ברוך, 51ירושלים רחוב: החשמונאים יישוב: 
 י הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.הכל על פ

 X: 219830קואורדינטה 
 Y: 632995קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .591חלקות במלואן: , מוסדר, 46619גוש: 
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מ"ר שירות לצורך  99,656של בנייה ג. תוספת זכויות 
מ"ר, סה"כ  84,184מאושרות: בנייה זכויות חניה. )

 מ"ר(. 588,964מוצעות: בנייה זכויות 
קומות + חנייה תת  8קומות, סה"כ עד  8. תוספת 4

 קרקעית.
 . קביעת הוראות בינוי.8
 . קביעת דרכים לביטול.1
. קביעת הוראות בגין מתקנים הנדסיים, שטחים 9

עירונית, ציבוריים פתוחים, דרכים, שמורת טבע, כיכר 
 שביל וזיקת הנאה.

 . קביעת הוראות לשימור, עקירה והעתקת עצים.1
 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.9
 . קביעת הוראות סביבתיות.8
 

ות רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

כל .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

                    טלפון:  ,85656ירושלים  ,5ון ירושלים, שלומצי
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 68-9886894

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955טלפון: 

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי  תידון אלא אם כן
 בדות שעליהן היא מסתמכתתצהיר המאמת את העו

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
וסדרי עבודתו(,  בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר

 .5898 -תשמ"ט 
 
 

 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / ב71171
יים ן קיתוספת קומה וקומה חלקית לבני שם התכנית:

 שכ' מקור ברוך ,71ברח' החשמונאים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / ב56858 מס' 

 

 איחוד וחלוקהללא  איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5146 ביטול
 1688 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת מקור ברוך, 51ירושלים רחוב: החשמונאים יישוב: 
 י הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.הכל על פ

 X: 219830קואורדינטה 
 Y: 632995קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .591חלקות במלואן: , מוסדר, 46619גוש: 

 מטרת התכנית:
תוספת קומה מלאה, קומה חלקית )העליונה בנסיגה( 

סה"כ תוספת  -+6.66ותוספת בקומת העמודים מפלס 
 יח"ד חדשות. 54

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 לאזור מגורים ד'. 4שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:8
מעל הבניין הקיים בנייה קומות  8קביעת בינוי לתוספת  -

כאשר קומה עליונה בנסיגה, וסגירת קומת עמודים 
יח"ד חדשות בהתאם  54מפולשת קיימת לשם תוספת 

 נוי.לנספח הבי
קביעת בינוי לחפירת קומה תת קרקעית נוספת במפלס  -

 לשם תוספת מקומות חניה. - 1.56
. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור בהתאם לנספח 4

 הבינוי.
מ"ר  1688בשטח וקביעתם ל בנייה . הגדלת שטחי ה8

מ"ר שטחי  8148-מ"ר ו 8169מתוכם שטחים עיקריים 
 שירות.

 יח"ד. 81יח"ד ל  58יור מ . הגדלת מספר יחידות הד1
קומות מעל שתי  1קומות ל  4. הגדלת מספר קומות מ 9

 קומות חניה תת קרקעית.
 . קביעת השימושים בשטח למגורים.1
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.9
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 8

 בשטח.
 יעת עצים בוגרים בחלקה.. קביעת הוראות בגין נט56

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע
                   טלפון:  85656ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא יה בנימקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -מ"ט תש
 
 

 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / ב71174
תוספת שתי קומות מעל שני בנינים  שם התכנית:

 שכ' צור באחר -קיימים והקמת שני בנינים חדשים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

י במשרדי הועדה המחוזית כ, 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / ב56859 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 98 ביטול
 / א8468 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1688מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת צור באהר , ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 X: 222675קואורדינטה 
 Y: 627400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .46199לקיות: גושים בח

 

 מטרת התכנית:
 תוספת שתי קומות מעל שני בנינים קיימים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב'.    1מאזור מגורים ייעוד א. שינוי 

נים יב. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות עבור שני הבני
 הכל בהתאם לנספח הבינוי.  הקיימים,

קומות למגורים מעל  8-למרבי ג. קביעת מס' הקומות ה
  5קומת חניה ומחסנים, הכל בהתאם לנספח הבינוי מס' 

 ד. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור.
 8451.18 -בשטח קביעתם לבנייה ה. הגדלת שטחי ה

 959.98 -מ"ר שטחים עיקריים ו 5188.88מ"ר מתוכם 
                        שטחי שירות .                                                מ"ר

 יח"ד.     9 -למרבי ו. קביעת מספר יחידות הדיור ה
 ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית .     

 בשטח . בנייה ח. קביעת תנאים למתן היתר 
 ט. קביעת הוראות בגין עצים לשימור .

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר לקהל, וכןשהמשרדים האמורים פתוחים 
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה , למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לתוניםיבע
                    טלפון:  85656ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955טלפון: 
ם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תידון אלא א

תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .5898 -תשמ"ט 

 
 

 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
ברמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 71971מס' מפורטת 
, שכ' ין מגורים קייםילבנבנייה תוספת  שם התכנית:

 בית חנינה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
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ר מקומית ירושלים מופקדת תכנית מתאבנייה לתכנון ול
 54851 מס' ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 98 ביטול
 / א4811במ/  ביטול

 1688 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 
 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 

 שכונת בית חנינה,, רחוב: סולטן קוטז ,ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 221500קואורדינטה 
 Y: 632000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .815חלקות במלואן:  46958גוש: 
 

 מטרת התכנית:
 לבנין מגורים קיים . בנייה תוספת 

 

 ראות התכנית:עיקרי הו
 יעודי הקרקע כמפורט להלן :י. שינוי במערך 5

 מיוחד לאזור מגורים ב' . 5מאזור מגורים 
מתוכם  5581.86 -רביים למבנייה . קביעת שטחי 8

 מ"ר שטחי שירות . 489.15 -מ"ר שטח עיקרי ו  966.88
 . קביעת קווי בנין מרביים .4
הכניסה קומות  מעל מפלס   8 -. קביעת גובה מבנה ל8

 הקובעת, וקומה אחת  מתחת למפלס הכניסה הקובעת .
 בשטח . בנייה . קביעת תנאים למתן היתרי 1
 . קביעת הוראות בינוי .9
 . 9 -. קביעת מספר יחידות דיור ל1
 . קביעת הוראות בגין הריסה.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור / עקירה / העתקה.8
 

ת, בימים ובשעות רשאי לעיין בתכנימעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד פרסומה
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

                      טלפון:  85656ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 
 

 
 
 
 

 ירושלים י:מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומ
 78711מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 - 6הרחבה ותוספת יח"ד רח' מלאכי  שם התכנית:
 כרם אברהם

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 58584 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 98 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1688 כפיפות

 
 מקומם:השטחים הכלולים בתכנית ו

 שכ' כרם אברהם, 9רחוב: מלאכי  ,ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 223620קואורדינטה 
 Y: 632985קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18חלקות במלואן: , מוסדר, 46695גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומות לשם 

 תוספת יח"ד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בכל המפלסים לשם בנייה .קביעת בינוי לתוספות 5

 הרחבת יח"ד קיימות , הכל בהתאם לנספח הבינוי .
 .בנייה . קביעת תוספת שטחי 8
 -+ + ו 55.59. קביעת בינוי לתוספת קומות במפלסים 4

 + לשם תוספת יח"ד חדשות . 54.89
 ם ג' .למגורי 4מאזור מגורים  ייעוד . שינוי 8
 5646מ"ר, מתוכם  5481.56. קביעת בינוי לסה"כ 1

 .מ"ר שטחי שירות 881.56 -יקריים ומ"ר שטחים ע
 .בנייה. קביעת תנאים למתן היתר 9
 ן וקביעת קווי בנין חדשים.יי. שינוי קווי הבנ1
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9
 . קביעת הוראות בגין בנין לשימור.8
 

י לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים רשאמעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

ין או בכל יבקרקע, בבנמעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  ימים 96תוך 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון יהפרסומים בע
                      טלפון: ,85656ירושלים  ,5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה ל

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955פון: טל
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 ירושלים י:מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומ
 78711מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 - 6הרחבה ותוספת יח"ד רח' מלאכי  שם התכנית:
 כרם אברהם

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 58584 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 98 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1688 כפיפות

 
 מקומם:השטחים הכלולים בתכנית ו

 שכ' כרם אברהם, 9רחוב: מלאכי  ,ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 223620קואורדינטה 
 Y: 632985קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18חלקות במלואן: , מוסדר, 46695גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומות לשם 

 תוספת יח"ד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בכל המפלסים לשם בנייה .קביעת בינוי לתוספות 5

 הרחבת יח"ד קיימות , הכל בהתאם לנספח הבינוי .
 .בנייה . קביעת תוספת שטחי 8
 -+ + ו 55.59. קביעת בינוי לתוספת קומות במפלסים 4

 + לשם תוספת יח"ד חדשות . 54.89
 ם ג' .למגורי 4מאזור מגורים  ייעוד . שינוי 8
 5646מ"ר, מתוכם  5481.56. קביעת בינוי לסה"כ 1

 .מ"ר שטחי שירות 881.56 -יקריים ומ"ר שטחים ע
 .בנייה. קביעת תנאים למתן היתר 9
 ן וקביעת קווי בנין חדשים.יי. שינוי קווי הבנ1
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9
 . קביעת הוראות בגין בנין לשימור.8
 

י לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים רשאמעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

ין או בכל יבקרקע, בבנמעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  ימים 96תוך 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון יהפרסומים בע
                      טלפון: ,85656ירושלים  ,5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה ל

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955פון: טל
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 ירושלים כנון מקומי:מחוז: ירושלים, מרחב ת
 78879מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

ת יח"ד קיימו 1 -לבנייה תוספת שטחי  שם התכנית:
 קרית יובל ,ותוספת יח"ד חדשה רח' רבינוביץ
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
וז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית מחבנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 58858 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 98 ביטול
 8865 ביטול

 1688 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

שכונת קרית , 51רחוב: רבינוביץ אהרון  ,ירושליםיישוב: 
 ה מרחוב קליינמן,יפני ,יובל

 הכל על פי הגבולות  המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 216835קואורדינטה 
 Y: 630085קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18ות במלואן: חלק 46858גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ע"י תוספת קומה לשם הרחבות יח"ד קיימות.בנייה תוספות 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור  9הקרקע מאזור מגורים ייעוד .שינוי 5

 מגורים א'.
 כמפורט להלן :בנייה . קביעת בינוי לתוספות 8
בקומת מרתף במפלס בנייה קביעת בינוי לתוספות  -

ובקומה שניה  6.66קומה ראשונה במפלס וב -4.51
יח"ד קיימות ותוספת  8+ עבור הרחבות 8.9במפלס 

 יח"ד אחת .
 , כאמור .בנייה . קביעת קווי בנין ל4
מ"ר שטחים מתוכם   891.91 -. קביעת סך השטחים ל8

 מ"ר שטחי שירות 44.85-מ"ר שטחים עיקריים ו 818.89
 . קביעת השימושים בשטח למגורים .1
 בשטח .בנייה קביעת תנאים למתן היתר . 9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור .1
 . קביעת הוראות  בגין סטיה ניכרת .9
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
כל פרט תכנוני אחר הרואה ין או ביבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

                   טלפון:  85656ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה לתקנות התכנון וה ובהתאם
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 
 

 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 717-1166618 
 שינוי מבית עלמין-יער ירושלים שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

 מס' ירושלים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
565-6699918 

 

   ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 הרשאותהיתרים או 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1889 ביטול
 88תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ירושלים    יישוב: 
יער ירושלים באזור מעלה רומאים, מדרום להר תמיר 

 וגבעת שאול ומצפון לאזור התעשייה של קריית משה.
 X: 217031קואורדינטה 

 Y: 633394טה קואורדינ
 הכל על פי הגבלות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9, 1חלקות במלואן:  46819גוש: 
, 54, 58, 8, 1, 8, 4, 8, 5חלקי חלקות:  46819גוש: 

59 ,59. 
 .4, 8חלקי חלקות:  46899גוש: 
 .51, 58, 1, 9, 1, 8, 4, 8חלקי חלקות:  46818גוש: 

 

 ת:מטרת התכני
החזרת שטח יער ששונה בעבר לבית עלמין ליער נטע 

 אדם קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מבית עלמין ליער נטע אדם קיים ולדרך/או ייעוד שינוי 

 טיפול נופי.
 ביטול דרך מאושרת.

קביעת הפעילות היערנית המותרת והשימושים המותרים 
 .88בהתאם לתמ"א 

 בשטח היער.הריסת מבנים שלא בשימוש או פירוקם 
 ו/או הרשאה בשטח.בנייה קביעת תנאים למתן היתר 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
ת, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכני

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע
                      טלפון:  85656ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

ומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות י68-9886894
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ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
תכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות ל

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:

מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
717-1191916 

מבנה חדש לאקדמיה לאומנות בצלאל,  שם התכנית:
 מגרש הרוסים

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 565-6681819 מס' 

 

   ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 ות הבאות:המתייחסת לתכני
 מספר התכנית סוג היחס

 8488 שינוי
 98 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים רחוב: גרוזנברג    .יישוב: 
 ירושלים רחוב: משעול הגבורה    .יישוב: 

ירושלים, מרכז העיר, מתחם מגרש הרוסים. בין 
רום, חשין הרחובות גרוזנברג מצפון, משעול הגבורה מד

 ממערב ושבטי ישראל ממזרח.
 X: 221259קואורדינטה 
 Y: 632123קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .48, 59, 9חלקות במלואן:  46615גוש: 
 .46, 84, 8חלקי חלקות:  46615גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ה לאקדמיה לעיצוב יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנ

 ואומנות בצלאל בתחום מגרש הרוסים, ירושלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח לבניני ציבור, שטח למסחר ייעוד א( שינוי 

מיוחד, שטח למלונאות ומסחר, שטח ציבורי פתוח ודרך 
 מאושרת למבנים ומוסדות ציבור.

מ"ר מהם  98,816ב( קביעת שטחי הבינוי לסך של  
 מ"ר שירות. 49,816-מ"ר עיקרי ו 89,666

ג( קביעת שימושים לטובת אקדמיה לאמנות ועיצוב 
בצלאל, לרבות כיתות לימוד, משרדים, גלריות ושירותי 

 מסחר.
קומות מעל מפלס רח'  1 -למרבי ד( קביעת מס. קומות 

 זמורה.
+ מעל 988לגובה של מרבי הבנייה ה( קביעת גובה ה

 גובה פני הים.
 י בניין אפס.ווי בניין מרביים לרבות קוו( קביעת קו

 במרתף. 91%רבית של ביעת תכסית מז( ק
ח( קביעת הוראות בינוי ופיתוח , תנאים למתן היתרי 

 או תעודת גמר.\ו 8ותנאים למתן טופס בנייה 
ט( קביעת שטחים עם זיקת הנאה והוראות לתכנונם, 

 פיתוחם ותחזוקתם. 
 ר, העתקה ועקירה.י( קביעת הוראות בגין עצים לשימו

יא( קביעת הוראות ותנאים לשימור המורשת הבנויה 
בתחום התכנית ;קביעת אתרים לשימור ו/או תיעוד, 
מיקומם וסיווגם ;קביעת הוראות לשימור אתרים על ידי 

 מניעת פגיעה בהם, שיקומם ותחזוקתם לאורך זמן.
 יב( קביעת הוראות ותנאים סביבתיים

 
בתכנית, בימים ובשעות רשאי לעיין מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע
                    טלפון:  85656ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 
 

 ירושלים :מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / א8911מס' מפורטת 
 7/9ארצי ממחלף  7הסדרת כביש מס'  שם התכנית:

 עד לכניסה לעיר .
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א8846 מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

   ללא איחוד וחלוקה ד וחלוקה:איחו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8996 שינוי
 5499 שינוי
 5189 שינוי
 98 שינוי
 866מי/  שינוי
 4818 שינוי
 8911 שינוי
 / ב4816במ/  שינוי
 8114 שינוי

 9895 ינויש
 9649 שינוי
 8888 שינוי
 8985 שינוי
 5115 שינוי
 5111 שינוי
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 במרתף. 91%רבית של ביעת תכסית מז( ק
ח( קביעת הוראות בינוי ופיתוח , תנאים למתן היתרי 

 או תעודת גמר.\ו 8ותנאים למתן טופס בנייה 
ט( קביעת שטחים עם זיקת הנאה והוראות לתכנונם, 

 פיתוחם ותחזוקתם. 
 ר, העתקה ועקירה.י( קביעת הוראות בגין עצים לשימו

יא( קביעת הוראות ותנאים לשימור המורשת הבנויה 
בתחום התכנית ;קביעת אתרים לשימור ו/או תיעוד, 
מיקומם וסיווגם ;קביעת הוראות לשימור אתרים על ידי 

 מניעת פגיעה בהם, שיקומם ותחזוקתם לאורך זמן.
 יב( קביעת הוראות ותנאים סביבתיים

 
בתכנית, בימים ובשעות רשאי לעיין מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע
                    טלפון:  85656ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9889955טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 
 

 ירושלים :מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / א8911מס' מפורטת 
 7/9ארצי ממחלף  7הסדרת כביש מס'  שם התכנית:

 עד לכניסה לעיר .
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א8846 מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

   ללא איחוד וחלוקה ד וחלוקה:איחו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8996 שינוי
 5499 שינוי
 5189 שינוי
 98 שינוי
 866מי/  שינוי
 4818 שינוי
 8911 שינוי
 / ב4816במ/  שינוי
 8114 שינוי

 9895 ינויש
 9649 שינוי
 8888 שינוי
 8985 שינוי
 5115 שינוי
 5111 שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 5811 שינוי
 / א5615 שינוי
 5818 שינוי
 5981 שינוי

 8/ 8/ א/ 59/ 84תמא/  כפיפות
 5/ 8/ א/ 59/ 84תמא/  כפיפות
 8/ א/ 59/ 84תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

, שכונת ירושלים, : שד בן גוריוןירושלים רחוביישוב: 
ועד הכניסה לעיר  5/8ארצי ממחלף  5גבעת שאול כביש 

 )כולל מחלף סחרוב( 
 הכל על פי הגבולות המסומנים  בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
, 11, 94, 95, 18, 58, 8 - 5חלקות במלואן:  46689גוש: 

18 ,95 ,94 ,91 ,91 ,98 ,85 ,84 - 81 ,81 ,566 ,568. 
, 19, 15, 89, 55, 9 - 1חלקי חלקות:  46689גוש: 
568 ,569. 
 .568 - 569, 8, 1חלקות במלואן:  46549גוש: 
 .95, 18חלקי חלקות:  46549גוש: 
 .91 - 99, 18, 8חלקות במלואן:  46511גוש: 
 .99חלקי חלקות:  46511גוש: 
, 59 - 51, 54 - 58, 8 - 1חלקות במלואן:  46599גוש: 

48 ,88 ,99. 
 .89, 85, 88, 86, 45, 56חלקי חלקות:  46599גוש: 
 - 18, 84 - 45, 89 - 89חלקות במלואן:  46889גוש: 

11 ,18 - 99. 
 .15, 88, 1 - 9חלקי חלקות:  46889גוש: 
 .14, 84 - 86חלקות במלואן:  46881גוש: 
 .86, 41 - 44, 88, 51, 51, 1 - 1חלקי חלקות:  46881גוש: 
 98, 96, 45, 81 - 84, 58חלקות במלואן:  46846גוש: 

- 99 ,99 - 16 ,18 - 14 ,19 ,19 ,98 ,561. 
 .89, 46חלקי חלקות:  46846גוש: 
 .58, 51, 58חלקות במלואן:  46845גוש: 
 .85 - 98, 91, 1חלקי חלקות:  46845גוש: 
 .561 - 561, 18, 1 - 9חלקות במלואן:  46844גוש: 
 .14 - 18, 81 - 89, 8: חלקי חלקות 46844גוש: 
 .14חלקות במלואן:  46841גוש: 
 .848, 16, 95 - 96חלקי חלקות:  46841גוש: 
 .56, 9חלקי חלקות:  46889גוש: 

 X: 218150קואורדינטה 
 Y: 633600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
. הסדרת הדרכים  הציבוריות הידועות כשדרות בן 5

עד הכניסה  5/8חלף בקטע ממ 5גוריון , כביש ארצי מס' 
 לעיר ועד רחוב ירמיהו )דרך צומת גינות סחרוב (.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :5
 משטח ציבורי פתוח לדרך ו/או טיפול נופי . -
 משטח לשמורת נוף לדרך ו/או טיפול נופי . -
 משטח נוף פתוח לדרך ו/או טיפול נופי . -
 לשמורת טבע לדרך ו/או טיפול נופי .משטח  -
 לדרך ו/או טיפול נופי .ייעוד משטח ללא  -
 משטח לתעשיה לדרך ו/או טיפול נופי . -
 משטח למגורים ב' לדרך ו/או טיפול נופי . -
 משטח לאזור מלונאות ונופש לדרך ו/או טיפול נופי . -

. להרחיב ולהסדיר את שדרות בן גוריון המהוות את 8
יסה לירושלים לשלושה נתיבים ולשפר את רדיוס ציר הכנ

 הכבישים בעקומות ככל שניתן .
להסדיר את החיבור לכביש  בגינות סחרוב באמצעות 

 הפרדה מפלסית .
 ית דרכים ציבוריות וקביעת הוראות לביצוען.י. התו4
. קביעת פיתוח בהתאם לנספחי תנועה ונוף לצורך 8

 הסדרת הפיתוח הנופי בצידי הדרך .
. קביעת הוראות פיתוח וקביעת תנאים למתן היתר 1

 בשטח.בנייה 
. קביעת שלביות הביצוע להריסת מבנים המסומנים 9

 להריסה מתוקף תכניות אחרות החלות בשטח .
 . קביעת הוראות סביבתיות להקמת ולהפעלת הכביש .1
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 9896ומים ובילקוט הפרס 56/69/8658

 .59/69/8658, בתאריך 1944
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 68-9886894טלפון:  85656
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה וניין מע, וכל ה68-9889955טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 

 
 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 71814מס' מפורטת 

 שועפט -ן מגורים ילבניבנייה תוספת  שם התכנית:
לחוק התכנון  551סרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמ

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965–הוהבניה, התשכ"
 54819 מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 תמספר התכני סוג היחס

 / א4819במ/  שינוי
 98 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1688מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכ' שועפט, ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 ,.81חלקות במלואן:  46119גוש: 
 X: 221510קואורדינטה 
 Y: 635690קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 לבנין קיים .בנייה יצירת מסגרת תכנונית לתוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מאזור מגורים מיוחד בגרעין הכפר  ייעוד . שינוי 5

 לאזור מגורים ב' .
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  858.16 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה8
מ"ר  85 -מ"ר שטחים עיקריים ו 414.16מ"ר )מתוכם 

 ות(.שיר
ן הקיים י. קביעת בינוי לתוספת קומה חדשה מעל הבני4

קומות מעל קומת מרתף  4-וקביעת מס' הקומות ל
 חלקית.

 , כאמור .בנייה . קביעת קווי בנין ל8
. תוספת יח"ד אחת חדשה וקביעת מספר יחידות 1

 יחידות דיור . 4 -הדיור  ל
קומות מעל קומת מרתף  4-. קביעת מספר קומות ל9

 וגג רעפים  . חלקית
 כאמור .בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה1
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בשטח .
. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה, חלחול 8

 מי נגר, חיזוק מבנים .
 . קביעת הוראות בגין  גדר ומדרגות להריסה.56

 
פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 

, התשעב, עמוד 9859ובילקוט הפרסומים  86/68/8658
 .59/61/8658, בתאריך 4899

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 68-9886894טלפון:  85656

ירושלים   5ככר ספרא ירושלים, בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה68-9889955טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר

 
 

 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
 78119מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 ג'בל מוכבר -ספת יח"ד במגרש מגורים תו שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58648 מס' מקומית 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 הבאות: המתייחסת לתכניות
 מספר התכנית סוג היחס

 98 ביטול
 / א8994 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1688מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ג'בל אל מוכבר  תשכונ, ירושליםיישוב: 
 הכל על  פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .45841גושים בחלקיות: 
 X: 224125דינטה קואור

 Y: 628065קואורדינטה 
 

 מטרת התכנית:
הרחבת בית מגורים קיים ולהקמת בית מגורים נוסף , 

 קומות . 8הבתים בני 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב' . 9שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 לדרך מוצעת . 9שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 8
רחבת מבנה מגורים קיים, ע"י תוספת . קביעת בינוי לה4

קומות. האגף החדש כולל חזית  8קומה ואגף חדש בן 
 מסחרית בקומת הקרקע .

. קביעת בינוי לבנייה חדשה של מבנה מגורים אחד בן 8
 קומות מעל קומת חניה, בהתאם לנספח בינוי . 8
 . קביעת בינוי לקומת מחסנים וחניה תת קרקעיים .1
 חזית  מסחרית .. קביעת הוראות ל9
 54 -. הגדלת מספר יחידות הדיור המרבי וקביעתם ל1

 יח"ד .
 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים .9
 8981 -המרביים וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה8

 551מ"ר שטחים עיקריים למגורים,  5199מ"ר, מתוכם 
מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע  496מ"ר שטחי מסחר, 

"ר שטחי שירות תת קרקעיים המשמשים מ 196-ו
 למחסנים וחניה.

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה .56
 .בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 55

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 9186ובילקוט הפרסומים  58/58/8658
 .46/58/8658, בתאריך 5991

 
ה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמור

ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 68-9886894טלפון:  85656

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה68-9889955טלפון: 

, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר

 
 

 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
 78181מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 ג'אבל מוקבר -שם התכנית:תוספת יח"ד במגרש מגורים 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

אישור תכנית מתאר  , בדבר1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58686 מס' מקומית 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 98 ביטול
 / א8994 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1688מק/  כפיפות

 
 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 

 שכונת ג'בל אל מוכבר , ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .45841גושים בחלקיות: 
 X: 224125קואורדינטה 
 Y: 628000קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת בית מגורים קיים 

 8ת, וכן הקמת בנין מגורים חדש בן קומו 8ולתוספת 
 . 6.66קומות מעל מפלס 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב' . 9שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
. קביעת בינוי להרחבת מבנה מגורים קיים, ע"י תוספת 8

 תי קומות המגורים והמרתף הקיימותשתי קומות מעל ש
 קומות . 8ין חדש בן י. קביעת בינוי לבנ4
. שטחי דשן החי. קביעת בינוי לחניה תת קרקעית בבני8

 החניה מיועדים לשני המבנים .
 יח"ד. 56 -. הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי וקביעתן ל1
 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים .9
 8148-המרביים וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה1

מ"ר  111-ים ומ"ר שטחים עיקרי 5111מ"ר, מתוכם 
 שטחי שירות.

 . קביעת הוראות בגין מבנה ומרפסת להריסה.9
 . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה.8

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.56
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9144ובילקוט הפרסומים  85/58/8658

 .51/65/8654, בתאריך 8811
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 68-9886894טלפון:  85656
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה68-9889955טלפון: 
בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים

 :'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס
717-1191194 

 הוספת שימושים לאכסון תיירותי בירושלים שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 565-6688689מקומית מספר: 

 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס
 5/58תמ"א  כפיפות   

תכנית זו מוסיפה להוראות  תכניות מאושרות אחרות 
 בתחום העיר ירושלים

הוראות ומשנה רק את המפורט בתכנית זו, כל יתר ה 
 שנקבעו בתכניות המאושרות ממשיכות לחול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישוב: ירושלים    .

 כל העיר
 X: 219000קואורדינטה 
 Y: 623000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תוספת שימוש לאכסון תיירותי )ללא הוספת זכויות בניה( 

 בכל תחומי העיר ירושלים
תיירותי במבנים בהם יעוד הוצאת היתרי בניה לאכסון 

 הקרקע המאושר הינו למגורים, מסחר ו/או משרדים. 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת תנאים להוספת שימוש לחדרי איכסון תיירותי 5

ומסחר נלווה במבנים קיימים ובחלקות בהן מאושרות 
 זכויות שעדיין לא מומשו. 

 . קביעת תנאים להוצאת היתר בניה. 8
 הוראה בנוגע לפקיעת תוקף התכנית. . קביעת 4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשע"ב   9899ובילקוט הפרסומים מספר  56.9.54

 9886עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  . וכן במשרדי:68-9886894טלפון:  85656
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים 68-9889955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר דחיית תכנית 

 71196 מס' מפורטת 
יח"ד ברח' הטייסים  1 -קומות ו 1שם התכנית: תוספת 

 , גונן84
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר  54889 מס' מקומית ברמה מפורטת 

 68/69/8656הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 884, התשעא, עמוד 9586ובילקוט הפרסומים 

61/56/8656. 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 

 מספר התכנית סוג היחס
 5889 שינוי
 98 שינוי

 1688 כפיפות
 1599 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ,שכונת גונן, 89רחוב: הטייסים  ,ירושליםיישוב: 
 X 630/175קואורדינטה 
 Y 219/650קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .519חלקות במלואן: , מוסדר, 46591גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ות חדשות ע"ג בנין  בן שלוש יח"ד בשתי קומ 8תוספת 

קומות מגורים וקומת חניה ומחסנים קיימת בקומת 
מרתף מתחת למפלס רחוב הטייסים . פירוק מרפסות 
סגורות ותוספת מקומות חניה ליח"ד חדשות . תוספת 

 מעלית בגרם מדרגות קיים .
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 8למגורים ג'  5הקרקע ממגורים ייעוד . שינוי 5
יח"ד  8קומות לשם הוספת  8קביעת בינוי לתוספת  .8

 חדשות .
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מ"ר מהם  5588.5 -לבנייה . קביעת היקף שטחי ה4
 .מ"ר שטחי שירות 869.1 -עיקריים ומ"ר שטחים  841.8

קומות מעל  1 -קומות ל 4 -. הגדלת מספר הקומות מ8
 קומת חניה .

 . הפיכת שטח מחסנים לשטח חניה .1
 פת מעלית .. קביעת בינוי לתוס9
 . קביעת שימושים עבור מגורים .1
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.8

. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה וסגירת מרפסות 56
 לפירוק .

 
הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
וכן במשרדי: ועדה , 68-9886894טלפון:  85656

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 68-9889955טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר

 
 

 כנון מקומי: ירושליםמחוז: ירושלים, מרחב ת
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית ברמה 

 71119 מס' מפורטת 
שם התכנית: תוספת יח"ד ותוספת קומות רח' הברון 

 קרית משה - 11הירש 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר  54168 מס' מקומית ברמה מפורטת 

 68/58/8655הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
, 5191, התשעב, עמוד 9418ובילקוט הפרסומים 

 .61/65/8658בתאריך 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 תכניתמספר ה סוג היחס

 5611 ביטול
 98 ביטול

 1688 כפיפות
 / א1688מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת קרית משה,, 86ירושלים רחוב: הברון הירש יישוב: 
 X 218/425קואורדינטה 
 Y 632/450קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 לקות:גושים וח
 .16חלקי חלקות: , מוסדר, 46514גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד חדשות דופלקסים  8קומות לשם תוספת  8תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב' . 8מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
קומות על בנין קיים לשם  8. קביעת בינוי לתוספת 8

 יח"ד חדשות . 8תוספת 
 , כאמור .בנייה ין ל. קביעת קווי בנ4

  895.95 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה8
מ"ר  511 -מ"ר שטחים עיקריים ו 969.95מ"ר )מתוכם 

 שטחי שירות(.
  9 -יחידות דיור ל 9 -. הגדלת מספר יחידות הדיור מ1

 יחידות דיור .
מעל קומת כניסה  ומחסנים  4-. הגדלת מספר קומות מ9

 .מעל קומת כניסה  ומחסנים עיליים קומות  1 -עיליים ל
 , כאמור .בנייה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה1
. קביעת הוראות בגין גדר להריסה וסגירת מרפסות 9

 ניום לפירוק .יבאלומ
 . קביעת הוראות בגין  עצים לשימור .8

 .בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 56
 

זית הועדה המחו התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

וכן במשרדי: ועדה , 68-9886894טלפון:  85656
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 68-9889955טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
תכנית מתאר מקומית תיקון טעות סופר בהודעה בדבר 

 / א1186 ':מס
 שינוי יעודים לבית עלמין, לבניני ציבור, שם התכנית: 

 שכ' גבעת שאול
תכנית מתאר בדבר תיקון טעות סופר בנמסרת בזה הודעה 

 ./ א1889: מקומית מספר
 

 חסת לתכניות הבאות:ימתיהתכנית 
מספר  סוג היחס

 התכנית
מספר  סוג היחס

 התכנית
 8449 שינוי ל 4598 שינוי ל
 8899במ/  שינוי ל 4888 שינוי ל
 / א8899במ/  שינוי ל 8659 שינוי ל
אישור ע"פ  5189 שינוי ל

 תמ"א
 88תמא/ 

אישור ע"פ   
 תמ"א

 58תמא/ 
 

 

 ם בתכנית ומקומם:השטחים הכלולי
 ישוב: ירושלים.

בית הקברות גבעת שאול, שטח מדרום להר המנוחות ולבית 
"הרצוג", מצפון לשכונת הר נוף ואזור התעשייה גבעת  החולים

 וממערב לרח' עקיבא אזולאי שאול
לבין  859616 – 859116רדינטות אורך ושטח בין קוא

 944116 - 988866קואורדינטות רוחב 
 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.הכל על פי 

 

 גושים וחלקות:
 .89, 89, 84 - 88, 19 - 11, 19חלקי חלקות:  46596גוש: 
, 99, 98, 98, 86, 88, 81, 59, 5חלקי חלקות:  46599גוש: 

99 ,85. 
 .18, 11, 49, 8חלקי חלקות:  46846גוש: 
 .98, 48, 59, 56חלקי חלקות:  46818גוש: 
 .9 - 1ת במלואן: חלקו 46819גוש: 
 .59, 59, 54 - 58, 8, 1, 8 - 5חלקי חלקות:  46819גוש: 
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 - 11, 18 - 99, 98 - 88, 84חלקות במלואן:  46818גוש: 
19 ,86 - 565. 

 - 98, 18, 91, 44 - 51, 59 - 54חלקי חלקות:  46818גוש: 
94 ,91. 

 .18, 88חלקות במלואן:  46896גוש: 
 .84, 88, 89 - 86חלקי חלקות:  46896גוש: 
 .4 - 8חלקי חלקות:  46899גוש: 
 .51 - 58חלקות במלואן:  46818גוש: 
 .1 - 8חלקי חלקות:  46818גוש: 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 עודי הקרקע כמפורט להלן:יא. שינוי במערך י

. שינוי יעוד שטח משטח שמורת טבע, משטח פתוח ציבורי, 5
וח פרטי ומשטח יער משטח פתוח ציבורי מיוחד, משטח פת

 נטע אדם לשטח לבית עלמין 
. שינוי יעוד שטח משטח שמורת טבע, משטח פתוח פרטי, 8

משטח לבניני ציבור , משטח לבית עלמין ומשטח יער נטע קיים 
 לדרך ולשטח לדרך ו/או טיפול נופי.

. שינוי יעוד שטח משטח שמורת טבע , משטח פתוח פרטי 4
בית עלמין לגינון בלבד ולשטח ומשטח יער נטע קיים לשטח ל

 לבית עלמין להקמת מבנה לצורכי בית העלמין .
עוד משטח משטח פתוח ציבורי לשטח לדרך ו/או י. שינוי י8

 טיפול נופי.
ב. קביעת בינוי מנחה להקמת בניינים לקבורה, בהתאם 

 לנספחי בינוי ופיתוח.
ת ג. קביעת הוראות בינוי להקמת  בנינים לקבורה, לרבות הקמ

 חזית ירוקה ומספר מקומות הקבורה.
 ד. קביעת הוראות בינוי להקמת בניינים לצורכי בית העלמין .

ה. קביעת הוראות בדבר בינוי ופיתוח בשטח התכנית, כולל 
 הוראות לטיפול ולשיקום נופי.

ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה ושלבים לביצוע הבינוי 
 והפתוח בשטח התכנית.

 בגין ביצוע דרכים בשטח התכנית. ז. קביעת הוראות
ח. קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה מחדש והוראות לביצוע 

 תכנית חלוקה לצרכי  רישום כתנאי למתן היתר בניה בתחומו.
 ט. קביעת שטחי עתיקות והוראות לביצוע עבודות בתחומם .

 

פורסמה בעיתונים הודעה על דבר אישורה של התכנית 
 , עמוד19889 מס' פרסומיםובילקוט ה 46.1.69 בתאריך

 84.9.69בתאריך  4145
 
 

 הבקשה לתיקון טעות סופר:
קיימה ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה  88.8.68ביום 

המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, דיון בבקשה לתיקון טעות 
סופר, שנפלה, לפי הנטען, במסמכי התכנית המאושרת, מכיוון 

ר הפשרה בעניינה שנקבע שלא הוטמע במסמכי התכנית הסד
 665514/68בבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בעת"מ. 

ולא שונה מעמדו של נספח הבינוי מנספח מנחה לנספח נלווה 
בהתאם להחלטת הועדה המחוזית. נטען כי יש להורות על 

 ביצוע התיקון שלהלן:
שינוי מעמדו של נספח הבינוי של התכנית, כך שיהיה נספח 

 א נספח מנחה.נלווה ול
 ממתחם האיחוד והחלוקה. 46818בגוש  95 'הוצאת חלקה מס

, כך 46818בגוש  95שינוי תוואי הכביש העובר בחלקה 
פעם אחת ולא פעמיים,  46818בגוש  95שיחתוך את חלקה 

בהתאם להסדר הפשרה שנקבע בבית המשפט המחוזי 
 לעניינים מנהליים. 

מסמכי התכנית על  מליאת הועדה המחוזית הורתה על תיקון
 פי האמור לעיל. 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
-68טלפון:  85656ירושלים  5לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים,  :וכן במשרדי, 9886888
 68-9889955ירושלים  טלפון:  5ככר ספרא 

 
 הראל ן מקומי:מחוז: ירושלים, מרחב תכנו

 616הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' הל/ 
 778שם התכנית: תוספת יחידות דיור רח' גורדון 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

הראל מופקדת תכנית מתאר מקומית ה בניילתכנון ול
 919הל/  מס' 

 

   ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א848מי/  שינוי
 949מי/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 קרית יערים,, 558קרית יערים רחוב: גורדון וב: ייש
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 X: 209850קואורדינטה 
 Y: 634575קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .588 - 581חלקות במלואן: , מוסדר, 88149גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 איחוד וחלוקה חדשה.

 הקמת ארבעה מבנים על החלקה.
 

 י הוראות התכנית:עיקר
 א. איחוד שלוש חלקות והפיכתן לשני תאי שטח.

 מבנים על החלקה. 8ב. קביעת הוראות בינוי להקמת 
מ"ר מעל  8981ג. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 

מ"ר שטחים עיקריים ובנוסף קומה  5986הקרקע, מהם 
תת קרקעית עבור שטחים עיקריים וכן ממ"דים, חנויות 

 מ"ר. 951ומחסנים בסך 
קומות מעל קומת מרתף תת  4ד. קביעת מס' הקומות ל 

 קרקעית.
 כאמור במסמכי התכנית.בנייה ה. קביעת קווי בניין ל

 ו. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 ז. קביעת הוראות בדבר עצים לשימור/ העתקה/ עקירה.

 ח. קביעת הוראות לשלבי ביצוע.
 ט. קביעת הוראות בדבר חנייה תת קרקעית.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96דות תוך לחוק, רשאי להגיש התנג 566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע
                 טלפון:  85656ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894
רת מבש 8הראל, שד החוצבים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא , 68-1444581טלפון:  86961ציון 
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תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 
 

 הראל : ירושלים, מרחב תכנון מקומי:מחוז
 611הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' הל/ 

ן קיים, רח' הראל, יתוספת שטח מסחר לבני שם התכנית:
 שכ' מבשרת ציון

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
שלים ובמשרדי הועדה המקומית מחוז ירובנייה לתכנון ל

הראל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 911הל/  מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א148מי/ במ/  שינוי
 

 ם הכלולים בתכנית ומקומם:השטחי
 מבשרת ציון,, 51רחוב: הראל  ,מבשרת ציוןיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 X: 214535קואורדינטה 
 Y: 634790קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות: , מוסדר, 46889גוש: 

 

 מטרת התכנית:
פת לבית הקמת סגירת חורף קבועה בקומה א' כתוס

קפה קיים והגדלת שטח קומת המרתף לשימושי שרות 
 )מחסנים(.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת הוראות בנייה:5

 814.9מ"ר לסה"כ  81.9א. הגדלת שטח עיקרי מותר ב 
 מ"ר.

מ"ר לסה"כ  588.8מותר ב שטח שירות ב. הגדלת 
 מ"ר. 589.4

 . קביעת הוראות בגין בינוי ועיצוב אדריכלי.8
 . קביעת הוראות בגין הוצאות היתר בניה.4
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

ין או י.כל מעוניין בקרקע, בבנwww.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  566ך על פי סעיף התכנית, וכן כל הזכאי לכ
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  96להגיש התנגדות תוך 

תונים, למשרדי הועדה יהמאוחרת בין הפרסומים בע
ירושלים  5המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא 68-9886894טלפון:  85656
ראל, שד החוצבים למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ה

התנגדות , 68-1444581טלפון:  86961מבשרת ציון  8
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .5898 -תשמ"ט  עבודתו(,

 מטה יהודה מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / ג111מי/ מס' מפורטת 
הסדרת גבולות מושב בית מאיר  שם התכנית:

 ושמורת המסרק
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

זית כי במשרדי הועדה המחו, 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

מטה יהודה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 / ג118מי/  מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 118מי/  שינוי
 561מי/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בית מאיר    .יישוב: 
 המועצה האזורית מטה יהודה, מושב בית מאיר, 

 סביב שמורת המסרק  88, 18-18נחלות 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 204000קואורדינטה 
 Y: 633500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9 - 1, 8 - 5חלקי חלקות: , מוסדר, 88919גוש: 
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 88998גוש: 
 .9חלקי חלקות: , מוסדר, 88991גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת גבולות בין מושב בית מאיר לשמורת המסרק .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 18, 14, 18, 88. שינוי גבולות הנחלות 5
 משמורת טבע למגורים בישוב כפרי.ייעוד . שינוי 8
 . הנחיות בינוי ופיתוח בתחום הנחלות.4
 ממגורים לדרך מוצעת.ייעוד . שינוי 8
 . ביטול דרך מאושרת.1
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

                      טלפון:  ,85656ירושלים  ,5, שלומציון ירושלים
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894

                      טלפון:  מטה יהודה,בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 68-8866999

ר אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהי
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 דלית זילבר        

 יו"ר הועדה המחוזית                           

  חוז ירושליםמ לתכנון ולבניה                          
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 מטה יהודה מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / ג111מי/ מס' מפורטת 
הסדרת גבולות מושב בית מאיר  שם התכנית:

 ושמורת המסרק
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

זית כי במשרדי הועדה המחו, 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

מטה יהודה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 / ג118מי/  מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 118מי/  שינוי
 561מי/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בית מאיר    .יישוב: 
 המועצה האזורית מטה יהודה, מושב בית מאיר, 

 סביב שמורת המסרק  88, 18-18נחלות 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 204000קואורדינטה 
 Y: 633500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9 - 1, 8 - 5חלקי חלקות: , מוסדר, 88919גוש: 
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 88998גוש: 
 .9חלקי חלקות: , מוסדר, 88991גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת גבולות בין מושב בית מאיר לשמורת המסרק .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 18, 14, 18, 88. שינוי גבולות הנחלות 5
 משמורת טבע למגורים בישוב כפרי.ייעוד . שינוי 8
 . הנחיות בינוי ופיתוח בתחום הנחלות.4
 ממגורים לדרך מוצעת.ייעוד . שינוי 8
 . ביטול דרך מאושרת.1
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

                      טלפון:  ,85656ירושלים  ,5, שלומציון ירושלים
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9886894

                      טלפון:  מטה יהודה,בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 68-8866999

ר אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהי
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 דלית זילבר        

 יו"ר הועדה המחוזית                           

  חוז ירושליםמ לתכנון ולבניה                          

 חוז תל אביבמ
 

 קרית אונו אביב, מרחב תכנון מקומי:-מחוז: תל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 811קא/ מס' 
 הרחבת חנויות ברח' מרזוק שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 

תל אביב ובמשרדי הועדה מחוז בנייה לתכנון ול
קרית אונו מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

 881קא/  מס' מפורטת ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 458תממ/  שינוי
 568קא/ מק/  שינוי

 8/ 8תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קרית אונו רחוב: עזר ומרזוק    .יישוב: 
 קרית אונו רחוב: רמז    .יישוב: 

 רחוב מרזוק עזר פינת רמז.
 

 גושים וחלקות:
 .518חלקות במלואן:  9881גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקרקע במבנה  מתן אפשרות להרחבת החנויות בקומת

 בהתאם לנספח הבינוי המחייב. 
 מ"ר עיקרי עבור כל החנויות. 91סה"כ תוספת של 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

רואה ין או בכל פרט תכנוני אחר היבקרקע, בבנמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  91658יפו -תל אביב 581תל אביב, דרך בגין 

קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .64-1948199
העתק ההתנגדות  .55:66-58:66ג', ה', בין השעות 

קרית אונו, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 1115688קרית אונו  85רבין יצחק 

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
בדות שעליהן היא הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העו
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .5898 -תשמ"ט 

 
 גילה אורון                                            

 יו"ר הועדה המחוזית                                      

  תל אביבחוז מ לתכנון ולבניה                               
 

 
 
 
 

 מחוז חיפה
 

 חיפה מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:
 / ב1118חפ/ מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 18ברחוב פינסקי בנייה שם התכנית: שינוי הוראות 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית  כי במשרדי, 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס' חיפה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 / ב8468חפ/ 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 תכניתמספר ה סוג היחס

 / ה888חפ/  שינוי
 859חפ/  שינוי

 5/ יב/ 5866חפ/ מק/  כפיפות
 1/ י/ 888חפ/  כפיפות
 / י888חפ/  כפיפות
 5/ י/ 888חפ/  כפיפות
 8/ י/ 888חפ/  כפיפות
 / גב5866חפ/ מק/  כפיפות
 / יב5866חפ/  כפיפות
 / ד888חפ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מרכז הכרמל, 48רחוב: פינסקי דוד  ,חיפהיישוב: 
 X: 198300קואורדינטה 
 Y: 745525קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .84חלקות במלואן:  56869גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת מבנה קיים תוך תגבור זכויות הבנייה ושינוי 

 בקווי הבניין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .84הגדלת שטחי הבנייה המותרים בחלקה  -
 . 84שינוי בקווי הבנייה המאושרים בחלקה  -
 .84קביעת הוראות בנייה לחלקה  -
 מטר. 5.1 -הרחבת רחוב פינסקי ב -
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בכל פרט תכנוני אחר הרואה  ין אויבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                    טלפון:  44681חיפה  51הפלי"ם  'חיפה, שד
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9944811

חיפה  טלפון:  4חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 68-9419961

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה לתקנות
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה
 / ג7814חפ/  מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

שם התכנית: תוספת שטח מסחרי ושינוי קווי בניין 
 .11ברח' גרינברג 

לחוק התכנון  551סעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / ג5819חפ/ מס' 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5819חפ/  שינוי
 5/ יב/ 5866 חפ/ מק/ שינוי
 / יב5866חפ/  שינוי

 / פמ5866חפ/ מק/  כפיפות
 / א5819חפ/  כפיפות
 49תמא/  כפיפות
 / גב5866חפ/ מק/  כפיפות
 / שש5866חפ/  כפיפות
 / י888חפ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  86חיפה רחוב: גרינברג אורי צבי יישוב: 
 שכונת אחוזה

 

 ת:גושים וחלקו
 .589חלקות במלואן:  56189גוש: 
 .586חלקי חלקות:  56189גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת שטח חלל בנוי קיים למסחר תוך תגבור זכויות 

 למסחר ושינוי קווי הבניין להסדרת הבניה.בנייה ה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לשטח המסחר הקיים עפ"י היתר  816תוספת של  -

 ין.יקיים בקומת הקרקע של הבנתוך הסדרת חלל בנייה 
 שינוי קווי הבניין להסדרת המבנה הקיים ולמבנה האשפה. -
 הרחבת רצועת הדרך להסדרת רצועת דרך קיימת. -
קביעת זכות מעבר לציבור לאורך המדרכה בחזית רח'  -

 גרינברג הנמצאת בתחום שטח המגרש הפרטי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9885ובילקוט הפרסומים  89/56/8658

 .65/55/8658, בתאריך 991
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

חיפה  51ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9944811טלפון: , 44681

חיפה  טלפון:  4חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה68-9419961

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 111-1116111 
 שם התכנית: שטח תעסוקה באזור התעשיה חדרה

לחוק התכנון  551ודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה ה
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 468-6619811 מס'
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 ד/ 889חד/  שינוי
 / ה816חד/  כפיפות
 / ו889חד/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 חדרה    .יישוב: 
תכנית זו חלה על שטח הנמצא באזור התעשיה הצפוני 

 של חדרה בין הרחובות הזגג, האומן והמסגר.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 98, 95, 48, 41, 41, 44חלקי חלקות:  56658גוש: 
94 ,98 ,599. 

 X: 192231קואורדינטה 
 Y: 706154קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תוספת שימושים למסחר, משרדים, תעשיה עתירת ידע 

 ותעשיה נקייה בלבד באזור התעשיה הצפוני של חדרה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע מתעשיה לתעסוקה כדי ישינוי י א.

 לשימושים.ייעוד להתאים את ה
ותרים: מסחר, משרדים תוספת שימושים מ ב.

 ותעשיה עתירת ידע.
ולפיתוח השטח ובנושאי בנייה קביעת תנאים ל ג.

 איכות הסביבה.
קביעת זכויות והוראות בניה, הוראות בינוי  ד.

 ועיצוב, תנאים להיתר ולפיתוח.
תעסוקה ביחס למצב ייעוד תוספת קומה ב ה.

 (.4קומות במקום  8המאושר )
 

רסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פו
, התשעג, עמוד 9186ובילקוט הפרסומים  58/58/8658

 .46/58/8658, בתאריך 5918
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51חיפה, שד' הפלי"ם  מחוזבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 68-9944811טלפון: , 44681
חדרה  8ה חדרה, הלל יפבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה68-9464554טלפון:  49566
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קרית טבעון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 111טב/ מס' 
חלקי משצ"פ למגורים ושינוי ייעוד : שינוי שם התכנית

 קו בנין צידי, ק. חרושת
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 811טב/ מס' ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

יא תכנית שמכוחה ניתן להוצ והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 98טב/  שינוי
 856טב/ מק/  כפיפות
 / ב98טב/  כפיפות
 586טב/  כפיפות
 48טב/  כפיפות
 / א98טב/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 קרית טבעון רחוב: הרצל    .יישוב: 
 .  85הצבעוני  קרית טבעון רחוב:יישוב: 

 קרית חרושת
 

 גושים וחלקות:
 .48, 45 - 46חלקות במלואן:  55488גוש: 
 .15חלקי חלקות:  55488גוש: 

 

 מטרת התכנית:
חלק משטח ציבורי פתוח מאושר על פי טב/ ייעוד שינוי 

 מגורים א'.ייעוד ל 98
 

 עיקרי הוראות התכנית:
על קביעת ייעודים מתוקנים לחלקות בתחום התכנית  -

 פי מטרת התכנית.
לשטח מגורים א' ולשצ"פ בנייה קביעת הוראות  -

 שבתחום התכנית.
 מ'. 4.1 -שינוי קו בנין צידי ל -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 9868ובילקוט הפרסומים  68/64/8658

 .88/68/8658בתאריך  ,4151
 

עדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הו
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 68-9944811טלפון: , 44681
קרית טבעון  קרית טבעון,בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה68-8148888טלפון:  49566
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות
 811ק/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

שם התכנית: תחנת שאיבה ומגורים ברח' הערמונים 
 בקרית ביאליק

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
 , בדבר אישור תכנית מפורטת1965 –והבניה, התשכ"ה 

 816ק/  מס' 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 584ק/  שינוי
 546ק/  שינוי
 581ק/  שינוי

 459ק/  כפיפות
 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  86ת ביאליק רחוב: מנשה קרייישוב: 
 .  45קרית ביאליק רחוב: הערמונים יישוב: 

 במפגש רחוב הארמונים ורחוב מנשה
 

 גושים וחלקות:
 .581 - 588חלקות במלואן:  55188גוש: 
 .19חלקי חלקות:  55146גוש: 

 X: 209100קואורדינטה 
 Y: 749250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
רים ברח' הערמונים הקמת תחנת שאיבה ומבנה מגו

 בקרית ביאליק.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .4קרקע ממגורים ג' למגורים ג' ייעוד שינוי  -
קרקע משטח ציבורי פתוח לאיזור למתקנים ייעוד שינוי  -

 הנדסיים להקמת תחנת שאיבה.
 משצ"פ לחניון.ייעוד שינוי  -
 שינוי ממגורים ג' לשצ"פ. -
 

מה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורס
, התשעג, עמוד 9888ובילקוט הפרסומים  59/55/8658

 .58/55/8658, בתאריך 818
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
, 44681חיפה  51ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 68-9944811טלפון: 
, 89558קרית מוצקין  8רי הגדוד העבקריות, בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה68-9151885טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט
 

 
 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל

 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 116-1719191 

 נית: מתחם נובולנד בגן תעשיות דלית אל כרמלשם התכ
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 419-6568181מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 לתכניות הבאות: המתייחסת
 מספר התכנית סוג היחס

 / א591עד/  שינוי
 591עד/ בת/  שינוי

 466עד/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמל    .-דאלית אליישוב: 

שטח התכנית בדרום דלית אל כרמל בתחום אזור 
 התעשיה הקיים והמאושר.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 568, 565, 566, 88, 89: חלקות במלואן 55169גוש: 
564. 

 .545, 588, 581, 588, 98חלקי חלקות:  55169גוש: 
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 X: 205750קואורדינטה 
 Y: 732500קואורדינטה 

 מגרשים:
 591בהתאם לתכנית עד/ בת/  5

 

 מטרת התכנית:
לאפשר תוספת שימושים למסחר בתחום אזור התעשיה 

 המאושר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מתעשיה זעירה ומלאכה לשטח מסחר ד ייעוא. שינוי 
 ותעסוקה

 ב. תוספת שימוש למסחר.
 ג. תוספת שטחי שרות, לרבות שטח לחניה תת קרקעית.

 ד. הגדלת תכסית, על מנת לאפשר תוספת שטחי השרות.
 בשטח התכנית.בנייה ה. קביעת הוראות 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 9186הפרסומים ובילקוט  89/58/8658
 .46/58/8658, בתאריך 5919

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

חיפה  51ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9944811טלפון: , 44681

חושי שד רכס הכרמל, אבא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל 68-9488498 טלפון:, כרמל-דאלית אל 56עספיא 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 

 יוסף משלב                                                  

 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  חיפהחוז מ לתכנון ולבניה                                        
 
 

 המרכזמחוז 
 

 הוד השרון מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 7111הר/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 דרכים, מחקלאי ל: מגורים,ייעוד שינוי  שם התכנית:
 שטח למבני ציבור. + ש.צ.פ. ש.צ.פ. מיוחד, ש.צ.פ,

לחוק התכנון  551סרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמ
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 5461הר/  מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 R/ 6 שינוי
 8/ 888הר/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הוד השרון רחוב: גני צבי.יישוב: 

 

 ת:גושים וחלקו
 .99, 98חלקות במלואן:  9884גוש: 
 .899, 98, 19 - 19חלקי חלקות:  9884גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מקרקע חקלאית ליעודים הבאים: מגורים, ייעוד א. שינוי 

 דרכים, שטח ציבורי פתוח, שטח למבני ציבור.
ב. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, עפ"י פרק ג' 

בנייה וך חלוקה למגרשי ת סימן ז' לחוק התכנון והבניה,
 יח"ד. 86לבתים צמודי קרקע, סה"כ 

 ג. קביעת הוראות וזכויות בניה. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ו, עמוד ", התשס1196ובילקוט הפרסומים  88/68/8669

 .85/68/8669, בתאריך 1645
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל יה בנילתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
 89הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

מעוניין , וכל ה68-1118999טלפון:  81561הוד השרון 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 טייבה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 1811טב/ 
קרקע ייעוד שם התכנית: איחוד שני מגרשים ושינוי 

 משטח ציבורי פתוח לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –תשכ"ה והבניה, ה
 4811טב/  מס' מקומית 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8/ 5555טב/  שינוי
 4/ 5555טב/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פרדיסיא חווה חקלאית, טייבהיישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .55 - 56חלקי חלקות:  9646ש: גו

 

 מגרשים:
 8/ 5555בהתאם לתכנית טב/  55/59
 4/ 5555בהתאם לתכנית טב/  56/99

 

 מטרת התכנית:
משטח ציבורי פתוח לשטח למבנים ומוסדות ייעוד שינוי 

בנייה ציבור לחינוך, איחוד שני מגרשים וקביעת אחוזי 
 וקווי בניין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ציבורי פתוח לשטח למבנים ייעוד  שינוי -5

 ומוסדות ציבור לחינוך.
 איחוד מגרשים. -8
 קביעת אחוזי בניה. -4
 קביעת קווי בנין. -8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 9845ובילקוט הפרסומים  55/61/8658

 .58/69/8658, בתאריך 8918
 

שרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במ
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
טלפון:  86866טייבה, טייבה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה68-1888969
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 כפר סבא מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 7/ ב/ 117כס/ 
 גלגל הצלה שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
שרדי הועדה המקומית מחוז המרכז ובמבנייה לתכנון ול
כפר סבא מופקדת תכנית מתאר מקומית                בנייה לתכנון ול

 5/ ב/ 445כס/  מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א445כס/  שינוי
 5/ 5כס/  שינוי
 / ב445כס/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  91שלים רחוב: ירו, כפר סבאיישוב: 
במזרח רח' ירושלים, בדרום מגרש  488בצפון מגרש 

 .418 -, במערב ש.ב.צ 118
 

 גושים וחלקות:
 .418חלקות במלואן:  9845גוש: 

 

 מטרת התכנית:
. תוספת זכויות וקומות למבנה מסחרי קיים שמשמש 5

 לספורט טיפולי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חי שירות .שטחים עיקריים ושט -. תוספת זכויות 5
. תוספת שתי קומות למבנה קיים והגדלת קומת 8

 המרתף למבנה משאבות .
. קביעת קוי בנין לחדר משאבות תת קרקעי וקוי בניין 4

עיליים בחזית צפונית ודרומית. קו בניין למדרגות חירום 
 בחזית מערבית.

 .בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 8
 

מים ובשעות רשאי לעיין בתכנית, בימעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

הודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ה
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                    טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

כפר סבא  541כפר סבא, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול
דות לתכנית לא התנג, 68-1988511טלפון:  88566

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 
 

 נתניה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס' בדבר אישור תכנית מתאר מקומית  הודעה

 88/ א/ 611נת/ 
 יצחק תשובה -שם התכנית: מגורים ברחוב בני בנימין 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 88/ א/ 966נת/  מס' מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 כניתמספר הת סוג היחס

 1/ 866נת/  שינוי
 / א966נת/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת גלי הים, 56נתניה רחוב: בני בנימין יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .581חלקות במלואן:  9199גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת זכויות לבית מגורים חדש.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 8996 -"ר ל מ 5859 -תוספת שטח עיקרי מ .א
 קביעת שטחי שירות. .ב
 יח"ד. 51 -ל 55 -הגדלת מס' יח"ד מ .ג
על הגג + מרתף בנייה ק.ע.ע +  1 -תוספת קומות מ .ד

 ק.ע.ע + מרתף. 8 -ל
 מ' למרתף. 6.6קביעת קו בניין קדמי  .ה
 קביעת הוראות בניה. .ו
 שינוי לבינוי. .ז
 ממגורים מיוחד למגורים ד'.ייעוד שינוי  .ח
 

נית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכ
, התשעב, עמוד 9418ובילקוט הפרסומים  54/65/8658

 .68/68/8658, בתאריך 8888
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
 88848נתניה  9ורן נתניה, הצבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה68-9964516טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 פתח תקוה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 17/ 7176פת/ 
 : רחוב שולזינגרשם התכנית

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

פתח תקוה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 .15/ 5859פת/ מס' מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 פר התכניתמס סוג היחס

 5/ א/ 56/ 5859פת/  שינוי
 1/ 5668פת/  שינוי
 / ה56/ 5859פת/ מק/  שינוי
 / ד56/ 5859פת/ במ/  שינוי

 / א8666פת/  כפיפות
 8666פת/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פתח תקוה רחוב: מסקין.יישוב: 
 פתח תקוה רחוב: שולזינגר.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .169, 848חלקות במלואן:  9158ש: גו
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 מטרת התכנית:
 הסדרת נגישות בטיחותית למוסדות חינוך וציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח ציבורי פתוח לדרך.ייעוד שינוי 
משטח ציבורי פתוח לשטח למבנים ולמוסדות ייעוד שינוי 
 ציבור.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן שהמשרדים
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
פרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ה

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
                         טלפון:  ,18846רמלה  ,85הרצל  'המרכז, שד

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868
 5ה ייה השנייה, העלפתח תקובנייה מקומית לתכנון ול

לא התנגדות לתכנית לא תתקבל ו, 88566פתח תקוה 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 פתח תקוה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:

  מס' מתאר מקומית הודעה בדבר הפקדת תכנית 
 69/ 7167פת/ 

 קלישר-שם התכנית: פינס
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

פתח תקוה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 98/ 5895פת/  מס' מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 58/ 8666פת/ במ/  שינוי
 5895פת/  שינוי

 8666פת/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .88, 88, 86פתח תקוה רחוב: פינס יחיאל מיכל יישוב: 
 .8, 8, 9פתח תקוה רחוב: גמילי שלום יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
, 598, 594, 598, 595ות במלואן: חלק 9499גוש: 
591 ,599. 
 .591חלקי חלקות:  9499גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנית לאיחוד וחלוקה של שטח שנקבע לאיחוד וחלוקה 

 .בנייהוקביעת הוראות וזכויות  5895מחדש בתכנית פת/
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים. .5
 למגורים.  בנייהקביעת הוראות וזכויות  .8
 הרחבת דרך. .4
 קביעת זכויות מעבר. .8
 
 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

אי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכ
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                    טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

 5יה ייה השניפתח תקוה, העלבנייה ומית לתכנון ולמק
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 88566פתח תקוה 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 ראש העין מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 / א111רנ/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 בראש העין. Eשם התכנית: שכונה 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א466רנ/ מס' 

 

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 r/ 6 שינוי
 8/ 8תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .Eשכונה , ראש העיןיישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  1168גוש: 
 .5חלקי חלקות:  1161גוש: 
 .8, 8 - 5חלקי חלקות:  88865גוש: 
 .8 - 5חלקי חלקות:  88861גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה 5

קרקע ייעוד יח"ד, על ידי שינוי  8484בעיר ראש העין בת 
חקלאית, חלוקת מגרשים וקביעת הנחיות, זכויות 

 ומגבלות בניה.
קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים, מבני ייעוד . שינוי 8

ר ציבורית, ציבור, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, כיכ
שטח לטיילת נופית, שטחים לטיפול נופי אקסטנסיבי, 

 שטחים למתקנים הנדסיים, שטח ספורט ונופש, דרכים.
. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות לאנשים 4

 עם מוגבלות בסביבה הבנויה.
 ותנאים למתן היתר בניה.בנייה . קביעת הוראות 8
אזור המיועד . קביעת הנחיות למימוש התכנית ב1

 למסדרון קוו חשמל.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, עמוד 1848ובילקוט הפרסומים  85/69/8668

 .58/64/8668, בתאריך 8888
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה  .69-8199868טלפון:  18846



5177 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

אי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכ
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                    טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

 5יה ייה השניפתח תקוה, העלבנייה ומית לתכנון ולמק
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 88566פתח תקוה 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 ראש העין מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 / א111רנ/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 בראש העין. Eשם התכנית: שכונה 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א466רנ/ מס' 

 

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 r/ 6 שינוי
 8/ 8תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .Eשכונה , ראש העיןיישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  1168גוש: 
 .5חלקי חלקות:  1161גוש: 
 .8, 8 - 5חלקי חלקות:  88865גוש: 
 .8 - 5חלקי חלקות:  88861גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה 5

קרקע ייעוד יח"ד, על ידי שינוי  8484בעיר ראש העין בת 
חקלאית, חלוקת מגרשים וקביעת הנחיות, זכויות 

 ומגבלות בניה.
קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים, מבני ייעוד . שינוי 8

ר ציבורית, ציבור, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, כיכ
שטח לטיילת נופית, שטחים לטיפול נופי אקסטנסיבי, 

 שטחים למתקנים הנדסיים, שטח ספורט ונופש, דרכים.
. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות לאנשים 4

 עם מוגבלות בסביבה הבנויה.
 ותנאים למתן היתר בניה.בנייה . קביעת הוראות 8
אזור המיועד . קביעת הנחיות למימוש התכנית ב1

 למסדרון קוו חשמל.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, עמוד 1848ובילקוט הפרסומים  85/69/8668

 .58/64/8668, בתאריך 8888
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה  .69-8199868טלפון:  18846

ראש העין  85ראש העין, שילה בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין מעוניין , וכל ה64-8661898טלפון:  89649

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון
  מס' ה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית הודע

 18/ 4/ 7רצ/ 
 שם התכנית: יהודה הלוי פינת יוחנן הסנדלר

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

פקדת תכנית מתאר ראשון לציון מובנייה לתכנון ול
 18/ 9/ 5רצ/ מס' מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 5רצ/  שינוי
 / ג5/ 5רצ/  שינוי
 5/ 5רצ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

רח' יהודה הלוי פינת רחוב יוחנן , ראשון לציוןיישוב: 
 הסנדלר.

 

 גושים וחלקות:
 .494 - 498ות במלואן: חלק 4888גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 . איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.5
 יח"ד. 54קומות + פנטהאוז,  9. הקמת בניין מגורים 8

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.5
 יח"ד. 54יח"ד ל  55 -יח"ד מ 8. תוספת 8
קומות +  9קומות ) 1קומות ל  8תוספת קומות מ . 4

 פנטהאוז(.
 מ"ר לשטחים העיקריים. 99. תוספת שטחי בנייה בהיקף 8
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
פרט תכנוני אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                    טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

ראשון  86ראשון לציון, הכרמל בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 64-8181111טלפון:  11898לציון 

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה התאם לתקנות התכנון והמסתמכת וב
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 
 
 
 

 ראשון לציון מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 16/ 71/ 7רצ/ 
 פרויקט פריימן. שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 19/ 51/ 5רצ/  מס' מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג5/ 5רצ/  שינוי
 8/ 8תמא/  כפיפות
 / יג5/ 5רצ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פרוייקט פריימן., 1ב אשון לציון רחוב: פרימן יעקריישוב: 
 שכונה מב"ת צפון.

 914/116קואורדינטה 
 598/816קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .568 - 564חלקות במלואן:  4888גוש: 

 X: 653750קואורדינטה 
 Y: 182250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ללא שינוי  איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים,

, תעשייה קלה בשטחים הסופיים, קביעת אזור מסחר
ומלאכה, זכויות בניה, קביעת הוראות להקצאת שטח 

קומות, מעל קומה  1לצרכי ציבור למגדל חניה בן 
 מסחרית, שינוי קווי בניין.

הכנה להתחברות עתידית של גשר להולכי רגל מעל רח' 
פריימן המאפשר מעבר רגלי ישירות למגדל החניה 

 הציבורית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הוראות לבניית מבנה מסחר, תעשיה קלה קביעת 

 1קומות + קומה טכנית ומגדל חניה בן  4ומלאכה בן 
קומות מעל קומה מסחרית, עם חפיפה בינהם, שינוי קווי 

 בניין. הכנה לבניית גשר מעל רח' פריימן.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, עמוד , התשסט1854ובילקוט הפרסומים  51/65/8668

 .61/68/8668, בתאריך 8898
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
ראשון  86ראשון לציון, הכרמל בנייה מקומית לתכנון ול

י רשאמעוניין , וכל ה64-8181111טלפון:  11898לציון 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 רחובות מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 711/ א/ 111רח/ 
 4שם התכנית: הדר 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
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רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 561/ א/ 116רח/ מס' 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / י8666רח/  שינוי
 / א116רח/  שינוי

 8/ ג/ 8666רח/  כפיפות
 4/ ג/ 8666רח/ מק/  כפיפות
 8/ 8תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 8666רח/  כפיפות
 4/ ב/ 8666רח/ מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  9רחובות רחוב: הדר יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .549חלקות במלואן:  4168גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 לאזור מגורים ג'. מגרש מאזור מגורים ב'ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.ייעוד שינוי  .5
הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום   .8

מ"ר + מרפסות  5486 -מ"ר ל 989-התכנית מ
 מ"ר בממוצע ליח"ד. 51מ"ר,  596מקורות בשטח 

 יח"ד. 58-יח"ד ל 9-הגדלת מספר יח"ד מ .4
קומות  8קומות מקומת עמודים + שינוי במספר ה .8

קומות + קומה שישית חלקית מעל לקומת  1-ל
 קרקע וקומת מרתף.

 מ'. 4.9-מ' ל 8-שינוי בקו בנין צדדי דרומי מ .1
 מ' למרפסות.  4קביעת קו בנין קדמי של  .9
 קביעת זכויות והוראות בניה. .1

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר חים לקהל, וכןשהמשרדים האמורים פתו
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה ונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולתיבע
                     טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868
חובות ר 8רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 19888
פירוט הנמקות ובלווי תצהיר אם כן הוגשה בכתב ב

המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 רחובות מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 81/ א/ 411רח/ 
 1שם התכנית: רחוב טלר 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 88/ א/ 966רח/  מס' 
 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 / י8666רח/  שינוי
 / א966רח/  שינוי

 4/ ב/ 8666רח/ מק/  כפיפות
 8/ ג/ 8666רח/  כפיפות
 8/ 8תמא/  כפיפות
 4/ ג/ 8666רח/ מק/  כפיפות
 5/ ב/ 8666רח/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 , רחובות.4חלקה ברחוב טלר 
 

 גושים וחלקות:
 .991לקות במלואן: ח 4164גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בתחום התכנית.בנייה . תוספת שטחי 5
 תוספת יח"ד. + . שינוי מס' קומות8
 . שינוי קווי בניה.4
 . קביעת זכויות והוראות בניה.8

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר בשטחים עיקריים בתחום התכנית  965.86. תוספת 5

 תרים.מ"ר מו 119.96מ"ר במקום  5466כך שיהיה 
 יח"ד. 9במקום  58יח"ד כ שיהיו  9. תוספת 8
קומות מעל קומת עמודים  1. תוספת קומה כך שיהיו 4

 קומות  ע"ע. 8במקום 
 מ"ר ליח"ד. 86. הקמת מרפסות מקורות בשטח של 8
 מ'. 9.66מ' במקום  1.66. שינוי קווי בניין אחורי 1
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר דים האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשר

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

הפרסומים  ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                      טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

חובות ר 8רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 19888

כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אם 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 רמלה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 11/ 761 לה/
 בית מדרש ברח' פנקס -שם התכנית: חילופי שטחים 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 46/ 596לה/  מס' מקומית 
 

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

 

 :המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 516לה/  כפיפות
 596לה/  כפיפות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 / י8666רח/  שינוי
 / א966רח/  שינוי

 4/ ב/ 8666רח/ מק/  כפיפות
 8/ ג/ 8666רח/  כפיפות
 8/ 8תמא/  כפיפות
 4/ ג/ 8666רח/ מק/  כפיפות
 5/ ב/ 8666רח/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 , רחובות.4חלקה ברחוב טלר 
 

 גושים וחלקות:
 .991לקות במלואן: ח 4164גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בתחום התכנית.בנייה . תוספת שטחי 5
 תוספת יח"ד. + . שינוי מס' קומות8
 . שינוי קווי בניה.4
 . קביעת זכויות והוראות בניה.8

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר בשטחים עיקריים בתחום התכנית  965.86. תוספת 5

 תרים.מ"ר מו 119.96מ"ר במקום  5466כך שיהיה 
 יח"ד. 9במקום  58יח"ד כ שיהיו  9. תוספת 8
קומות מעל קומת עמודים  1. תוספת קומה כך שיהיו 4

 קומות  ע"ע. 8במקום 
 מ"ר ליח"ד. 86. הקמת מרפסות מקורות בשטח של 8
 מ'. 9.66מ' במקום  1.66. שינוי קווי בניין אחורי 1
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר דים האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשר

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

הפרסומים  ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                      טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

חובות ר 8רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 19888

כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אם 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 רמלה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 11/ 761 לה/
 בית מדרש ברח' פנקס -שם התכנית: חילופי שטחים 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 46/ 596לה/  מס' מקומית 
 

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

 

 :המתייחסת לתכניות הבאות
 מספר התכנית סוג היחס

 516לה/  כפיפות
 596לה/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 88/ 596לה/  כפיפות
 89/ 596לה/ מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .9רמלה רחוב: פנקס יישוב: 
 שטח ברחוב פנקס וברחוב בר אילן

 

 גושים וחלקות:
 .84חלקי חלקות:  8489גוש: 
 .89חלקי חלקות:  1968גוש: 

 

 טרת התכנית:מ
החלפת שטחים בין מבני ציבור לשצ"פ, לצורך הקמת 

 מבנה ציבורי ללא כל שינוי בסה"כ השטחים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 החלפה שטחים לצרכי ציבור. 

 קביעת הנחיות תכנון.
 קביעת קווי בנין.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 9858ובילקוט הפרסומים  59/64/8658
 .68/61/8658, בתאריך 4918

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846

רמלה, וכל  8רמלה, מבצע משה בנייה מקומית לתכנון ול
משרדים רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמעוניין ה

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.il הפנים

 
 

 רעננה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 111רע/ מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 19שם התכנית: תוספת לדירת גג ברח' שברץ 
לחוק התכנון  98התאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, ב

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רעננה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 168רע/  מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8666רע/  שינוי
 / א888/ 5רע/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .88רעננה רחוב: שברץ יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .485, 498 - 499חלקי חלקות:  9195גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 לדירת הגג.בנייה תוספת זכויות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 (.51א. תוספת שטח עיקרי לדירת הגג )דירה מס' 

 
ית, בימים ובשעות רשאי לעיין בתכנמעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומ

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
                     טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868
 84968רעננה  9רעננה, השוק בנייה מקומית לתכנון ול

דות לתכנית לא תתקבל ולא התנג, 68-1956159טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בהתנגדויות בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
 .5898 -לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 דרום השרון מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 141מח/ 
 שם התכנית: מאגר אייל

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

דרום השרון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 894מח/ מס'  מקומית

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5666שד/  שינוי
 )שד( 81משמ/  שינוי

 58/ א/ 45תמא/  כפיפות
 589מח/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 איל.יישוב: 
 דרומית מזרחית למחלף אייל -מאגר אייל 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן:  1191גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מאגר לאיגום מים 

 מטוהרים ומתקנים הנדסיים שונים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מקרקע חקלאית לאזור המיועד למתקנים ייעוד שינוי 

 הנדסיים
 קביעת מגבלות בנייה, -
 הוצאת היתרי בניה. -
 הוראות הפעלה למניעת מטרדים ופגיעות סביבתיות. -
 ביעת שימושים בתחום התכניתק -
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

ן או בכל יבקרקע, בבנימעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566 כל הזכאי לכך על פי סעיף
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  96תוך 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון יהפרסומים בע
                       טלפון:  18846רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868
טלפון:  81566דרום השרון, נוה ירק בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 64-8666166
אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
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)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .5898 -מ"ט חוקר וסדרי עבודתו(, תש

 
 

 דרום השרון מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 / א16/ 71/ 191שד/ 
רולס,  -למגורים בנייה תוספת זכויות  שם התכנית:

 רמות השבים.
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מתאר  , בדבר אישור תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א49/ 56/ 886שד/  מס' מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / יא56/ 886הר/  שינוי
 56/ 886הר/  כפיפות
 / ד56/ 886הר/  כפיפות
 / ה56/ 886הר/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  84רמות השבים רחוב: הברושים יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .91חלקי חלקות:  9818גוש: 

 X: 189375קואורדינטה 
 Y: 674975קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 / יא56/ 886בהתאם לתכנית הר/  56

 

 מטרת התכנית:
יחידות דיור בתחום התכנית,   8 -תוספת זכויות בנייה ל

 ביישוב רמות השבים. 91חלק מחלקה  9818בגוש 
 עיקרי הוראות התכנית:

 86 -לכל יח"ד מעל לקרקע בה בנייתוספת זכויות ה .א
מ"ר שטח עיקרי, כך שסך השטח העיקרי מעל 

מ"ר, ותוספת של  816הקרקע לכל יחידת דיור יהיה 
מ"ר שטח עיקרי מתחת לפני הקרקע. סה"כ  16

 מ"ר שטח עיקרי לכל יחידת דיור. 466
מ"ר, לכל  98שטחי השירות מעל לקרקע יעמדו על  .ב

 יחידת דיור.
 

כנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת הת
, התשעג, עמוד 9899ובילקוט הפרסומים  58/68/8658

 .84/56/8658, בתאריך 818
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
 81566ן,   נוה ירק דרום השרובנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה64-8666166טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:לב השרון
  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 86/ 11/ 6צש/ 
 צור משה –ית: פיצול מגרש מגורים מנחלה שם התכנ

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

לב השרון מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 89/ 88/ 9ש/ צמס' 

 

 יות הבאות:המתייחסת לתכנ
 מספר התכנית סוג היחס

 6/ 8/ 6צש/  שינוי
 58/ 88/ 9צש/  שינוי
 4/ 11צש/  שינוי
 5/ 11צש/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  51צור משה רחוב: פלורנטין דוד יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  1888גוש: 

 

 :מגרשים
 4/ 11בהתאם לתכנית צש/  84
 58/ 88/ 9בהתאם לתכנית צש/  84
 5/ 11בהתאם לתכנית צש/  84

 

 מטרת התכנית:
"מגורים בישוב כפרי" למגרש ייעוד חלוקת חלקה ב

 5יח"ד( ול"מגורים בישוב כפרי" ) 5"מגורים" ) ייעוד ב
 מ"ר, במבנה אחד(. 11יחידת סמך בגודל  5יח"ד+

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וב כפרי" )חלקה "מגורים בישייעוד חלוקת חלקה ב .א

מ"ר  951"מגורים" בגודל ייעוד א' בנחלה( למגרש ב
 5"מגורים בישוב כפרי" )ייעוד יח"ד(, ומגרש ב 5)

מ"ר, במבנה אחד(.  11יחידת סמך בגודל  5יח"ד + 
יח"ד בתחום התכנית ללא תוספת יח"ד  4סה"כ 

 ביחס לתכנית המאושרת.
הקטנת שטח מינימאלי למגרש "מגורים בישוב  .ב

 דונם. 5.811 -דונם ל 8 -חלקה א' בנחלה מ -"כפרי
חלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק  .ג

 . 5891 -התשכ"הבנייה התכנון וה
 בשטח התכנית.בנייה קביעת הוראות והגבלות  .ד
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il פניםה משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז נייה בתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                      טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

ב השרון, תל מונד  תל מונד לבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 86966

אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם המאמת 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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לב השרון מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 89/ 88/ 9ש/ צמס' 

 

 יות הבאות:המתייחסת לתכנ
 מספר התכנית סוג היחס

 6/ 8/ 6צש/  שינוי
 58/ 88/ 9צש/  שינוי
 4/ 11צש/  שינוי
 5/ 11צש/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  51צור משה רחוב: פלורנטין דוד יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  1888גוש: 

 

 :מגרשים
 4/ 11בהתאם לתכנית צש/  84
 58/ 88/ 9בהתאם לתכנית צש/  84
 5/ 11בהתאם לתכנית צש/  84

 

 מטרת התכנית:
"מגורים בישוב כפרי" למגרש ייעוד חלוקת חלקה ב

 5יח"ד( ול"מגורים בישוב כפרי" ) 5"מגורים" ) ייעוד ב
 מ"ר, במבנה אחד(. 11יחידת סמך בגודל  5יח"ד+

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וב כפרי" )חלקה "מגורים בישייעוד חלוקת חלקה ב .א

מ"ר  951"מגורים" בגודל ייעוד א' בנחלה( למגרש ב
 5"מגורים בישוב כפרי" )ייעוד יח"ד(, ומגרש ב 5)

מ"ר, במבנה אחד(.  11יחידת סמך בגודל  5יח"ד + 
יח"ד בתחום התכנית ללא תוספת יח"ד  4סה"כ 

 ביחס לתכנית המאושרת.
הקטנת שטח מינימאלי למגרש "מגורים בישוב  .ב

 דונם. 5.811 -דונם ל 8 -חלקה א' בנחלה מ -"כפרי
חלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק  .ג

 . 5891 -התשכ"הבנייה התכנון וה
 בשטח התכנית.בנייה קביעת הוראות והגבלות  .ד
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il פניםה משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז נייה בתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                      טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

ב השרון, תל מונד  תל מונד לבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 86966

אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם המאמת 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: לב השרון
  מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 6/ 17/ 77צש/ 
שצ"פ לשפ"פ במגרש עולי מייעוד שם התכנית: שינוי 

 ביעף עזריאל.
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 9/ 85/ 55צש/  מס' מקומית 

 

 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 85/ 55צש/  שינוי
 

 חים הכלולים בתכנית ומקומם:השט
 מרכז אזורי יעף, מושב יעף

 

 גושים וחלקות:
 .98, 41חלקות במלואן:  8865גוש: 
 .95חלקי חלקות:  8865גוש: 

 מגרשים:
 1/ 85/ 55בהתאם לתכנית צש/  8481
 8/ 85/ 55בהתאם לתכנית צש/  8488
 6/ 6/ 8בהתאם לתכנית צש/  8486

 

 מטרת התכנית:
הקרקע, וקביעת גודל מגרש ייעוד ן ושינוי שינוי קווי בניי

 מינימאלי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ציבורי פתוח ומגורים א' לשטח ייעוד . שינוי 5

 פרטי פתוח ומגורים א'.
 מ"ר ליח"ד אחת. 899. הגדרת גודל מגרש מינימאלי 8
 מ' על פי הקיים. 8.16-מ' ל 1.66-. שינוי קו בניין קדמי מ4
מ' על פי  8.16-מ' ל 4.66-בניין צדדי מערבי משינוי קו    

 הקיים.
 .6.66-ל 9.66-שינוי קו בניין אחורי צפוני מ    
 .6.66-ל 4.66-שינוי קו בניין צדדי מזרחי מ    

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 9859ובילקוט הפרסומים  46/64/8658
 .59/61/8658, בתאריך 4881

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846

לב השרון, תל מונד  תל מונד בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  86966

 האינטרנט ובאתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של

 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  לב השרון
  מס' הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 76/ 61צש/ 
 הגדלת זכויות בנייה. -שם התכנית: פארק השרון 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
בדבר דחיית תכנית מתאר  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר הפקדתה  59/ 98צש/ מס' מקומית 
ובילקוט  69/65/8658פורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 8468, התשעב, עמוד 9499הפרסומים 
89/65/8658. 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8/ 98צש/ בת/  שינוי
 6/ 8/ 6צש/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

חלקה באזור התעשיה "פארק השרון" הגובלת ממערב 
עם רחוב המתכת, מצפון ומדרום עם חלקות אחרות 
המיועדות גם הן לאזור תעשייה וממזרח עם שטח פרטי 

 פתוח.
 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן:  8689גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יכת קומת גלריה לקומה מלאה והוספת קומה נוספת הפ

 למבנה תעשייה קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטחים  581%-ל 566%-א. תוספת זכויות בנייה מ

 עיקריים.
 שטחי שירות. 46%-ל 86%-ב. תוספת זכויות בנייה מ

 מ'. 88.9-מ' ל 58-ג. שינוי גובה מבנה מ
 ד. הגדלת קומת גלריה לקומה מלאה.

 וספת קומה + יציאה לגג.ה. ה
 ו. קביעת הוראות בנייה.

 
הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
וכן במשרדי: ועדה , 69-8199868טלפון:  18846

ב השרון, תל מונד  תל מונד לבנייה מקומית לתכנון ול
ית, בימים ובשעות רשאי לעיין בתכנמעוניין כל , 86966

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מזרח השרון מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / א111/ 7/ 1מש/ 
 שם התכנית: חזית מסחרית צמודה למגורים

לחוק התכנון  98לסעיף  נמסרת בזה הודעה, בהתאם
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מזרח השרון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 / א881/ 5/ 1מש/  מס' מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג1/ 988ממ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה מזרחית, קלנסווהיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  1995גוש: 

 

 מטרת התכנית:
למגורים, הוספת חזית מסחרית בנייה הגדלת אחוזי ה

צמודה למגורים בקומת הקרקע בחלק הצפוני של 
 המגרש, הקטנת מס' יחידות הדיור וקווי הבניין.

 

 אות התכנית:עיקרי הור
 596.8% -ל 561% -למגורים מבנייה הגדלת אחוזי ה. 
  הוספת חזית מסחרית בקומת הקרקע בשטח של

 מ"ר. 566
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 יח"ד על פי התכנית  9 -הקטנת מס' יחידות הדיור מ
 יח"ד. 1 -המאושרת ל

 .הקטנת קווי בניין כמסומן בתשריט 
 .הריסת המסומן בתשריט להריסה 
 .שינוי הוראות וזכויות בניה 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96גדות תוך לחוק, רשאי להגיש התנ 566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                   טלפון: 18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

 584 58מזרח השרון, רח בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 68-9195188טלפון:  88941נסווה קל

לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .5898 -עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפקמחוז: 
  מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 6/ 8711ממ/ 
 שם התכנית: שינוי מיקום שטחי ציבור ברח' השלוה.

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 9/ 8566ממ/  מס' מקומית 
 

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 8566ממ/ מק/  שינוי
 8566ממ/ במ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 סביון רחוב: בין רח' השלוה ונשרים.יישוב: 
 דרום מזרח הישוב.

 

 גושים וחלקות:
 .884חלקות במלואן:  9181גוש: 
 .8חלקות במלואן:  1814גוש: 

 

 מגרשים:
 8566בהתאם לתכנית ממ/ במ/ ב  4668

 

 מטרת התכנית:
 שינוי מיקום שטחים ציבוריים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ייעוד שינוי 

 ציבור ומשטח לבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 9898ובילקוט הפרסומים  86/61/8655

 .56/61/8655, בתאריך 1856
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
פתח תקוה  8מצפה אפק, גליס בנייה מקומית לתכנון ול

י לעיין רשאמעוניין , וכל ה64-8468615טלפון:  88811
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 קסם מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 / ב1166ק/ 
  -שם התכנית: מתחם למסחר ומשרדים 

 מבואות כפר קאסם.
לחוק התכנון  551התאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, ב

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / ב.4899ק/  מס' מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 85ק/  שינוי
 / א4899ק/  שינוי
 566אפ/  שינוי

 85/ 4תממ/  פירוט
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר קאסם.יישוב: 

מחלף  - 1עם כביש  161מתחם ממוקם במפגש כביש ה
 -אבן העזר. מדרום מזרח נמצא פארק סיבל וממזרח  

 כפר קאסם.
 

 גושים וחלקות:
 .49, 1חלקי חלקות:  9991גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמה ופיתוח של מתחם למסחר ומשרדים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ים.משטח חקלאי לשטח למסחר ומשרדייעוד א. שינוי 

ב. שינוי הנגישות למתחם התדלוק ושרותי הדרך באופן 
 שייתן מענה גם למתחם המסחר/ משרדים המוצע.

 ג. קביעת התכליות ליעודים השונים במתחם.
 והנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.בנייה ד. קביעת הוראות 

 ה. קביעת הוראות לפיתוח השטח. 
 ו. קביעת שלביות להקמת המתחם.

 פת זכויות בניה.ז. קביעת תוס
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 9486ובילקוט הפרסומים  56/68/8658

 .54/64/8658, בתאריך 4616
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

עדה . וכן במשרדי: ו69-8199868טלפון:  18846
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה64-8416888טלפון:  88886
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 קסם מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס' ומית הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מק

 1816ק/ 
 שם התכנית: שינוי קווי בנין ותוספת יחידת דיור 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 4819ק/ מס' מקומית 
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 16אפ/  שינוי
 

 ת ומקומם:השטחים הכלולים בתכני
 שכונה: צפון מזרח, ג'לג'וליהיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .85חלקי חלקות:  1169גוש: 

 X: 196050קואורדינטה 
 Y: 673675קואורדינטה 

 מגרשים:
 16בהתאם לתכנית אפ/  81

 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין ואחוזי בנייה בהתאם למצב הקיים 

 ותוספת יחידת דיור וקומה.
 

 ות התכנית:עיקרי הורא
  קרקע ממגורים ג' למגורים ב'.ייעוד שינוי 
  למבנה הקיים בהתאם בנייה שינוי קוי בניין ואחוזי

 למצב הקיים.
  קומות. 4קומות במקום  8קביעת 
  יח"ד. 4יח"ד במקום  8קביעת 
 .העברת זכויות בנייה מקומה לקומה 
 .קביעת הוראות וזכויות  בניה 
 

בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה 
, התשע, עמוד 9699ובילקוט הפרסומים  81/69/8656

 .61/64/8656, בתאריך 8519
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
ם קסם, כפר קאסם  כפר קאסבנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה64-8416888טלפון:  88886
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 קסם מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 1869ק/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

קווי בניין ותוספת ובנייה שם התכנית: שינוי אחוזי 
 קומה ויח"ד רביעית.
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 4898ק/   מס' מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 88אפ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה צפון מזרחית, ג'לג'וליהיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .45חלקי חלקות:  1949גוש: 

 X: 196100קואורדינטה 
 Y: 673750קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 88בהתאם לתכנית אפ/  5

 

 מטרת התכנית:
 בהתאם למצב הקייםבנייה אישור קווי בניין ואחוזי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ים למבנה הקיבנייה קביעת קווי בניין ואחוזי  .5

 בהתאם למצב הקיים.
 קומות. 4קומות במקום  8קביעת  .8
 יח"ד. 4יח"ד במקום  8קביעת  .4
 ממגורים ג' למגורים ב'.ייעוד שינוי  .8
 קביעת הוראות וזכויות בניה. .1
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסח, עמוד 1988ובילקוט הפרסומים  55/61/8669

 .84/69/8669, בתאריך 4184
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה64-8416888טלפון:  88886
וחים לקהל, בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פת

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 קסם מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 1171ק/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 שם התכנית: שינוי הוראות וזכויות בניה.
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר  , בדבר אישור1965 –והבניה, התשכ"ה 
 4154ק/  מס' מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ 919ממ/  שינוי
 16אפ/  שינוי
 / א51/ 919אפ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונה: צפון מזרחית., ג'לג'וליהיישוב: 
 

 גבולות התכנית:
 האזורית דרום השרון. המועצה

 

 גושים וחלקות:
 .88חלקי חלקות:  1169גוש: 
 .45חלקי חלקות:  1949גוש: 

 X: 196075קואורדינטה 
 Y: 673725קואורדינטה 

 מגרשים:
 16בהתאם לתכנית אפ/  88

 

 מטרת התכנית:
אישור קוי בנין למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים 

 והגדלת אחוזי בניה.
 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
למבנים הקיימים בנייה קביעת קוי בנין ואחוזי  .5

 בהתאם למצב הקיים.
 כשטחים עיקריים.בנייה מ"ר שטחי  415תוספת של  .8
 קביעת הוראות וזכויות בניה. .4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 9845ובילקוט הפרסומים  81/61/8658

 .58/69/8658, בתאריך 8999
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה64-8416888טלפון:  88886
וחים לקהל, בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פת

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 

 
 שרונים מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 117/ 7/ 1הצ/ 

 משפחת בכר תל מונד שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

עדה המחוזית כי במשרדי הו, 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 815/ 5/ 1הצ/ מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 468/ 5/ 1הצ/ במ/  שינוי
 / א566/ 5/ 1הצ/  כפיפות
 SR/ 15 כפיפות
 566/ 5/ 1הצ/  כפיפות
 866/ 5/ 1הצ/  כפיפות
 / א5/ 1הצ/  כפיפות
 868/ 5/ 1הצ/  כפיפות
 6/ 5/ 1הצ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  1תל מונד רחוב: האהבה יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .85חלקות במלואן:  8611גוש: 

 גושים ישנים:
 .44חלקה  1188גוש ישן:   - 8611גוש נוכחי: 

 

 כנית:מטרת הת
 8611למטרות עיקריות בגוש בנייה הגדלת זכויות 

ביחידת דיור מזרחית בלבד, בתא שטח  85בחלקה 
A448. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ליח"ד מזרחית במגרש דו בנייה א. הגדלת זכויות  
 846 -מ"ר ל 588.16 -. מA448משפחתי בתא שטח 

 מ"ר.
 1 -בית( משינוי בקו בניין קדמי נקודתי ליח"ד ב' )מער ב.

 .B448מ' , ע"פ המצב הקיים. בתא שטח  8.98 -מ' ל
ליח"ד   41% -ל 46% -ג. שינוי הוראות לגודל קומה מ

 .A448מזרחית. בתא שטח 
 ד. קביעת זכויות והוראות בניה.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
                     טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

  , 88168נתניה  8שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .5898 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 שרונים מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / א118/ 7/ 7הצ/ 
 יהודה-שם התכנית: שכונת הפארק אבן

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / א418/ 5/ 5הצ/  מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 588הצ/  וישינ
 858/ 5/ 5הצ/  שינוי

 / א584מח/  כפיפות
 85/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אבן יהודה.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 46, 81, 85, 58 - 51, 58 - 54חלקות במלואן:  9688גוש: 

- 49 ,86 - 85 ,545 - 548 ,811 ,896 ,889 ,864 - 868. 
 .869 - 861, 818, 18, 89, 88לקות: חלקי ח 9688גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה באבן יהודה באמצעות 

 קרקעייעוד שינוי 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
אזור חקלאי ודרכים קיימות לאזורי  -מייעוד שינוי  .א

, מגורים ב', מגורים ג', מגורים 4מגורים א', מגורים א' 
ציבור, שטח ציבורי פתוח מבנים ומוסדות  ומסחר, מסחר,

 ושטחים פתוחים.
 התווית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות. .ב
 קביעת זכויות והוראות בניה. .ג
יח"ד בבניינים מטיפוס  5589 -קביעת מגורים ל .ד

 גג מדורגים ובנייה רוויה.-דו משפחתי, גן
 קביעת קווי בניין. .ה
 קביעת מספר קומות וגובה מבנים. .ו
 י נספח בינוי.קביעת הנחיות בינוי עפ" .ז
קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד  .ח

 וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
נוני אחר הרואה ן או בכל פרט תכיבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                      טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

  , 88168נתניה  8שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול



5185 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

  , 88168נתניה  8שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .5898 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 שרונים מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / א118/ 7/ 7הצ/ 
 יהודה-שם התכנית: שכונת הפארק אבן

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / א418/ 5/ 5הצ/  מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 588הצ/  וישינ
 858/ 5/ 5הצ/  שינוי

 / א584מח/  כפיפות
 85/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אבן יהודה.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 46, 81, 85, 58 - 51, 58 - 54חלקות במלואן:  9688גוש: 

- 49 ,86 - 85 ,545 - 548 ,811 ,896 ,889 ,864 - 868. 
 .869 - 861, 818, 18, 89, 88לקות: חלקי ח 9688גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה באבן יהודה באמצעות 

 קרקעייעוד שינוי 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
אזור חקלאי ודרכים קיימות לאזורי  -מייעוד שינוי  .א

, מגורים ב', מגורים ג', מגורים 4מגורים א', מגורים א' 
ציבור, שטח ציבורי פתוח מבנים ומוסדות  ומסחר, מסחר,

 ושטחים פתוחים.
 התווית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות. .ב
 קביעת זכויות והוראות בניה. .ג
יח"ד בבניינים מטיפוס  5589 -קביעת מגורים ל .ד

 גג מדורגים ובנייה רוויה.-דו משפחתי, גן
 קביעת קווי בניין. .ה
 קביעת מספר קומות וגובה מבנים. .ו
 י נספח בינוי.קביעת הנחיות בינוי עפ" .ז
קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד  .ח

 וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
נוני אחר הרואה ן או בכל פרט תכיבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                      טלפון:  18846רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8199868

  , 88168נתניה  8שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

י נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות )סדרבנייה התכנון וה
 .5898 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 שרונים מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
  מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 166/ 7/ 8הצ/ 
 תוספת יחידת דיור -שם התכנית: קדימה 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 – והבניה, התשכ"ה

 499/ 5/ 8הצ/  מס' מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 58/ 5/ 8הצ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוב נחליאלי, רצורן קדימהיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .89חלקי חלקות:  9641גוש: 

 

 :מגרשים
 58/ 5/ 8צ/ בהתאם לתכנית ה 8898

 

 מטרת התכנית:
. חלוקת מגרש לשניים בהסכמת הבעלים ושינוי גודל 5

 מגרש מינימלי.
 . 8 -ל 5 -. שינוי מספר היחידות במותר בתחום התכנית מ8

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  116 -. שינוי גודל מגרש מינימלי ליחידת  דיור מ5
 מ"ר . 416 -ל
 עלים.. חלוקת מגרש לשניים בהסכמת הב8
 בין המגרשים(. 6מ' )  1 -מ' ל 9 -. שינוי קו בניין אחורי מ4
 למגרשים .בנייה . קביעת הוראות וזכויות 8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 9819ובילקוט הפרסומים  64/69/8655

 .56/69/8655, בתאריך 1891
 

מחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה ה
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-8199868טלפון:  18846
, 88168נתניה  8שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 

  רות יוסף                                                   
 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  מרכזחוז מ לתכנון ולבניה                                          
 
 

 
 
 
 
 
 

 הצפוןמחוז 
 

 טבריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
ה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה הודע

 11178ג/ מס' מפורטת 
 גני אילון, טבריה שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
תאר מקומית טבריה מופקדת תכנית מבנייה לתכנון ול

 86158ג/  מס' ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 98ג/ בת/  שינוי
 58/ 891טה/ מק/ ג/  כפיפות
 4תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות
 54תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 55198ג/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 טבריה    .יישוב: 
 X: 247050קואורדינטה 
 Y: 742875קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .95, 19, 11חלקי חלקות:  51888גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לשימוש הקיים  ויעודי קרקעבנייה התאמת אחוזי ה

 בפועל במגרש
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משצ"פ למסחר.ייעוד שינוי 

 קביעת גבולות מגרש חדשים.
מבלי לחרוג מסך השטחים בנייה תוספת שטח עיקרי ל

 במגרש.בנייה הכולל המותר ל
 קביעת הוראות בניה, הנחיות ושימושים

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן שהמשרדים
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
פרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ה

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111
טבריה, טבור הארץ טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 68-9148189טלפון: 
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי  תידון אלא אם

תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .5898 -תשמ"ט 

 



ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013  5186

 
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 79811ג/  :'מס
רות, ילמגורים, מסחר ותי יעוד שטח שם התכנית: י

 טבריה -ברחוב הפלמ"ח 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58848ג/ מספר:  ברמה מפורטת

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בניה והרשאות:
 תהיתרים או הרשאו

 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 8861ג/  שינוי
 41תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 / ג55/ 4תמא/  כפיפות
 54תמא/  כפיפות
 55198ג/  כפיפות
 55968ג/  כפיפות
 8/ 8תמא/  כפיפות
 5/ 58תמא/  כפיפות
 891ג/  כפיפות

 
 ם בתכנית ומקומם:השטחים הכלולי

 רחוב הפלמ"ח טבריה, ישוב: טבריה רחוב: הפלמ"ח
 

 גושים וחלקות:
 .44חלקות במלואן:  51669גוש: 
 .85, 41 - 48חלקי חלקות:  51669גוש: 

 X: 250850קואורדינטה 
 Y: 744025קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 שינוי יעוד משטח למגורים , מבני ציבור לשטח למלונאות 

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 שינוי יעוד -
מ"ר  8566 -מ"ר ל 5511 -תוספת זכויות בניה מ -

 )עיקרי + שירות(. 
מטר( מציר דרך  566מטר )במקום  8הקלה לקו בנין של 

 עבור ייעוד מלונאות. 86ראשית 
מטר( מציר דרך  566)במקום  56.1הקלה  לקו בנין של 

 יעוד מלונאות. 11אזורית 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך תכנית הודעה על הפקדת ה
, התשעג, עמוד 9188ובילקוט הפרסומים  68/65/8654

 .45/65/8654, בתאריך 8111
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 

ועדה  :וכן במשרדי. 68-9169111טלפון:  51155עילית 
יה טבריה, טבור הארץ  טבריה  מקומית לתכנון ולבנ

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים , 68-9148189טלפון: 
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 
. 

 מגדל העמק מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 79491ג/ ' מסמפורטת 
מגדל  11בחלקה  -תוספת זכיות בנייה  שם התכנית:

 העמק.
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58981ג/  מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

להוציא  תכנית שמכוחה ניתן והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 596ג/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל העמק    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .84חלקות במלואן:  51969גוש: 

 X: 222600קואורדינטה 
 Y: 731575קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
למתן אפשרות לבנייה  84נייה בחלקה העלאת אחוזי ב

 חדשה .
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הגדלת וקביעת אחוזי בניה.5
 . שינוי קווי בניין.8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9169ובילקוט הפרסומים  58/55/8658

 .68/58/8658, בתאריך 5818
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 
מגדל העמק,   מגדל העמק  בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה69-9161151טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של טרנטהאינ ובאתר
 
 

 נהריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 11714ג/ 
מתחם מגורים ומסחר ברח' הרצל, גוש  שם התכנית:

 , נהריה719חלקה  79764
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית  כי, 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 86519ג/  מס' 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית ג היחססו

 915ג/  שינוי
 564ג/ במ/  שינוי
 56151ג/  שינוי

 41תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נהריה    .יישוב: 
 X: 209395קואורדינטה 
 Y: 768293קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .596 - 518חלקות במלואן:  59599גוש: 
 .86חלקי חלקות:  59599גוש: 

 

 מטרת התכנית:
של ייעוד ( ל564מאזור מגורים ה' )לפי ג/במ/ ייעוד שינוי 

בנייה אזור מגורים ג' תוך קביעת זכויות והוראות ה
 ותוספת שטח מסחרי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
של ייעוד ל 564מאזור מגורים ה' לפי ג/במ ייעוד א. שינוי 

 ם ג'.אזור מגורי
ומספר יח"ד. תוספת קומות. בנייה ב. הגדלת אחוזי 

 למסחר.בנייה קביעת זכויות 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
תנגדות יומצא למשרדי ועדה . העתק הה68-9169111

                     טלפון: , נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 68-8918981

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

ל בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוהבנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 נהריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11116ג/ מס' מפורטת 
 הנהרי ,18הגדלת זכות בנייה ברחוב הרצל  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הניה, והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 86489ג/  מס' ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 תהיתרים או הרשאו

 

 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 915ג/  שינוי
 564ג/ במ/  שינוי
 56151 שינוי

 4/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נהריה    .יישוב: 
 X: 209250קואורדינטה 
 Y: 767700קואורדינטה 

 

 לקות:גושים וח
 .896 - 818חלקות במלואן:  59518גוש: 
 .519חלקי חלקות:  59518גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 9-חנויות ב 9יח"ד +  88הקמת בניין מגורים ומסחר 

 קומות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור ייעוד הגדלת זכיות בנייה קומות וצפיפות, שינוי 

 מרכזי למגורים ומסחר.
 

תכנית, בימים ובשעות רשאי לעיין במעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

סומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פר
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111

                    טלפון: , נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול
נגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון הת, 68-8918981

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 נהריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
עה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה הוד

 79116ג/ מס' מפורטת 
צפיפות וקומה בנייה הגדלת זכויות  שם התכנית:

 נהריה 11בוטינסקי 'ברח' ז
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58149ג/  מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה חלוקה:איחוד ו
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 915ג/  שינוי
 56151ג/  שינוי
 564ג/ במ/  שינוי

 41תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 8/ 8תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 54תמא/  כפיפות

 4/ ב/ 48תמא/  פיפותכ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .88חלקות במלואן:  59591גוש: 
 .98חלקי חלקות:  59591גוש: 

 X: 208975קואורדינטה 
 Y: 768510קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 4 -יח"ד ב  4בן  Aהקמת שני בניינים מחוברים בניין 

 קומות 
 יח"ד 51קומות סה"כ  1 -יח"ד ב  58בן  Bיין ובנ

 

 עיקרי הוראות התכנית:
תוספת אחוזי בניה, הגדלת מספר יח"ד, תוספת קומות, 
שינוי בקווי בניין, מרתף חניה ואיכסון בבניין מזרחי שינוי 

י בניין צידיים, הבלטת גזוזטראות בקו בניין קדמי ובקו
 ואחורי, שינוי בתכסית.

 
התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת

, התשעג, עמוד 9169ובילקוט הפרסומים  46/55/8658
 .68/58/8658, בתאריך 5814

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 

-68נהריה,   נהריה  טלפון: בנייה למקומית לתכנון ו
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה8918981

 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של

 
 

 עפולה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 74118ג/ מס' 
 אתר למחזור אשפה, עפולה כנית:שם הת

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עפולה מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 59468ג/  מס' מפורטת 

 

   ד וחלוקהללא איחו איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 58191ג/  שינוי
 468ג/  שינוי
 4/ 468עפ/ מק/  שינוי
 88/ 5גמש/  שינוי

 59תמא/  כפיפות
 84תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 8/ 84תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה.יישוב: 

 X: 227600קואורדינטה 
 Y: 721000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .89, 88, 86חלקי חלקות:  59999גוש: 
 .81, 88 - 85חלקות במלואן:  59999גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת מתחם משולב להקמת מפעלים לקליטה, מיון 

 ורבת ויבשה.וטיפול בפסולת מוצקה מע
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור מלאכה ותעשיה וקרקע חקלאית לאתר ייעוד שינוי 

 פסולת, אחסנה ומתקנים הנדסיים.
משטח חקלאי לשטח תעשיה, תעשיה קלה ייעוד שינוי 

 ומלאכה, אחסנה ומתקניים הנדסיים.
הסדרה והרחבת אתר קיים למפעל אזורי לקליטה, מיון 

 ת.וטיפול בפסולת מעורב
הקמת אתר אזורי לקליטה, מיון וטיפול בפסולת יבשה 

 ופסולת בנין.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על יד
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
שרדי ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למ68-9169111

עפולה  81עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 68-9186488טלפון:  59566

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
נית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לתכ

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 עפולה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 74848ג/ מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 כפר הילדים, עפולה שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית ייה בנלתכנון ול
  מס' עפולה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 59898ג/ 
 

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 ות הבאות:המתייחסת לתכני
 מספר התכנית סוג היחס

 59981ג/  שינוי
 5/ 51/ 86תרש"צ/  שינוי
 5/ 51/ 5תרשצ/  שינוי
 5/ 51/ 59תרשצ/  שינוי
 8885ג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה.יישוב: 

 X: 227600קואורדינטה 
 Y: 721000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .89, 88, 86חלקי חלקות:  59999גוש: 
 .81, 88 - 85חלקות במלואן:  59999גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת מתחם משולב להקמת מפעלים לקליטה, מיון 

 ורבת ויבשה.וטיפול בפסולת מוצקה מע
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור מלאכה ותעשיה וקרקע חקלאית לאתר ייעוד שינוי 

 פסולת, אחסנה ומתקנים הנדסיים.
משטח חקלאי לשטח תעשיה, תעשיה קלה ייעוד שינוי 

 ומלאכה, אחסנה ומתקניים הנדסיים.
הסדרה והרחבת אתר קיים למפעל אזורי לקליטה, מיון 

 ת.וטיפול בפסולת מעורב
הקמת אתר אזורי לקליטה, מיון וטיפול בפסולת יבשה 

 ופסולת בנין.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על יד
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
שרדי ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למ68-9169111

עפולה  81עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 68-9186488טלפון:  59566

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
נית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לתכ

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 עפולה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 74848ג/ מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 כפר הילדים, עפולה שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית ייה בנלתכנון ול
  מס' עפולה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 59898ג/ 
 

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 ות הבאות:המתייחסת לתכני
 מספר התכנית סוג היחס

 59981ג/  שינוי
 5/ 51/ 86תרש"צ/  שינוי
 5/ 51/ 5תרשצ/  שינוי
 5/ 51/ 59תרשצ/  שינוי
 8885ג/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 58895ג/  שינוי
 8/ 9688עפ/ מק/  שינוי
 58191ג/  שינוי

 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 48תמא/  כפיפות
 41א/ תמ כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 עפולה.יישוב: 
 X: 230900קואורדינטה 
 Y: 727000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 588 - 586, 558 - 568חלקות במלואן:  51191גוש: 
548 - 588 ,515 ,596 ,598. 
 .518, 588חלקי חלקות:  51191גוש: 

 

 מטרת התכנית:
כפר  -ם המפעל להכשרת ילדי ישראלהסדרת מתח

 הילדים בעפולה עילית
 הגדלת זכויות הבניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מאזור לבינוי מיוחד, מגורים כללי, ייעוד שינוי  -

שטח ציבורי פתוח ושבילים להולכי רגל לדיור מיוחד 
 למבנים ומוסדות ציבור.

 איחוד וחלוקה של חלקות. -
ייה למבני דיור מיוחד ומבנים ומוסדות קביעת זכויות בנ -

 ציבוריים.
 דרך לשטח  דיור מיוחד ומבנים ומוסדות ציבור.ייעוד שינוי  -
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
פרט תכנוני אחר הרואה  ן או בכליבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

לפון: ט 51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111

עפולה  81עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 68-9186488טלפון:  59566

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה התכנון והמסתמכת ובהתאם לתקנות 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 עפולה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 79916ג/ מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 אחוזת מגל שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית כי , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס' עפולה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 58889ג/ 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1189ג/  שינוי
 59981ג/  כפיפות
 58191ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 עפולה    .יישוב: 
 X: 226775קואורדינטה 
 Y: 723725קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .14, 58חלקות במלואן:  59918גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בקרקע,ייעוד שינוי 

 ובינוי.בנייה ת זכויות הסדרת יעודי קרקע וקביע
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים א' ומגורים ייעוד בקרקע משטח בייעוד . שינוי 5

 5מגורים ג'ייעוד מיוחד לקרקע ב
 . קביעת זכויות ותנאים למתן היתר.8
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים שרדמ של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ן ולתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנויבע

טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111

עפולה  81עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 68-9186488טלפון:  59566

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
י תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא הנמקות ובלוו

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 צפת מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 79114ג/ 

 ציבור, צפת הגדלת שטח למוסדות שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס' צפת מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 58819ג/ 
 

   ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  שאות:והרהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 118ג/  שינוי
 54869ג/  שינוי
 8465ג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 5/ 69/ 59 כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 צפת    .יישוב: 
 X: 247500קואורדינטה 

 Y: 763450טה קואורדינ
 

 גושים וחלקות:
 .81חלקי חלקות:  54681גוש: 
 .86חלקי חלקות:  58999גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקצאת שטח נוסף להגדלת מוסד חינוכי קיים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבורייעוד שינוי 

 קרקעייעוד קביעת התכליות המותרות לכל 
בנייה מרוחי בנייה קביעת אחוזי יה בניקביעת הוראות 

 וגובה הבניינים
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי

 קביעת שלבים וההתניות לביצוע
 קביעת קווי בנין.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין מעונ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  51155לה  נצרת עילית הצפון, דרך קרית הממש

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111
צפת  טלפון:  1צפת, ירושלים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 68-9881891
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 גולן מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 74114ג/ מס' 
 תחנת שאיבה דוגל שם התכנית:

ן לחוק התכנו 551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 59819ג/  מס' ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8989ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוף דוגל

 

 
 

 גושים וחלקות:
 .58חלקי חלקות:  866666גוש: 

 X: 269920קואורדינטה 
 Y: 751280קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה לביוב בחוף דוגל

, מתקנים הנדסיים, לאזור 59הוספת קבוצת שימוש 
 54מ"א לת 5.9.9נופש חופי בתחום התכנית לפי סעיף 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת קבוצת שימוש למתקן הנדסי

 קביעת הוראות והנחיות למתן היתרי בניה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9899ובילקוט הפרסומים  68/68/8658

 .84/56/8658, בתאריך 894
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה כנון וללת

. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 
-68טלפון:  58866גולן,   קצרין בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה9898158
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 

 
 הגלבוע, יזרעאלים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 71117ג/ מס' 
 נחל חרוד מערב שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 51815 ג/ מס' ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1188ג/  שינוי
 5משצ/  שינוי
 51משצ/  שינוי
 9188ג/  שינוי
 8681ג/  שינוי
 5196ג/  שינוי

 1ב/ / 48תמא/  כפיפות
 59186ג/  כפיפות
 54568ג/  כפיפות
 58551ג/  כפיפות
 1814ג/  כפיפות
 1981ג/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 55888ג/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 54/ 9/ 8תתל/  כפיפות
 48תמא/  כפיפות

 
 
 



5191 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

 גושים וחלקות:
 .58חלקי חלקות:  866666גוש: 

 X: 269920קואורדינטה 
 Y: 751280קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה לביוב בחוף דוגל

, מתקנים הנדסיים, לאזור 59הוספת קבוצת שימוש 
 54מ"א לת 5.9.9נופש חופי בתחום התכנית לפי סעיף 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת קבוצת שימוש למתקן הנדסי

 קביעת הוראות והנחיות למתן היתרי בניה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9899ובילקוט הפרסומים  68/68/8658

 .84/56/8658, בתאריך 894
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה כנון וללת

. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 
-68טלפון:  58866גולן,   קצרין בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה9898158
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 

 
 הגלבוע, יזרעאלים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 71117ג/ מס' 
 נחל חרוד מערב שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 51815 ג/ מס' ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1188ג/  שינוי
 5משצ/  שינוי
 51משצ/  שינוי
 9188ג/  שינוי
 8681ג/  שינוי
 5196ג/  שינוי

 1ב/ / 48תמא/  כפיפות
 59186ג/  כפיפות
 54568ג/  כפיפות
 58551ג/  כפיפות
 1814ג/  כפיפות
 1981ג/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 55888ג/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 54/ 9/ 8תתל/  כפיפות
 48תמא/  כפיפות

 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בולות התכנית:ג

 בין מרחביה לעין חרוד. 15דרך מס'  -בצפון 
 גבול בין מוא"ז גלבוע למוא"ז בקעת בית שאן. -במזרח
 הר גילבוע וקיבוץ יזרעאל. -בדרום 
 תחום שיפוט העיר עפולה. -במערב

 

 גושים וחלקות:
 .81, 84חלקי חלקות:  59198גוש: 
 .1 - 1חלקות במלואן:  59186גוש: 
 .8 - 8חלקי חלקות:  59186גוש: 
 .1 - 9חלקי חלקות:  59188גוש: 
 .86 - 56, 1 - 8חלקות במלואן:  59951גוש: 
 .89 - 81, 85, 8 - 9, 4 - 5חלקי חלקות:  59951גוש: 
 .88 - 5חלקות במלואן:  59959גוש: 
 .51 - 5חלקות במלואן:  59951גוש: 
 .59חלקי חלקות:  59951גוש: 
 .45 - 89, 59 - 54, 55 - 4: חלקות במלואן 59959גוש: 
 .81, 58, 58, 8 - 5חלקי חלקות:  59959גוש: 
 .86 - 54, 8, 1 - 8חלקות במלואן:  86149גוש: 
 .56, 9, 4חלקי חלקות:  86149גוש: 
 .85, 59 - 51, 51 - 56, 9 - 4חלקות במלואן:  86141גוש: 
 .86 - 58, 8חלקי חלקות:  86141גוש: 
 .8ואן: חלקות במל 86149גוש: 
 .4 - 8חלקי חלקות:  86149גוש: 
 .8 - 4חלקי חלקות:  86196גוש: 
 .59חלקות במלואן:  86118גוש: 
 .59, 8חלקי חלקות:  86118גוש: 
 .89 - 88, 9חלקות במלואן:  86119גוש: 
 .81חלקי חלקות:  86119גוש: 
 .88, 58 - 59חלקות במלואן:  86118גוש: 
 .85, 86, 51 - 59, 58חלקי חלקות:  86118גוש: 
 .86, 51 - 59חלקות במלואן:  84696גוש: 
 .59, 51 - 58, 8חלקי חלקות:  84696גוש: 
, 88 - 84, 85, 58 - 59, 58חלקות במלואן:  84695גוש: 

89 - 81 ,46 ,48. 
 .49 - 41, 44 - 48, 81, 88חלקי חלקות:  84695גוש: 
 .46, 89, 85 - 59, 58חלקות במלואן:  84698גוש: 
 .54 - 55חלקות במלואן:  84694גוש: 
 .56 - 8חלקי חלקות:  84694גוש: 
 .8חלקות במלואן:  84698גוש: 
 .9חלקי חלקות:  84698גוש: 
 .41, 44חלקות במלואן:  84588גוש: 
 .49 - 41, 85חלקי חלקות:  84588גוש: 
 .18, 98 - 99, 99, 98, 48, 49חלקות במלואן:  84584גוש: 
 .14 - 15, 98, 89קי חלקות: חל 84584גוש: 
 .88 - 84, 85, 51, 56חלקות במלואן:  84588גוש: 
, 89, 89, 88, 48, 88, 81חלקות במלואן:  84581גוש: 

16 ,18 ,18 ,19 ,19 ,96 ,98 ,98. 
 .98, 99, 99חלקי חלקות:  84581גוש: 
 - 88, 89 - 81, 84, 59חלקות במלואן:  84589גוש: 

46 ,44 - 48 ,49 ,49, 86 ,88. 
, 89, 84, 58, 54, 56, 1חלקות במלואן:  84581גוש: 

88 - 16 ,14 ,18 ,11. 
 .19, 48, 48, 81חלקי חלקות:  84581גוש: 
 89, 81 - 84, 85 - 49, 41חלקות במלואן:  84589גוש: 

- 15 ,19. 
 .49, 45, 89, 89, 88חלקי חלקות:  84589גוש: 
 .89 - 89, 86, 59חלקי חלקות:  84588גוש: 
 .1חלקות במלואן:  84581גוש: 
 .5חלקי חלקות:  84581גוש: 

 .51 - 58, 56 - 8חלקות במלואן:  84589גוש: 
 .84חלקות במלואן:  84588גוש: 
 .81, 86חלקי חלקות:  84588גוש: 
 .55חלקות במלואן:  84516גוש: 
 .41, 88חלקי חלקות:  84516גוש: 
 .58 - 56חלקי חלקות:  84518גוש: 
 .8 - 9, 9חלקות במלואן:  84514 גוש:
 .1חלקי חלקות:  84514גוש: 
 .84 - 85, 51, 51 - 54, 55חלקות במלואן:  84518גוש: 
 .16, 89, 81חלקות במלואן:  84511גוש: 
 .11, 18, 88, 45, 89חלקי חלקות:  84511גוש: 
 .88חלקות במלואן:  84519גוש: 
 .18חלקי חלקות:  84519גוש: 
 .54 - 58, 56 - 8לקי חלקות: ח 84511גוש: 
 .58חלקות במלואן:  84519גוש: 
 .86, 59 - 51חלקי חלקות:  84519גוש: 
 .88 - 85חלקות במלואן:  84598גוש: 
 .86 - 48, 48, 46, 81 - 89, 59חלקי חלקות:  84598גוש: 
 .85 - 86חלקות במלואן:  84591גוש: 
 .84 - 59, 59, 54חלקות במלואן:  84599גוש: 
 84, 85, 59, 58, 1 - 1, 4חלקות במלואן:  84591גוש: 

- 88 ,89 - 81 ,88 - 46 ,44 - 41 ,49 - 48 ,85 - 88. 
 .49, 89חלקי חלקות:  84591גוש: 
 .48, 48 - 46, 81 - 88, 59חלקות במלואן:  84599גוש: 
 .89, 48, 49 - 48, 88, 1חלקות במלואן:  84598גוש: 
 .81 - 88, 88, 86, 48חלקי חלקות:  84598גוש: 
, 89, 84, 85, 59, 58, 1חלקות במלואן:  84516גוש: 

89 ,46 ,48 ,48 ,81 ,16 ,11 - 19. 
 .48, 58חלקי חלקות:  84516גוש: 
, 19, 14, 16, 85, 48, 41, 9חלקי חלקות:  84515גוש: 

98 ,14 ,11 ,18 ,94. 
 

 מטרת התכנית:
שטחים  . תכנון נחל חרוד כמערכת אזורית רצופה של5

 פתוחים וחקלאיים .
. שימור ושיקום נחל חרוד והרצועות שלאורכו כמערכת 8

 .4ב'  48ותמ"א  41מובילת מים בהתאם להנחיות תמ"א 
. פיתוח  מבוקר של הנחל והרצועות שלאורכו למטרות 4

שימושי פנאי תוך שמירה על צביון חקלאי/ כפרי , איכות 
 חקלאיים .סביבה ומניעת פגיעה בשטחים ושימושים 

 . הכשרת הנחל לשימוש תיירות פנאי .8
שטחים לצורכי מאגרים וקביעת הוראות נופיות ייעוד . 1

 וסביבתיות בעניינם.
ומתן הנחיות  88יערות ע"פ תמ"א  . דיוק ופירוט9

 לממשק יערני.
. קביעת  שטח חקלאי בשטח יער נטע אדם קיים )י.ק 1

 88תמ"א ת ב' להוראו 51( על פי סעיף 5858ביער  89
 (51.8.68על פי החלטת ולנת"ע מיום ) 8תיקון מס' 

. גריעת שטחי שמורת טבע לטובת יער נטע אדם קיים 9
 על פי הקיים בשטח.

. גריעת שטחי שמורת טבע לטובת יער נטע אדם קיים 9
 על פי הקיים בשטח.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
.קביעת יעודי הקרקע של נחל חרוד , שטחים חקלאיים 5

 ושטחים חקלאיים מיוחדים משולבים בגופי מים .
המותרות בנייה . קביעת תכליות , הוראות ומגבלות 8

 לכל אחד מייעודי הקרקע .
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .4
 . קביעת הנחיות סביבתיות .8
יער נטע  - 88. קביעת ייעודי קרקע ליערות ע"פ תמ,א 1

 דות נחלים אדם קיים ומוצע , נטיעות בג
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מקרקע חקלאית לייעודי היער השונים ייעוד . שינוי 9
 .מייעודי היער לקרקע חקלאיתייעוד ושינויי 

. קביעת ייעודי קרקע וסימונם בתשריט לצרכי נופש 1
 שביל נחל, חניונים ומצפורים. -וטיילות 

. מתן הנחיות ומגבלות לצרכי פיתוח נופש תיירות 9
 וטיילות.

במוקדי הפיתוח בנייה והיקף בנייה . קביעת הוראות 8
 והנחיות להכנת תכניות מפורטות.

לחלק ממרכיבי בנייה . קביעת הוראות למתן היתרי 56
 הפיתוח.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 9461ובילקוט הפרסומים  59/68/8655
 .56/56/8655, בתאריך 598

 
שרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במ

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 

עין חרוד )מאוחד(   הגלבוע,בנייה מקומית לתכנון ול
בנייה עדה מקומית לתכנון ול, ו68-9144841טלפון: 

, וכל 68-9888996טלפון:  59586יזרעאלים, עפולה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:הגליל המרכזי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 76971ג/ מס' 
הקרקע משטח חקלאי לשטח ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ולחן דתי והתווית כבישים , ירכאפ
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 59854ג/  מס' ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 

 כניות הבאות:המתייחסת לת
 מספר התכנית סוג היחס

 9תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 8/ ב/ 48תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ירכא.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .19 - 11חלקות במלואן:  59859גוש: 
 .96 - 18חלקי חלקות:  59859גוש: 
 .95לואן: חלקות במ 59859גוש: 
, 96 - 11, 14 - 15, 88 - 81חלקי חלקות:  59859גוש: 

94 - 99 ,98 ,91 - 98. 
 88, 41 - 49, 58 - 55, 8 - 5חלקי חלקות:  59858גוש: 

- 84 ,81 ,98 - 91. 
 .98 - 99, 16, 18 - 11חלקי חלקות:  59889גוש: 

 X: 222100קואורדינטה 
 Y: 762300קואורדינטה 

 

 
 
 

 מטרת התכנית:
מקרקע חקלאית למבנים ומוסדות ציבור לדת על ייעוד שינוי 

 5889מנת לאפשר הסדרת פולחן דתי שקיים מאז שנת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ציבור לדת והתווית כבישים לשטח למוסדות ייעוד שינוי 

 .חדשים
 קרקע .ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל 

 .בנייה קביעת הוראות 
 ועיצוב אדריכלי .קביעת הנחיות בינוי 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 9819ובילקוט הפרסומים  54/65/8658
 .69/69/8658, בתאריך 1988

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
וכן במשרדי: ועדה . 68-9169111טלפון:  51155עילית 

                       הגליל המרכזי,   עכו  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה68-8858985

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 העליוןהגליל  מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 79691ג/ מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 אליפלט -תחנת שאיבה לביוב  שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
דת תכנית מפורטת הגליל העליון מופקבנייה לתכנון ול

 58981ג/  מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 41תמא/  כפיפות
 48תמא/  כפיפות
 58891ג/  כפיפות
 1/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אליפלט    .יישוב: 
 ט.דרומית לישוב אליפל

 X: 252100קואורדינטה 
 Y: 760600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות:  54115גוש: 
 .5חלקי חלקות:  54118גוש: 

 

 מטרת התכנית:
עודי הקרקע באזור, תחנת שאיבה לביוב יהסדרת י

 דרומית לישוב אליפלט.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למתקן הנדסי.ייעוד קביעת 

 ברכב. מתן זיקת הנאה למעבר
למתקנים בנייה קביעת הוראות והנחיות למתן היתרי 

 הנדסיים.
 סימון תוואי קווי הולכה אל המתקן ההנדסי.

מיקום תחנת השאיבה בתחום  58/84הקלה מתמ"א 
 רצועה לתכנון מסילת רכבת.
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 מטרת התכנית:
מקרקע חקלאית למבנים ומוסדות ציבור לדת על ייעוד שינוי 

 5889מנת לאפשר הסדרת פולחן דתי שקיים מאז שנת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ציבור לדת והתווית כבישים לשטח למוסדות ייעוד שינוי 

 .חדשים
 קרקע .ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל 

 .בנייה קביעת הוראות 
 ועיצוב אדריכלי .קביעת הנחיות בינוי 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 9819ובילקוט הפרסומים  54/65/8658
 .69/69/8658, בתאריך 1988

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
וכן במשרדי: ועדה . 68-9169111טלפון:  51155עילית 

                       הגליל המרכזי,   עכו  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה68-8858985

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 העליוןהגליל  מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 79691ג/ מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 אליפלט -תחנת שאיבה לביוב  שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
דת תכנית מפורטת הגליל העליון מופקבנייה לתכנון ול

 58981ג/  מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 41תמא/  כפיפות
 48תמא/  כפיפות
 58891ג/  כפיפות
 1/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אליפלט    .יישוב: 
 ט.דרומית לישוב אליפל

 X: 252100קואורדינטה 
 Y: 760600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות:  54115גוש: 
 .5חלקי חלקות:  54118גוש: 

 

 מטרת התכנית:
עודי הקרקע באזור, תחנת שאיבה לביוב יהסדרת י

 דרומית לישוב אליפלט.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למתקן הנדסי.ייעוד קביעת 

 ברכב. מתן זיקת הנאה למעבר
למתקנים בנייה קביעת הוראות והנחיות למתן היתרי 

 הנדסיים.
 סימון תוואי קווי הולכה אל המתקן ההנדסי.

מיקום תחנת השאיבה בתחום  58/84הקלה מתמ"א 
 רצועה לתכנון מסילת רכבת.

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של נטהאינטר
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ת לתכנון ולתונים, למשרדי הועדה המחוזייבע

טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111

הגליל העליון, ראש פינה בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 58566

אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם  המאמת את

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 הגליל העליון, אצבע הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 74761ג/ מס' 
 לבקר, טובא זנגריהמפטמה  שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 59596ג/  מס' ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 מקומם:השטחים הכלולים בתכנית ו
 טובא זנגריה

 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  54198גוש: 
 .5חלקי חלקות:  54194גוש: 

 X: 254050קואורדינטה 
 Y: 762800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מפטמה לבקר בשטח חקלאי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
להקמת מפטמה בנייה והוראות בנייה קביעת זכויות 

 לבקר בשטח חקלאי
 

עה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הוד
, התשעב, עמוד 9858ובילקוט הפרסומים  59/64/8658

 .85/61/8658, בתאריך 8594
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 
ראש פינה הגליל העליון, בנייה ית לתכנון ולמקומ

אצבע הגליל,   בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 58566
רשאי מעוניין , וכל ה68-9966611חצור הגלילית  טלפון: 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 

 
 
 

 יזרעאלים חב תכנון מקומי:מחוז: צפון, מר
 76118ג/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

מתחם מבני ציבור, מוא"ז עמק יזרעאל,  שם התכנית:
 וקיבוץ מזרע 61צמוד לכביש 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 59188ג/  מס' 
 

 ללא איחוד וחלוקה וקה:איחוד וחל
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 56981ג/  שינוי
 9445ג/  שינוי
 9668ג/  שינוי
 59418ג/  שינוי
 48משצ/  שינוי
 8משצ/  שינוי
 5898ג/  שינוי
 1584ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מזרע.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .49, 85, 51 - 51, 58 - 55חלקות במלואן:  59965גוש: 
 .41, 44, 86, 1חלקי חלקות:  59965גוש: 
 .89חלקות במלואן:  59948גוש: 
 .81, 81, 84, 54 - 56, 1, 8 - 5חלקי חלקות:  59948גוש: 

 X: 227550קואורדינטה 
 Y: 728950דינטה קואור

 

 מטרת התכנית:
 מטרת התכנית:

משטח חקלאי ומשטח למוסד חינוכי אזורי ייעוד שינוי 
 לשטח למבנים ומוסדות ציבור עפ"י הקיים בפועל.

 עפ"י הדרך הקיימת בפועל. -מחקלאי לדרך ייעוד שינוי 
 עיקרי הוראות התכנית:

 עודי הקרקע ותכליות הבניהי. קביעת י5
 ת בניה: זכויות והגבלות. קביעת הוראו8
 . קביעת הוראות נוספות4
עבור  6-מטר ל 566-מ 96. הקלה בקו בנין מצד הדרך 8

שינוי משטח פרטי פתוח ומאזור מבני משק ייעוד שינוי 
לשטח ציבורי פתוח המאפשר העברת תשתיות ומעבר 

 תת קרקעי קיים למכללה.
מטר  41-מטר ל 566-מ 96. הקלה בקו בנין מצד הדרך 1

 מציר הדרך עבור זיקת הנאה לרכב בשטח הציבורי הפתוח.
 86 -מטר ל  566 -מ  96. הקלה בקו בנין מצד הדרך 9

משטח למוסד חינוכי ייעוד מטר מציר הדרך עבור שינוי 
 אזורי לדרך.

 16-מטר ל 566-מ 96. הקלה בקו בנין מצד הדרך 1
 \מדרך קיימת לחניון.ייעוד מטר מציר הדרך עבור שינוי 

 81-מטר ל 566-מ 96הקלה בקו בנין מצד הדרך  .9
 מטר מציר הדרך עבור מתקנים הנדסיים

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשסט, עמוד 1841ובילקוט הפרסומים  69/64/8668
 .89/64/8668, בתאריך 4568

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

צפון, דרך קרית הממשלה  נצרת מחוז הבנייה לתכנון ול
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. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 
 ,59586יזרעאלים, עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה68-9888996טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11797ג/ מס' מפורטת 
 שינוי במערך הדרכים וקווי בנין,  שם התכנית:

 במערב עראבה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית יה בנילתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 86585ג/  מס' ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8869ג/  ינויש
 51199ג/  שינוי
 8658ג/  שינוי
 56541ג/  שינוי
 9195ג/  שינוי
 58861ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 עראבה    .יישוב: 
 X: 231500קואורדינטה 
 Y: 751050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .99, 99, 98חלקי חלקות:  58418גוש: 
 .89, 84חלקי חלקות:  58498גוש: 
 .88, 85, 58חלקי חלקות:  58494גוש: 
 .584, 51 - 54חלקי חלקות:  58498גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי במערך דרכים בעראבה ושינויי קווי הבנין בהתאם 

 למסומן בתשריט
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי במערך דרכים במערב עראבה.5
 . שינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.8
 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין ל כ

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96ת תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדו 566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111
                  טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 68-9189186
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 

המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 לב הגליל ב תכנון מקומי:מחוז: צפון, מרח

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 11114ג/ מס' מפורטת 

בשטח מסחר ומגורים, בנייה הגדלת זכויות  שם התכנית:
 סכנין

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
משרדי הועדה המקומית מחוז הצפון ובבנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 86419ג/  מס' ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 58896ג/  שינוי
 54/ 69/ 58896ג/ לג/  נוישי

 58869ג/  שינוי
 8418ג/  שינוי
 1118ג/  שינוי

 8/ 8תממ/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 4תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 סח'נין    .יישוב: 
 X: 229775קואורדינטה 
 Y: 751675קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .849 - 841חלקות במלואן:  58488גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קו בניין אחורי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 886%-ל 516%-מבנייה . הגדלת אחוזי ה5
 מ'.8 -מ' ל4. שינוי קו בניין אחורי מ 8
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר וכן שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשיבע

טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111

                 טלפון: , לב הגליל, סח'ניןבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 68-9189186

בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כן הוגשה 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11769ג/ מס' מפורטת 
הפיכת שביל לדרך משולבת ושינוי  שם התכנית:

 התוואי והרוחב שלה, עילוט
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965–והבניה, התשכ"ה
 86598ג/  מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

נית שמכוחה ניתן להוציא תכ והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1851ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה צפונית עילוט, עילוטיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .15חלקי חלקות:  51891גוש: 

 X: 224825קואורדינטה 
 Y: 736553קואורדינטה 

 

 התכנית:מטרת 
הפיכת שביל להולכי רגל לדרך תוך הרחבתו ושינוי 

 התוואי המאושר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בכפר עילוט. 51891גוש  15שינוי תוואי שביל שבחלקה 

 משביל להולכי רגל לדרך מוצעת.ייעוד שינוי 
 מ'. 9 -מ' ל  8 -הרחבת השביל מ 

 
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

, התשעג, עמוד 9186ובילקוט הפרסומים  85/58/8658
 .46/58/8658, בתאריך 5989

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 
רת נצ 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה68-9899191טלפון:  51666עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מטה אשר, משגב מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 79814ג/ מס' מפורטת 
 הרחבת פארק תעשיה בר לב שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58889ג/  מס' מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 מתייחסת לתכניות הבאות:ה
 מספר התכנית סוג היחס

 58999ג/  שינוי
 8/ 56841מק/  שינוי
 858ג/ בת/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 56841ג/  שינוי
 4589ג/  שינוי
 5/ 56841מק/  שינוי
 44/ 8661מק/  שינוי

 8568ג/  כפיפות
 58תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות
 5/ 56841מק/  כפיפות
 1/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות

 88תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פארק בר לב

 

 גושים וחלקות:
 .89, 41 - 89, 59 - 58חלקות במלואן:  59161גוש: 
 .88, 55חלקי חלקות:  59161גוש: 
 .18חלקות במלואן:  58959גוש: 

, 14, 19, 19, 18, 81, 48חלקי חלקות:  58959וש: ג
11 ,19. 

 .85, 8חלקות במלואן:  58118גוש: 
 .5חלקי חלקות:  58118גוש: 

 X: 218750קואורדינטה 
 Y: 756500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הרחבת פארק התעשיה לצורך קליטת מפעלים חדשים 

 תוך שמירה על עקרונות פיתוח בר קיימא
 

 ראות התכנית:עיקרי הו
ייעוד שינוי שטח ללא יעוד, שטחים פתוחים לשטח ב

 תעשייה, אכסנה, חניון, רצועות תשתיות, שפ"פ, שצ"פ,
 יער ודרכים.

 קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
 קביעת הוראות פיתוח נופי.

 קביעת התנחיות סביבתיות לשמירת איכות הסביבה.
עקב שינוי מגבלות גובה במגרשי תעשיה מאושרים, 

 ביטול אופציה להארכת המנחת
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9899ובילקוט הפרסומים  69/68/8658

 .84/56/8658, בתאריך 898
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול

בנייה עדה מקומית לתכנון ול, ו68-8918985טלפון: 
מעוניין , וכל ה68-8886568ד.נ משגב,     טלפון: -משגב

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
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 מעלה הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 79811ג/ 
תכנית להגדלת אחוזי ושטחי בנייה,  שם התכנית:

 שינוי הוראות בנייה ושינוי קו בניין אחורי
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 58814ג/  מס' תכנית מתאר מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 811ג/ במ/  שינוי
 8/ 8תממ/  כפיפות
 41מא/ ת כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 98/ 5894/ 8תרשצ/  כפיפות
 511גבמ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כפר ורדים    .יישוב: 
 X: 222500קואורדינטה 
 Y: 767070קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .98חלקות במלואן:  85618גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בנייה שינוי הוראות  בנייהתכנית להגדלת אחוזי ושטחי 

כפר ורדים על  98ושינוי קו בנין אחרוי בחלקה מספר 
 מנת לתת לגיטימציה לבית מגורם קיים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
-ל 81%-הכוללים המותרים מבנייה . הגדלת אחוזי ה5

16% 
מ"ר  486-מ"ר ל 856.6-עיקרי מבנייה . הגדלת שטח 8

 )שטח שירות נשאר ללא שינוי(
קומת מרתף משטחי שערות לשטח עיקרי ייעוד  . שינוי4

 ושרות.
 מטר 1.5-מטר ל 9.6-. שינוי קו בנין אחורי מ8

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ר הרואה ן או בכל פרט תכנוני אחיבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 68-8818918מעונה  טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל יה בנימסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 
 
 

 מעלה הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 79111ג/ 
קרקע למבני ייעוד מושב שומרה קביעת  שם התכנית:

 משק להסדרת לולי הטלה
לחוק התכנון  98ם לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתא

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 58141ג/  מס' תכנית מתאר מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8868 שינוי
 8869ג/  ינויש

 9188ג/  שינוי
 8998ג/  שינוי
 56148ג/  שינוי
 54568ג/  שינוי
 51998ג/  שינוי
 59881ג/  שינוי
 9186ג/  שינוי

 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שומרה    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .54חלקות במלואן:  58948גוש: 
 .51, 58, 58 - 8, 9 - 8חלקות: חלקי  58948גוש: 
 .59 - 51, 9 - 8חלקי חלקות:  58985גוש: 
 .56, 1 - 8חלקי חלקות:  58984גוש: 
 .55, 9 - 1, 8 - 5חלקי חלקות:  58988גוש: 
 .56 - 5חלקות במלואן:  58981גוש: 
 .9 - 1חלקות במלואן:  58989גוש: 
 .54 - 8, 9 - 1, 8חלקי חלקות:  58989גוש: 
 .8 - 4חלקי חלקות:  58981גוש: 
 .9 - 1חלקי חלקות:  58989גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה 

 ליישם את עקרונות הרפורמה בענף הטלה שתאפשר:
א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות תוך 
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים שמירת 

 הפתוח לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב המרחב
 ב. פירוק מבוקש של לולים ישנים על מטרדיהם

ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה 
 פקיעת תוקפה

ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן 
 אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לקמן:קרקע כדייעוד א. קביעת 

. לשטחים למבני משק בהם תותר הקמת לולי הטלה 5
 על מתקניהם

 . לקרקע חקלאית.8
 . לדרך4

 ב. חלוקת תחום התכנית לתאי שטח
והתכליות והשימושים בנייה ג. קביעת זכויות והוראות 

 המותרים בכל תא שטח
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי 

 נדסיות ודרכיםהטלה בכל תא שטח תשתיות ה
 ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית
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ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות 
 הנדסיות דרכים ביוב ניקוז וכיוצ"ב

 ז. קביעת הוראות להריסה ולפניוי לולים ישנים קיימים
 בתחום התכנית. בנייה ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי 

 ות לביצוע התכניתט. קביעת שלבים והתני
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

ן או יבקרקע, בבנימעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

, רשאי לחוק 566התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  96להגיש התנגדות תוך 

תונים, למשרדי הועדה יהמאוחרת בין הפרסומים בע
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  בנייה המחוזית לתכנון ול

. העתק 68-9169111טלפון:  51155נצרת עילית 
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

                     טלפון: , מעלה הגליל, מעונה ד.נ-מעלה הגליל
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 68-8818918

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -ודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עב

 
 
 

 מעלה הגליל חוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מ
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11188ג/ מס' מפורטת 
ושינוי מגבלות בנייה הגדלת אחוזי  שם התכנית:

 ברחוב האלון שלומיבנייה 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 86688ג/  מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 88ג/ במ/  שינוי
 54148ג/  שינוי

 54198ג/  פירוט
 89/ 8תממ/  טפירו

 9/ 18/ 9תרש"צ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  54שלומי רחוב: האלון יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  59885גוש: 
 .488חלקי חלקות:  59885גוש: 

 X: 214900קואורדינטה 
 Y: 775875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה.

 

 ראות התכנית:עיקרי הו
 הגדלת זכויות והוראות לאזור מגורים א'.

 הגדלת סה"כ שטחי הבניה. 
 הקטנת קו בנין אחורי למחסן קיים.

 הגדלת תכסית הקרקע.

 + )כניסה קובעת לבנין(. 6.66קביעת גובה 
 הנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 9144ובילקוט הפרסומים  85/58/8658
 .51/65/8654, בתאריך 8485

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין מעוניין , וכל ה68-8818918מעונה  טלפון: 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר

 
 

 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 79471ג/ מס' 
 כניסה מזרחית לפקיעין.כביש  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 58956ג/  מס' ברמה מפורטת 
 

 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55866ג/  שינוי
 866ג/  שינוי

 8/ 8תממ/  כפיפות
 5158ג/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות
 4תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות

 
 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח
 פקיעין )בוקייעה(    .יישוב: 

 X: 232300קואורדינטה 
 Y: 764000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1, 1 - 5חלקי חלקות:  58691גוש: 
 .41 - 41, 89 - 88, 86, 59חלקי חלקות:  58564גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 התווית כניסה מזרחית לכפר פקיעין.

 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
 . התווית כניסה חדשה לכפר פקעין.5
 . קביעת שימושים ליעודי קרקע שונים.8
 . קביעת הוראות לשיקום נופי.4
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
כל פרט תכנוני אחר הרואה ין או ביבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111
-מעלות 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות , 68-8819646טלפון:  88818תרשיחא 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה ם לתקנות התכנון והשעליהן היא מסתמכת ובהתא
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .5898 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 79174ג/ מס' מפורטת 

ממגורים חקלאי למגורים ב' ייעוד שינוי  שם התכנית:
 בנין בית ג'אן שינוי קווי

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58459ג/  מס' מקומית ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 ת:המתייחסת לתכניות הבאו
 מספר התכנית סוג היחס

 991ג/  שינוי
 9תמא/  כפיפות
 49תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 59914ג/  כפיפות
 866ג/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בית ג'ן    .יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן:  58159גוש: 
 .9חלקי חלקות:  58159 גוש:

 X: 235800קואורדינטה 
 Y: 762650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 וזכויות בניהבנייה קרקע, קביעת הוראות ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים חקלאי למגורים בייעוד שינוי 
 מגורים א' לשצ"פייעוד שינוי 

 קביעת הוראות בניה
 א. הגדלת אחוזי בניה

 וספת יח"ד.ב. ת
 ג. שינוי צפיפות 

 ד. הקטנת קווי בנין באופן נקודתי לפי תשריט
 ה. שינוי גובה בנין

 קביעת הוראות למתן היתרי בניה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9888ובילקוט הפרסומים  59/55/8658

 .58/55/8658, בתאריך 5664
 

במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 
-מעלות 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

מעוניין , וכל ה68-8819646טלפון:  88818תרשיחא 
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 79191ג/ מס' מפורטת 
הגדלת אחוזי בניה, ניסוי קרקע והקטנת  שם התכנית:

 קו בנין בית ג'אן
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58181ג/  מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 991ג/  שינוי
 59914ג/  ישינו

 41תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 49תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בית ג'ן    .יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .89 - 81חלקי חלקות:  58159גוש: 

 X: 236025קואורדינטה 
 Y: 762975קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 . ה בניי. הגדלת אחוזי 5
 . הגדלת תכסית קרקע .8
 וי הבניין.ו. שינוי ק4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 516% -ל  18% -מבנייה הגדלת אחוזי 

 16% -ל  49% -הגדלת כיסוי קרקע מ 
 שינוי קווי הבנייה כמסומן בתשריט

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

עמוד  , התשעג,9885ובילקוט הפרסומים  68/55/8658
 .65/55/8658, בתאריך 158

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 

-מעלות 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
מעוניין , וכל ה68-8819646טלפון:  88818תרשיחא 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 



5199 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 79191ג/ מס' 
 בית ג'אן -שינוי למגורים ומסחר  שם התכנית:

לחוק התכנון  551בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58181ג/  מס' ברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 991ג/  שינוי
 5164ג/  שינוי

 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 8/ 8תממ/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 59914ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בית ג'ן    .יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .48חלקות במלואן:  58151גוש: 

 X: 235700קואורדינטה 
 Y: 762875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
וי מאזור מגורים א' ואזור חקלאי לאזור המיועד שינ

 בחלקו למגורים א' משולב במסחר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בהוראות התכנית.

 קביעת תכליות ושימושים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9169ובילקוט הפרסומים  84/55/8658

 .68/58/8658, בתאריך 5891
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 

-מעלות 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
מעוניין , וכל ה68-8819646טלפון:  88818תרשיחא 

בשעות שהמשרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ו
 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 

 
 משגב מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 76964ג/ 

 (71161תכנית מתאר כמאנה )ג/  שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –יה, התשכ"ה והבנ
 59899ג/  מס' מקומית 

 

 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8419ג/  שינוי
 88תמא/  כפיפות
 5/ 8419מש/ מק/  כפיפות
 55544ג/  כפיפות
 4/ 8419מש/ מק/  כפיפות
 58/ 8תממ/  כפיפות
 15/ 8תממ/  כפיפות
 8/ 8419מק/ מש/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 8/ 8419מש/ מק/  כפיפות

 
 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

 ישוב בדואי כמאנה,על הר כמון
 

 גושים וחלקות:
 .54, 9, 9, 8חלקות במלואן:  59989גוש: 
 .58, 58 - 55, 1, 1, 4 - 8חלקי חלקות:  59989גוש: 
 .4חלקות במלואן:  59988גוש: 
 .8, 8 - 5י חלקות: חלק 59988גוש: 
 .58, 1, 1חלקי חלקות:  59916גוש: 
 .85 - 58, 56 - 9חלקות במלואן:  58588גוש: 
 .89 -81, 81 -88, 54, 55, 1 - 9חלקי חלקות:  58588גוש: 
 .4 - 8חלקות במלואן:  58516גוש: 
 .5חלקי חלקות:  58516גוש: 
 .59 - 51, 54 - 55, 8חלקות במלואן:  58518גוש: 
 .51, 58, 56, 9חלקי חלקות:  58518 גוש:

 X: 233000קואורדינטה 
 Y: 757000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 א. הרחבת הישוב כמאנה תוך הסדרת הישוב הקיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 של קרע חקלאית למגורים.ייעוד א. שינוי 

ע"י הועדה בנייה ב. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי 
 המקומית.

הקצעת שטחים לדרכים, מבני ציבור, מגורים, תיירות, ג. 
מסחר, בתי עלמין, מבני ספורט, מתקנים הנדסיים ושטחים 

 פתוחים.
מוסדות ציבור  ד. הקצאת שטחים ציבוריים לדרכים,

 ושטחים ציבורים פתוחים.
 ופיתוח.בנייה ה. מתן הוראות ל

. איחוד וחלוקת מגרשים מחדש, ללא הסכמת בעלים. ו
 נון  והבניה.כפרק ג', לחוק הת סימון ז',על פי 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשסט, עמוד 1991ובילקוט הפרסומים  89/68/8669
 .55/55/8669, בתאריך 449

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 

-68ד.נ משגב,     טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה8886568

 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של

 
 

 
 



ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013  5200

 ןעמק הירד מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11174ג/ מס' מפורטת 
 חוות לולים סירין ב' שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

ופקדת תכנית מתאר עמק הירדן מבנייה לתכנון ול
 86659ג/  מס' מקומית ברמה מפורטת 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 58859ג/  שינוי
 54849ג/  שינוי

 88תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 ם הכלולים בתכנית ומקומם:השטחי
 אשדות יעקב )אחוד(    .יישוב: 

 X: 251000קואורדינטה 
 Y: 727800קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .81, 55חלקי חלקות:  84815גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מבני משק לצורך הוספת מבנה לול ייעוד הרחבת 

 והסדרת דרך גישה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי לשטח מבני משק  ייעוד שינוי   8.8.5

ייעוד להרחבת לולים וגריעת שטח וייעדו לחקלאי שינוי 
מחקלאי מיוחד חוות לולים לקרקע חקלאית שיוניי עוד 

 ת לולים לדרך ומחקלאי מיוחד חו
 . 5188הסטת דרך מקומית המאושרת בתוכנית ג/   8.8.8
 ב. קביעת זכויות ומגבלות בנייה והנחיות בינוי ועיצו  8.8.4
 קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.   8.88

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 
אי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכ

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  51155הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 68-9169111
                      עמק הירדן, טלפון: בנייה נון ולמקומית לתכ
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 68-9111949

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -י עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדר

 
 

 
 
 
 

 עמק הירדן מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 74147ג/ מס' 
 מתחם הר האושר שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 59495ג/  ס' מברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 54תמא/  שינוי
 1614ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 הר האושר
 

 גושים וחלקות:
 .1, 8חלקות:  חלקי 51989גוש: 
 .59, 4חלקי חלקות:  51914גוש: 

 X: 252400קואורדינטה 
 Y: 754200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
באזור אכסון, באזור מרכז בנייה שינוי בהוראות וזכויות 

 המבקרים ובאזור למוסד דתי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יעודי הקרקע. ישינוי השימושים המותרים ל

בתחום התכנית )הגדלת בנייה יות שינוי הוראות וזכו
 צפיפות, שינוי גובה בניינים(.

מ' ל  1 -מלונאות )אכסון צליינים( מ ייעוד הקלה בגובה ב
מ'  1.1 -מ' ל   8 -מ' באזור אטרקציה תיירותית מ  56 -

 564תא שטח  4ובאזור מבנים ומוסדות לצרכי דת 
 מ' 54 -מ' ל  8מגובה 

 
ה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמ

, התשעב, עמוד 9894ובילקוט הפרסומים  61/69/8658
 .88/69/8658, בתאריך 9615

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 

                        רדן, טלפון: עמק היבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה68-9111949

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 אלכס שפול                                              

 ו"ר הועדה המחוזית י                                        

 צפוןחוז מבנייה לתכנון ול                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5201 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

 עמק הירדן מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 74147ג/ מס' 
 מתחם הר האושר שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 59495ג/  ס' מברמה מפורטת 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 54תמא/  שינוי
 1614ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 הר האושר
 

 גושים וחלקות:
 .1, 8חלקות:  חלקי 51989גוש: 
 .59, 4חלקי חלקות:  51914גוש: 

 X: 252400קואורדינטה 
 Y: 754200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
באזור אכסון, באזור מרכז בנייה שינוי בהוראות וזכויות 

 המבקרים ובאזור למוסד דתי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יעודי הקרקע. ישינוי השימושים המותרים ל

בתחום התכנית )הגדלת בנייה יות שינוי הוראות וזכו
 צפיפות, שינוי גובה בניינים(.

מ' ל  1 -מלונאות )אכסון צליינים( מ ייעוד הקלה בגובה ב
מ'  1.1 -מ' ל   8 -מ' באזור אטרקציה תיירותית מ  56 -

 564תא שטח  4ובאזור מבנים ומוסדות לצרכי דת 
 מ' 54 -מ' ל  8מגובה 

 
ה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמ

, התשעב, עמוד 9894ובילקוט הפרסומים  61/69/8658
 .88/69/8658, בתאריך 9615

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 68-9169111טלפון:  51155עילית 

                        רדן, טלפון: עמק היבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה68-9111949

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 אלכס שפול                                              

 ו"ר הועדה המחוזית י                                        

 צפוןחוז מבנייה לתכנון ול                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחוז הדרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים
 719/ 11/ 11מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

שם התכנית: מוסדות חינוך וקהילה במתחם "קרית 
 אופקים  –החינוך" 

לחוק התכנון  98ת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסר
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס' אופקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

84 /64 /588 
 

איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל  איחוד וחלוקה:
 תחום התכנית

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה תרי הי
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 589/ 64/ 84 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי : אופקים

 שכ' קריית מנחם, רח' המייסדים פינת בית וגן, אופקים
 X 594166קואורדינטה 

 Y 118166אורדינטה קו
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .18 ה, לא מוסדר, חלקי חלק84גוש 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ביעודי קרקע למבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי 

 פתוח ושביל וכן קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 "מבנים ומוסדות ציבור לחינוך"-יעודי הקרקע מיבשינוי  .5
"שטח -ומ "מבנים ומוסדות ציבור"-"שטח ציבורי פתוח" ו-ל

 "שביל".-ו "מבנים ומוסדות ציבור"-ל ציבורי פתוח"
 .  קביעת שימושים, זכויות והוראות בניה.8
 .  קביעת קווי בניין.4
 .  קביעת תנאים למתן היתרי בניה.8
 לעיצוב אדריכלי..  קביעת הוראות 1
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 

נית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכ
 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                     טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
א למשרדי הועדה . העתק ההתנגדות יומצ69-9894181

אופקים  5אופקים, שד' הרצל בנייה המקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא  .69-8889188טלפון:  96466

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(,  בהתנגדויות

 .5898 -תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /11 /178 /14 
שכונת  748שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 אילת - 6שחמון רובע 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-ההתשכ"והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס' אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
8 /64 /858 /49 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 אות:המתייחסת לתכניות הב
 מספר התכנית סוג היחס

 858/ 64/ 8 שינוי
 851/ מק/ 8 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מרחב תכנון מקומי: אילת 
, שכ' שחמון 19המגרש ממוקם ברח' דרך התבלינים 

 אילת. - 9רובע 
 X 584591קואורדינטה 
 Y 494441קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 רצוף.כמסומן בתשריט בקו כחול 

 

 גושים וחלקות:
 .94בשלמות  ה, מוסדר, חלק86546וש ג

 

 מטרת התכנית:
 חדשות.בנייה /קובעת זכויות בנייההתכנית משנה זכויות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מטר.  5בנייה . תותר בניית בריכה וחדר מכונות בקו 5

 מ'.  5מ', מוצע  8מאושר 
 596 -וצע מ''ר, מ 596 -. תוספת זכויות בניה: מאושר 8

 מ''ר עיקרי.  496 -מ''ר. סה''כ 
 . 6. מרפסת מעל החניה המקורה בקו בניין 4
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה המעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                      טלפון:  98566ע באר שב 8הדרום, התקווה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 69-9894181

 אילת 5אילת, חטיבת הנגב בנייה המקומית לתכנון ו
תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , ה69-9491558טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
מסתמכת  תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 
 



ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013  5202

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /11 /178 /19 
שכונת  161שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 אילת - 6שחמון, רובע 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס' אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
8 /64 /858 /48 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 851/ מק/ 8 שינוי
 858/ 64/ 8 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מרחב תכנון מקומי: אילת
, שכונת שחמון, 95המגרש ממוקם ברחוב דרך הבשמים 

 אילת - 9רובע 
 X  584481קואורדינטה 
 Y  494911קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .89ה בשלמות , מוסדר, חלק86588גוש 

 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בניה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מטר.  5בנייה . תותר בנית בריכה וחדר מכונות בקו 5

 מ'.  5מ', מוצע  8מאושר 
 86 מ''ר, תוספת 596 -. תוספת זכויות בניה: מאושר 8

 מ''ר.  816 -מ''ר עיקרי. סה''כ 
 . 6. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 4
מ''ר,  866, מאושר 14%מ''ר= 846 -. שינוי תכסית ל8

 מ''ר.  46תוספת 
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יהמעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתונים, למש

                       טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181

אילת   5אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא  .69-9491558טלפון: 

בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תידון אלא אם כן הוגשה 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 1/ 711/ 11/ 1מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 אילת 78, 71כיכר רפידים  71התכנית: מגרש  שם
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 1/ 544/ 64/ 8 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 סת לתכניות הבאות:המתייח
 מספר התכנית סוג היחס

 544/ 64/ 8 כפיפות
 5/ 544/ 64/ 8 כפיפות
 565/ 68/ 8 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  54,58אילת רחוב: ככר רפידים יישוב: 
 בין שד' ששת הימים וביה"ס ערבה

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 :גושים וחלקות
 .48חלקות במלואן: , מוסדר, 86689גוש: 

 X: 194115קואורדינטה 
 Y: 386025קואורדינטה 

 מגרשים:
 544/ 64/ 8בהתאם לתכנית  54

 

 מטרת התכנית:
קיימת בנייה תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה 

בו נמצאים בתים עפ"י הכתובת כיכר רפידים  54במגרש  
 .58-ו 54

לשני הבתים, בנייה תוספת זכויות בתכנית זו מבוקשות: 
יחידות דיור לכל בית , תוספת קומת עליית גג  8תוספת 

ושינוי נקודתי בקו בניין דרומי ובקו בנין  54בבית מס' 
 .  54מזרחי לגזוסטרא עבור בית מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי זכויות בניה:

 :   54כיכר רפידים 
מ"ר מבנה  91.16מ"ר ) 85.69 קומת קרקע:מאושר: 

עפ"י תכנית התקפה  מקורי פלוס תוספת מאושרת
מאושר הקמת  (מ"ר לכל יח"ד 84.19של  5/544/64/8

 ;מ"ר 9מחסן סטנדרטי ובגודל של עד 
 ;מ"ר 91.16–הבנין המקורי הקייםוספת על שטח ת קומה א':

 ;מ"ר( 46.66מ"ר )תוספת של  585.61מוצע: קומת קרקע: 
 ;מ"ר( 88.48)תוספת של מ"ר  568.98 קומה א':

 ;מ"ר 44.14תוספת של  קומת עליית גג:
שינוי מספר הקומות: מותר שתי קומות מעל קרקע, מוצע 

 קומות מעל קרקע ועליית גג. 8
 יחידות דיור. 8תוספת יחידות דיור: תוספת 

 שינוי נקודתי בקו בניין דרומי ובקו בנין מזרחי לגזוסטרא.
 :58כיכר רפידים 

מ"ר מבנה  91.16מ"ר ) 85.69 קרקע: : קומתמאושר
עפ"י תכנית התקפה  מקורי פלוס תוספת מאושרת

מאושר הקמת (, מ"ר לכל יח"ד 84.19של  5/544/64/8
 ;מ"ר 9מחסן סטנדרטי ובגודל של עד 

 ;מ"ר 91.16–תוספת על שטח הבנין המקורי הקיים קומה א':
 ;מ"ר( 5.66מ"ר )תוספת של  88.68 קומת קרקע:מוצע: 

 .מ"ר( 85.98מ"ר )מותר לבנות בשטח של  98.48 ה א':קומ
 יחידות דיור. 8תוספת יחידות דיור: תוספת 
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 9858ובילקוט הפרסומים  58/68/8658
 .85/61/8658, בתאריך 8588

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה תכנון ולל
. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון: , 98566

אילת   5אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה69-9491558טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 8/ 791/ 11/ 1 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שכונת נווה מדבר אילת 111שם התכנית: מגרש 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 8/ 584/ 64/ 8 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה חלוקה:איחוד ו
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 584/ 64/ 8 שינוי
 565/ 68/ 8 כפיפות
 44/ 565/ 68/ 8 כפיפות

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' נווה מדבררח' נווה מדבר ב, אילתיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .98חלקות במלואן:  86559גוש: 
 .99חלקי חלקות:  86559גוש: 

 X: 195340קואורדינטה 
 Y: 386920קואורדינטה 

 מגרשים:
 584/ 64/ 8בהתאם לתכנית  168

 

 מטרת התכנית:
בתי מגורים  8ת  להקמת תכנית זו מהווה מסגרת  תכנוני

בשכונת נווה מדבר. לשם כך  168צמודי קרקע במגרש 
 הקרקע מאזור מסחרי למגורים א'.ייעוד מבוקש שינוי 

בכדי בנייה כמו כן מגדירה התכנית זכויות ומגבלות 
לאפשר את הקמת הבתים באופן שישתלבו בשכונה 

 הקיימת.
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאושר : אזור מסחרי   הקרקע:   ייעוד שינוי 

 מוצע : מגורים א'                                
 

 מ"ר שטח עיקרי  866שינוי זכויות בניה:       מאושר : 
 למסחר וגלריות                                           

 מ"ר שטח עיקרי  986מוצע:                                    
 מ"ר שטחי  96-למגורים ו                                           

 שרות.                                           

 
 )אזור מסחרי( 6מאושר:   הגדרת מספר יח"ד:  

 8מוצע :                                  
                                         
 ר: עפ"י תכנית בינוי.הגדרת קווי בנין:          מאוש

 מ'. 1 -מוצע: קו בנין קדמי                                 
 מ' 8 -קו בנין ימני                                          
 מ' 8 -קו בנין שמאלי                                         
 מ' 4  -קו בנין אחורי                                         

                      קווי בנין לבריכות שחיה:                                
 מ'. 5 –קידמי                               
 מ'  6   -צדדי                                          

קביעת הנחיות לבינוי: קביעת הנחיות לבינוי עפ"י נספח 
יב לעינין קווי הבנין והגובה הבינוי המנחה אשר מחי

בנייה החדשה תשתלב עם הבנייה המירבי, על מנת שה
 הקיימת בשכונה. 

מ' בין האחד לשני  1המרווח בין הבתים יכול שיהיה 
כמצויין בנספח הבינוי, לחילופין יותר להצמיד בתים אחד 
לשני זוגות עם קיר משותף בינהם תוך שמירה על מרווח 

      מ' בין הזוגות. 9של 
 מצללות: בכל יח"ד יותר להקים מצללות בשטח של עד 

 מ"ר 86מ"ר ומצללה לחניה בשטח של עד  41             
        

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9885ובילקוט הפרסומים  69/68/8658

 .65/55/8658, בתאריך 181
 

ועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה
באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566
אילת   5אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה69-9491558טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית עם 

 719/ 717/ 11/ 1 מס' הוראות של תכנית מפורטת 
שם התכנית: חלוקת מגרש המיועד למלונאות למגרש 

רובע טו'  –למלונאות ומסחר ומגרש למגורים ותיירות 
 אשדוד

לחוק התכנון  98, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
אשדוד מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייה לתכנון ול

 588/ 565/ 68/ 4 מס' עם הוראות של תכנית מפורטת 
 

  איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 589/ במ/ 4 שינוי
 88/ 565/ 68/ 4 כפיפות
 89/ 565/ 68/ 4 כפיפות
 91/ 568/ 68/ 4 כפיפות
 89/ 565/ 64/ 4 כפיפות
 565/ 68/ 4 כפיפות
 98/ 565/ 68/ 4 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אשדוד יישוב: 

 שדרות מונטיפיורי / שדרות תל חי -רובע טו' 
הממוקם בחלקו הדרום  589/במ/4לפי תכנית  59מגרש 

 מערבי של רובע ט"ו וגובל ברובע יז' ובריביירה הדרומית 
 X 598/881קואורדינטה 
 Y 945/581קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 מן בתשריט בקו כחול רצוףכמסו

 

 גושים וחלקות:
 .9, חלקי חלקות 1בשלמות  ה, מוסדר, חלק8988גוש 

 

 מטרת התכנית:
המיועד למלונאות לפי  59תכנון מחודש של מגרש 

ברובע ט"ו באשדוד באמצעות חלוקתו  589/במ/4תכנית 
מערבי יהיה -לשני תאי שטח חדשים: תא שטח צפון

מזרחי יהיה -שטח דרום מיועד למלונאות ומסחר ותא
 מיועד  למגורים  ותיירות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
המיועד למלונאות לשני תאי שטח  59חלוקת מגרש  א.

מערבי שהינו המגרש -ושינוי ייעודם. המגרש הצפון
( יהיה מיועד למלונאות ומסחר 566הגדול )תא שטח 

( יהיה מיועד 866מזרחי )תא שטח -והמגרש הדרום
 תיירות. למגורים ו

 566בתא שטח בנייה והוראות בנייה קביעת זכויות  ב.
קומות + קומה  41לצורך הקמת מבנה תיירות ומסחר בן 

טכנית ממפלס הכניסה הקובעת + קומת תת קרקעית 
מרתפי חניה. מבנה התיירות  8למלונאות ומסחר + עד 

יחידות אירוח מלונאיות לכל הפחות וכן שטחי  866יכיל 
 מסחר. 

 866בתא שטח בנייה והוראות בנייה ביעת זכויות ק ג.
קומות + קומה טכנית  41להקמת מבנה מגורים בן 

כיתות גן ילדים  8ממפלס הכניסה הקובעת, כולל הקמת 
בתחום תא השטח + קומה תת קרקעית, שטחי שירות 

מרתפי חניה. מספר חידות הדיור לא  8למגורים ועד 
 .866יעלה על 

למרתפי חניה משותפים לתאי יה בניקביעת זכויות  ד.
למרתפי חניה בנייה וקביעת הוראת  866-ו 566שטח 

קומות לחניה מתחת  8באופן שמספר הקומות יהיה עד 
 למפלס הכניסה הקובעת 

קביעת קווי הבניין כמסומן בתשריט וקביעת זיקת  ה.
 הנאה להולכי רגל במפלס הרחובות תל חי ומונטיפיורי. 

 
יין בתכנית, בימים ובשעות רשאי לעמעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
עד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממו
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                  טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181

אשדוד  56אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 69-9181468טלפון:  11566

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 

 אשדודמחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: 
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /11 /711 /11 
בחלק ממבנה ציבור לחזית ייעוד שם התכנית: שינוי 

 אשדוד - מסחרית
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

  מס' אשדוד מופקדת תכנית מפורטת בנייה תכנון ולל
4 /64 /561 /81 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 561/ 64/ 4 שינוי
 88/ 565/ 68/ 4 כפיפות
 8688ק/ / מ4 כפיפות
 98/ 565/ 68/ 4 כפיפות
 19/ 565/ 68/ 4 כפיפות
 8681/ מק/ 4 כפיפות
 565/ 68/ 4 כפיפות
 4/ 98/ 1 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 5רח' הנרייטה סולד , מרכז רובע ב', אשדודיישוב: 
 X 591,815קואורדינטה 
 Y 948,961קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 שריט בקו כחול רצוףכמסומן בת

 

 גושים וחלקות:
, חלקות 811, 481, מוסדר, חלקות בשלמות 8699גוש 

 .841, 451בשלמות 
 

 מטרת התכנית:
הקרקע מאזור לבנייני ציבור לבנייני ציבור ייעוד .שינוי 5

 וחזית מסחרית.
 .שינוי קווי בניין.8

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יבור לשטח לבנייני הקרקע מאזור לבנייני צייעוד .שינוי 5

 ציבור וחזית מסחרית.
 חזית מסחרית.ייעוד .קביעת שימוש של דואר ב8
מ' ,קו בניין  5.1-מ' ל 4.6-.שינוי קו בניין צדדי מזרחי מ4

 1.6-ל 9.6-וקו בנין קדמי מ 6.6-ל 4.6-צדדי דרומי מ
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר ל, וכןשהמשרדים האמורים פתוחים לקה

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעתונים, למש

                       טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181

אשדוד  56אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 69-9181468טלפון:  11566

כן הוגשה בכתב בפירוט  תתקבל ולא תידון אלא אם
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
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 אשדודמחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: 
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /11 /711 /11 
בחלק ממבנה ציבור לחזית ייעוד שם התכנית: שינוי 

 אשדוד - מסחרית
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

  מס' אשדוד מופקדת תכנית מפורטת בנייה תכנון ולל
4 /64 /561 /81 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 561/ 64/ 4 שינוי
 88/ 565/ 68/ 4 כפיפות
 8688ק/ / מ4 כפיפות
 98/ 565/ 68/ 4 כפיפות
 19/ 565/ 68/ 4 כפיפות
 8681/ מק/ 4 כפיפות
 565/ 68/ 4 כפיפות
 4/ 98/ 1 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 5רח' הנרייטה סולד , מרכז רובע ב', אשדודיישוב: 
 X 591,815קואורדינטה 
 Y 948,961קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 שריט בקו כחול רצוףכמסומן בת

 

 גושים וחלקות:
, חלקות 811, 481, מוסדר, חלקות בשלמות 8699גוש 

 .841, 451בשלמות 
 

 מטרת התכנית:
הקרקע מאזור לבנייני ציבור לבנייני ציבור ייעוד .שינוי 5

 וחזית מסחרית.
 .שינוי קווי בניין.8

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יבור לשטח לבנייני הקרקע מאזור לבנייני צייעוד .שינוי 5

 ציבור וחזית מסחרית.
 חזית מסחרית.ייעוד .קביעת שימוש של דואר ב8
מ' ,קו בניין  5.1-מ' ל 4.6-.שינוי קו בניין צדדי מזרחי מ4

 1.6-ל 9.6-וקו בנין קדמי מ 6.6-ל 4.6-צדדי דרומי מ
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר ל, וכןשהמשרדים האמורים פתוחים לקה

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעתונים, למש

                       טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181

אשדוד  56אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 69-9181468טלפון:  11566

כן הוגשה בכתב בפירוט  תתקבל ולא תידון אלא אם
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
1 /11 /714 /711 

רחוב גוש  14/7שם התכנית: מגורים במגרש מס' 
 באר שבע -, שכונה ג' 81/7עציון 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ית מפורטת מס': באר שבע מופקדת תכנבנייה לתכנון ול

1 /64 /569 /511 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 558/ 569/ 64/ 1 שינוי
 )תרש"צ( 8/ 64/ 4 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 תכנון מקומי: באר שבע מרחב
, שכונה ג', 88/5שטח התכנית נמצא ברח' גוש עציון 

 באר שבע
 X 595166קואורדינאטה   
 Y 118516קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .19חלקה  י, מוסדר, חלק49689גוש 
 .91חלקה  י, מוסדר, חלק49681גוש 

 

 נית:מטרת התכ
( A19)תא שטח  19/5במגרש בנייה הוספת זכויות 

, שכונה ג', 88/5המיועד למגורים א', רחוב גוש עציון 
 באר שבע. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 91% -ל 86 % -. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ5
. הגדלת זכויות בנייה למטרת שירות מעל מפלס הכניסה 8

מ''ר,  58מ''ר, ממ''ד  9)מחסן  56.8% -ל 9.9% -הקובעת מ
 מ''ר(.  1גגונים עד  8מ''ר,  46חניה מקורה 

 . קביעת תכסית קרקע מרבית. 4
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.8
 . קביעת קווי בניין לחניה ולמחסן. 1

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של אינטרנטה
המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 
רת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                      טלפון:  98566באר שבע  ,8הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181
באר  8נחם באר שבע, בגין מבנייה מקומית לתכנון ול

א התנגדות לתכנית ל, 69-9894961שבע טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 מס' ת תכנית מפורטת הודעה בדבר הפקד
 1 /11 /771 /41 

ברחבת רד''ק  711שם התכנית: מגרש מסחרי מס' 
 באר שבע –, שכונה יא' 74

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 ר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':באבנייה לתכנון ול

1 /64 /551 /96 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 15/ 551/ 64/ 1 שינוי
 49/ 551/ 64/ 1 שינוי

 
 מקומם:השטחים הכלולים בתכנית ו

 מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
 , באר שבע59המגרש נמצא בשכונה י"א, ברח' רד"ק 

 X  519846קואורדינאטה 
 Y  118666קואורדינאטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .58חלקה  י, מוסדר, חלק49564גוש 

 

 מטרת התכנית:
בנה מסחרי ברחוב יצירת מסגרת תכנונית להקמת מ

בנייה , שכ' יא', באר שבע על ידי הגדלת זכויות 59רד"ק 
מעל מפלס הכניסה הקובעת והוספת קומה מתחת 

 למפלס הכניסה הקובעת.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
( 566*  הקמת מגרש מסחרי אחד )תא שטח מס' 

 .8 -ו 5מגרשים מסחריים מס'  8במקום 
 מ''ר.  868קרית  בהיקף של למטרה עיבנייה *  קביעת זכויות 

*  הוספת קומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת לצורך 
 בניית מרחב ממ"ס )מרחב מוסדי(.    

למטרת שירות מתחת למפלס בנייה *  קביעת זכויות 
 מ"ר עבור ממ"ס.       91הכניסה הקובעת בהיקף של 

 *  קביעת קווי בניין. 
 *  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 ביעת  הוראות לעיצוב אדריכלי. *  ק
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 

גע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפ
 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                      טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקווה 

ק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה . העת69-9894181
באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה המקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא  .69-9894961שבע  טלפון: 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

הל )סדרי נובנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
1 /11 /711 /711 

''בית הבאגט'' מסחר ברחוב העצמאות  שם התכנית:
 , העיר העתיקה, באר שבע77

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס' באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 1 /64 /511 /548 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 או הרשאות היתרים

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 511/ 64/ 1 שינוי וכפיפות
 8/ 69/ 54 כפיפות

( תשריט 45) 511/ 64/ 1כפיפות                             
 חלוקה

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 באר שבע יישוב: 
, העיר 55מאפיית "בית הבאגט", רח' העצמאות 

 שבע-יקה בארהעת
 X 596,816קואורדינטה 
 Y 115,866קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר, חלק מהגוש., לא 49664גוש 

 

 מטרת התכנית:
 . הסדרת מצב קיים. 5
 .קביעת תנאים והוראות לבניית קומה נוספת.8

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 דה.. ביטול קולונ5
 הסדרת המצב הקיים ע"י: -. שלב ראשון 8

מ"ר מקומות עליונות  44א. העברת שטח עיקרי של     
 לקומת קרקע.  

 מ"ר. 591ב. קביעת שטחי שירות בגודל של     
 .91%-ג. קביעת תכסית קרקע מרבית ל    
 ד. שינויים וקביעת קווי בנין.    
מה א' קביעת תנאים והוראות לבניית קו -.שלב שני 4

 מעל קומת קרקע.
.קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי לקומת הקרקע 8

 ולקומה א' לרבות טיפול בתשתיות קיימות וחדשות.
 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.1

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
                       טלפון:  98566באר שבע  8רום, התקוה הד

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181
באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

תנגדות לתכנית לא , ה69-9894961שבע  טלפון: 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 

אמת את העובדות שעליהן היא הנמקות ובלווי תצהיר המ
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .5898 -תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /11 /791 /11 
רח' אברהם  ,711שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 באר שבע -שכ' נווה זאב  8/1מאפו 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':בנייה לתכנון ול

1 /64 /588 /44 
 

 ללא איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 46/ 588/ 64/ 1 שינוי וכפיפות
 1/ 546/ במ/ 1 שינוי וכפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שבע-מרחב תכנון מקומי: באר
נמצא בשכונת נווה זאב, רח' אברהם  שטח התכנית

 באר שבע. -מאפו 
 X 519146קואורדינטה 
 Y 115116קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
, חלקי חלקות 51בשלמות  ה, מוסדר, חלק49548גוש 

18 ,96. 
 .91חלקה , מוסדר, חלקי 49549גוש 

 

 מטרת התכנית:
במגרש  8בבית מס'  1לדירה מס' בנייה ח הגדלת שט

ברחוב אברהם מאפו בשכונת  581מגורים/תא שטח מס' 
 נווה זאב, באר שבע.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
/ 64/ 1 -ו 1/ 546/ במ/ 1שינוי לתכניות מפורטות מס' 

המיועד למגורים א',  581בתא שטח מס'  46/ 588
 בשכונת נווה זאב על ידי: 8/1ברחוב מאפו 
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
                       טלפון:  98566באר שבע  8רום, התקוה הד

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181
באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

תנגדות לתכנית לא , ה69-9894961שבע  טלפון: 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 

אמת את העובדות שעליהן היא הנמקות ובלווי תצהיר המ
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .5898 -תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /11 /791 /11 
רח' אברהם  ,711שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 באר שבע -שכ' נווה זאב  8/1מאפו 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':בנייה לתכנון ול

1 /64 /588 /44 
 

 ללא איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 46/ 588/ 64/ 1 שינוי וכפיפות
 1/ 546/ במ/ 1 שינוי וכפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שבע-מרחב תכנון מקומי: באר
נמצא בשכונת נווה זאב, רח' אברהם  שטח התכנית

 באר שבע. -מאפו 
 X 519146קואורדינטה 
 Y 115116קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
, חלקי חלקות 51בשלמות  ה, מוסדר, חלק49548גוש 

18 ,96. 
 .91חלקה , מוסדר, חלקי 49549גוש 

 

 מטרת התכנית:
במגרש  8בבית מס'  1לדירה מס' בנייה ח הגדלת שט

ברחוב אברהם מאפו בשכונת  581מגורים/תא שטח מס' 
 נווה זאב, באר שבע.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
/ 64/ 1 -ו 1/ 546/ במ/ 1שינוי לתכניות מפורטות מס' 

המיועד למגורים א',  581בתא שטח מס'  46/ 588
 בשכונת נווה זאב על ידי: 8/1ברחוב מאפו 

 

מ''ר  1698 -למטרה עיקרית מבנייה .  הגדלת זכויות 5
 58.1מ''ר לצורך סגירת מרפסת בגודל של  1619.1 -ל

 בלבד.  8בבית מס'  1מס'  מ''ר עבור דירה
 .  קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. 8
 .  קביעת תנאים למתן היתרי בניה.4
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר משרדים האמורים פתוחים לקהל, וכןשה

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יהמעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 61וך תלחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                  טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, רח' התקווה 
עתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה ה .69-9894181

 8באר שבע, רח' בגין מנחם בנייה המקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא  .69-9894961באר שבע טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 
 ום, מרחב תכנון מקומי: באר שבעמחוז: דר

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 1 /11 /111 /11 

, 18רח' זילברג משה  A714שם התכנית: מגורים במגרש 
 באר שבע –שכ' ו' 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
דרום ובמשרדי הועדה המקומית מחוז הבנייה לתכנון ול
באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': בנייה לתכנון ול

1 /64 /861 /81 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ 14/ במ/ 1 שינוי
 14/ במ/ 1 וישינ

 
 שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:ה

 שבע-מרחב תכנון מקומי: באר
שטח התכנית נמצא בשכונה ו', רחוב זילברג משה, באר 

 שבע
 X 519956קואורדינאטות  
 Y 111811קואורדינאטות  

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
, חלקי חלקות 581ות בשלמ ה, מוסדר, חלק49548גוש 

48 ,848. 
 

 מטרת התכנית:
למגורים בתא שטח )מגרש( מס' בנייה הגדלת שטח 

A549  שכ' ו', באר שבע.88ברח' זילברג משה , 
 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 541 -*  הגדלת זכויות בנייה למגורים למטרה עיקרית מ

 מ"ר. 886 -מ"ר ל
 88 -מ"ר ל 84 -למטרת שרות מבנייה *   הגדלת זכויות 

 מ"ר(. 58מ"ר, ממ"ד  88מ"ר, סככת חניה  9מ"ר )מחסן 
 *   שינוי מיקום מחסן וקביעת קווי בניין עבורו.

 1.6 -)רח' אצ"ל( מ 46*   שינוי קווי בניין: לכיוון דרך מס' 
 4.6 -מ' ל 1.6 -מ'; לכיוון רח' זילברג משה מ 1.6 -מ' ל

 מ'. 8.16 -ל מ' 8.16 -מערבי( מ-מ' וקו בנין צדדי )דרום
 *   שינוי בינוי סטנדרטי.

 *   קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 *   קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
. כל  ww.pnim.gov.ilwהפנים משרד של האינטרנט

המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז  בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                     טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181
באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא  .69-9894961שבע טלפון: 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 

יר המאמת את העובדות שעליהן היא הנמקות ובלווי תצה
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .5898 -תשמ"ט 

 
 

 באר שבע מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 18/ 719/ 11/ 1מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

שכונת דרום  716 ,11שם התכנית: מגורים במגרשים 
 באר שבע

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 88/ 568/ 64/ 1 מס' 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 56/ 568/ 64/ 1 שינוי
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת דרום, 51באר שבע רחוב: המכבים יישוב: 
 51, המכבים 51רחובות ומספרי בתים: אהוד בן גרא 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .561חלקות במלואן:  49669גוש: 

 .886, 854חלקי חלקות:  49669ש: גו
 מוסדר:

 .89חלקות במלואן:  49669גוש: 
 

 X: 179175 ,179050קואורדינטה 
 Y: 572480 ,572280קואורדינטה 
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 מגרשים:
 56/ 568/ 64/ 1בהתאם לתכנית  81

 56/ 568/ 64/ 1בהתאם לתכנית  549
 

 מטרת התכנית:
שכ' ב 549, 81למגרשי מגורים מס' בנייה הגדלת שטחי 

 נווה עופר, באר שבע.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 :81לתא שטח )מגרש( מס' 

 .91% -ל 81% -למטרות עיקריות מבנייה הגדלת שטחי • 
 -מ"ר נטו ומחסן  8 -)ממ"ד  1%קביעת שטחי שרות • 

 מ"ר(. 9עד 
 שינוי קווי בנין.• 
 שינוי בינוי סטנדרטי.• 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.• 
 הנחיות לבניית סככה ומחסן. קביעת• 

 :549לתא שטח )מגרש( מס' 
 .91% -ל 81% -למטרות עיקריות מבנייה הגדלת שטחי • 
מ"ר נטו וסככת  8 -)ממ"ד  9%קביעת שטחי שרות • 

 מ"ר(. 51 –חניה 
 שינוי קווי בנין.• 
 שינוי בינוי סטנדרטי.• 
 קביעת הנחיות לבניית סככות, מחסן וסככת חנייה.•
 תנאים למתן היתרי בניה.קביעת •
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעא, 9899ובילקוט הפרסומים  89/61/8655

 .45/69/8655, בתאריך 9899עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

משרדי: ועדה . וכן ב69-9894181טלפון:  98566
באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה69-9894961שבע  טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:באר שבע

 711/ 771/ 11/ 1מס' כנית מפורטת הודעה בדבר אישור ת
   7, רחוב התיבונים746מגורים במגרש  שם התכנית:

 נאות לון
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 568/ 551/ 64/ 1 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

נית שמכוחה ניתן להוציא תכ והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 98/ במ/ 1 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באר שבע רחוב: התיבונים    .יישוב: 

רח' התיבונים ממוקם בשכונת נאות לון השוכנת בצידה 
 המערבי של העיר באר שבע

 

 :גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 

 גושים וחלקות:
 .96חלקות במלואן:  49481גוש: 
 .11חלקי חלקות:  49481גוש: 
 .98חלקי חלקות:  49489גוש: 

 X: 177300קואורדינטה 
 Y: 573375קואורדינטה 

 מגרשים:
 98/ במ/ 1בהתאם לתכנית  599

 

 מטרת התכנית:
אזור מגורים ב 599בתא שטח מס' בנייה הגדלת היקפי 

 א' )בנה ביתך(. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 16 %-ל %86-למטרה עיקרית מבנייה . הגדלת זכויות ה5
למטרות שירות עבור בנייה . קביעת זכויות ומגבלות 8

מחסן חיצוני נפרד מהבית לסככה לרכב ולממ''ד סה''כ 
 מ''ר. 46.86

 . קביעת הוראות והנחיות בניה. 4
 לעיצוב אדריכלי. . קביעת הנחיות 8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשע, 9694ובילקוט הפרסומים  81/64/8656

 .69/61/8656, בתאריך 8995עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה . וכן במשרדי: 69-9894181טלפון:  98566
באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה69-9894961שבע  טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 11/ 116/ 11/ 1מס' פורטת הודעה בדבר אישור תכנית מ
רח' שרה  B 1097שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 שכונת נווה מנחם באר שבע, 11ואהרון אהרונסון 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 16/ 869/ 64/ 1 מס' 

 

   ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8/ 11/ במ/ 1 שינוי
 11/ במ/ 1 שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  41באר שבע רחוב: אהרונסון יישוב: 

 שכונה נווה מנחם 41רח' שרה ואהרון אהרוסון 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .81חלקות במלואן: , מוסדר, 49511גוש: 
 .98חלקי חלקות: , מוסדר, 49511גוש: 

 X: 177150קואורדינטה 
 Y: 575125קואורדינטה 

B 1097  11/ במ/ 1בהתאם לתכנית 
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 מטרת התכנית:
בנה מגורים חדש הריסת מבנה מגורים קיים ובניית מ

 , 41ברח' שרה אהרונסון  5681Bבתא שטח  
 שכונה נווה מנחם, באר שבע

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .   הריסת מבנה קיים ובנית מבנה חדש.5
)שטח עיקרי( למבנה חדש  בנייה קביעת זכויות  . 8

 מ"ר. 886סה"כ 
עבור: מקום חנייה מ"ר  91בהיקף שטח שירות .   הגדלת 4

מ"ר, מוגדל לפי  94+ מרתף עם ממ"ד ) מ"ר( 59מקורה )
 מ"ר(. 9תקנות פיקוד העורף( + מחסן בנפרד )

 גדלו עפ"י הוראות הג"א ובתחום המרתף. -.    ממ"ד8
 מ"ר. 598-מ"ר ל 566-.    הגדלת תכסית מרבית מ1
 מ'. 6.6.    הזזת מחסן קיים  לקוי בנין 9
יסה בחזית .    קביעת קו בניין עבור המצללה בקומת כנ1

 מ'.  8.6קדמית עד קו בניין 
 ניין צורת הגג. .    שינוי בתכנית הבינוי לע9
 .    הקמת מרפסת מרוצפת + פרגולה בקומה א'.8

 .  בניית מרתף בתחום קווי בנין .56
 מ"ר.   59 -מ"ר ל  51-.  הגדלת שטחי חניה מ55
 .  קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.58
 תן היתר בניה..  קביעת הוראות למ54
 .  קביעת תנאים למתן היתרי בניה.58

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 9881ובילקוט הפרסומים  85/69/8658
 .58/61/8658, בתאריך 1495

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566

באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה69-9894961שבע  טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר

 
 

 אר שבעמחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ב
 71/ 171/ 11/ 1 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

רח'  19, 91שם התכנית: איחוד וחלוקת מגרשים 
 פייגבאום

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 51/ 858/ 64/ 1 מס' 
 

מת כל הבעלים איחוד ו/או חלוקה בהסכ איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 94/ במ/ 1 שינוי
 5/ 94/ במ/ 1 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  46אריה  באר שבע רחוב: פייגנבאוםיישוב: 
 שכונת נווה מנחם באר שבע 46רחוב אריה פיינגנבאום 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .81, 18חלקות במלואן:  49518גוש: 
 .91חלקי חלקות:  49596גוש: 

 X: 178825קואורדינטה 
 Y: 574525קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח, מייעוד שינוי 

 איחוד וחלוקה  בהסכמת כל  הבעלים. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע ע"י איחוד וחלוקת מגרשים ייעוד . שינוי 5

בהסכמת כל הבעלים מש.צ.פ. לש.פ.פ. עבור מגרש מס' 
 לש.פ.פ. 495Aוקביעת תא  שטח מס'  495

 . קביעת שימושים מותרים בש.פ.פ. 8
 ת מבנים קיימים להריסה.. קביע4
 . קביעת הנחיות לנגישות לקו ניקוז עירוני.8
 . שטח פרטי פתוח יהיה בקו הגדר הקיימת.1
 . תנאים למתן היתר בניה9
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעג, 9154ובילקוט הפרסומים  86/58/8658

 .59/58/8658, בתאריך 5196עמוד 
 

מורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית הא
באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566
באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה69-9894961שבע  טלפון: 
, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 

 
 מחוז:  דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע

 מס' הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 
 כ' 791ד/  

 ( 77/ 717/ 11/ 1)מספר חדש 
מאזור מגורים א' לאזור ייעוד שם התכנית: שינוי 

 מגורים ב' באר שבע
לחוק התכנון  551עיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם לס

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
( 55/ 565/ 68/ 1כ' )מספר חדש  588ד/  מס' מקומית 

, 5888שהודעה על דבר הפקדתה  ובילקוט הפרסומים 
 .68/58/5891, בתאריך 914התשכו, עמוד 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באר שבע    .יישוב: 

 

 ית:גבולות התכנ
 כמסומן בקו הכחול בתשריט

 

 גושים וחלקות:
 58חלקי חלקה  49644גושים: 

 

 מטרת התכנית:
 )חלק( 58חלקה  49644מאזור מגורים ב' בגוש ייעוד שינוי 

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית 

באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
י: ועדה . וכן במשרד69-9894181טלפון:  98566

באר  8באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין מעוניין כל , 69-9894961שבע  טלפון: 

בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 



ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013  5210

 הפנים משרד של האינטרנט באתר לקהל, וכן
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז:  דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
 744/ 11/ 1 מס' יית תכנית מפורטת הודעה בדבר דח

 -מרכז נופש וספורט  -שם התכנית: תכנית מפורטת 
 נווה נוי, באר שבע
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה  599/ 64/ 1 מס' 

ובילקוט הפרסומים  51/56/5899בעיתונים בתאריך 
 .51/56/5899, בתאריך 586, התשמט, עמוד 4199

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 41/ 568/ 68/ 1 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת נווה נוי, באר שבעיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בקו הכחול בתשריט

 

 גושים וחלקות:
 .49618, 49681, 49658, 49656לקיות: גושים בח

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז נופש וספורט על 
ידי קביעת יעודי קרקע בהתאם, התווית דרכים, חניה 

התכנית האמורה נמצאת  וקביעת הנחיות בניה.
מחוז הדרום, בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול משרדי:ב

וכן , 69-9894181ון: טלפ 98566באר שבע  8התקוה 
באר שבע, בגין בנייה במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול

מעוניין כל , 69-9894961באר שבע  טלפון:  8מנחם 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
 .www.pnim.gov.il הפנים

 
 

 : דימונהמחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי
  מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

11 /11 /771 /71 
שטח למבני ציבורי פתוח שכ' ייעוד שם התכנית: שינוי 

 דימונה  –נווה דוד 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
ה המקומית מחוז הדרום ובמשרדי הועדבנייה לתכנון ול
 מס' דימונה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

81 /64 /556 /51 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ 556/ 64/ 81 שינוי
 

 כנית ומקומם:השטחים הכלולים בת
 מרחב תכנון מקומי :  דימונה 

 דימונה -המגרש ממוקם ברחבת הפלמ"ח, שכונה נווה דוד 
 X  868166קואורדינאטה 
 Y  114181קואורדינאטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .8בשלמות  ה, מוסדר, חלק48185גוש 

 

 מטרת התכנית:
טח מבני ציבור לשטח ציבורי פתוח שכ' משייעוד שינוי 

 נווה דוד ברחבת הפלמ''ח דימונה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח למוסדות ציבור לשטח ציבורי פתוח. ייעוד . שינוי 5
. מתן הוראות לתכליות ושימושים והנחיות לפיתוח 8

 השטח ולתשתיות.
 . קביעת הכללים למתן היתרי בניה.4
 

ין בתכנית, בימים ובשעות כל המעוניין רשאי לעי
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
-69 טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקווה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 9894181
דימונה  5דימונה, שד הנשיא בנייה המקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא  .69-9194598טלפון:  9966
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 
 

 דרום, מרחב תכנון מקומי: דימונה מחוז:
 711/ 11/ 11 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 דימונה - 8שם התכנית: בית מגורים ברחוב דוגית 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
ומית מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקבנייה לתכנון ול
 מס' דימונה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

81 /64 /518 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5614/ מק/ 81 שינוי
 45/ 565/ 68/ 81 כפיפות

 
 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח

 מרחב תכנון מקומי: דימונה
 דימונה -מגורים א' שכונת נאות קטיף 

 X 864881קואורדינטה 
 Y 114611קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 
 
 



5211 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גוש 

 5 ארעי 566489
 86 שומה דימונה

 

 ת:מטרת התכני
ברחוב  58שינויים תכנוניים במגרש בית מגורים מס' 

 דימונה. 8דוגית 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 * תוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות לבית מגורים. 

 * שינוי נקודתי של קו בניין כמפורט בתשריט.
 * שינוי קו בניין של בריכת השחיה.

 * הריסת מחסן בחזית אחורית והריסת מדרגות לגג.
 קביעת תכליות ושימושים מותרים. *

 * קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

 * קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

ל . כ www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                    טלפון:  98566באר שבע  8ה הדרום, התקוו

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 69-9894181
דימונה  5דימונה, שד' הנשיא בנייה המקומית לתכנון ול

תנגדות לתכנית לא ה .69-9194598טלפון:  9966
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 

עובדות שעליהן היא הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את ה
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .5898 -תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: מצפה רמון
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 11 /11 /771 /1 
  –ק שם התכנית: מגרשי מגורים א', רח' עין שח

 מצפה רמון 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מצפה רמון מופקדת תכנית מפורטת מס': בנייה לתכנון ול

81 /64 /551 /1 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה  היתרי
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8/ 551/ 64/ 81 שינוי
 1/ 551/ 64/ 81 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מרחב תכנון מקומי: מצפה רמון 
המגרש ממוקם בשכונת רמת ספיר, רח' עין שחק, מצפה 

 רמון
 

 X  596466קואורדינאטה 
 Y  168116קואורדינאטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גוש
 88-81, 45 מוסדר 48989

 45 מוסדר 48181
 

 מטרת התכנית:
למטרות עיקריות ושירות. מס' יח''ד בנייה הגדלת זכויות 

, מרתף, חניה לרכב ומחסן 8מות בכל מגרש, מס' קו
 מ''ר ויהיה חלק מהבית.  9בגודל 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בנייה א. הגדלת זכויות בניה, שינוי קווי בניין והתאמתן ל

 בשטח. 
-81ב. קביעת שטחי הבנייה המירביים בתאי שטח מס' 

עיקרי + קומת מרתף בגודל תכסית  96% -ל 48, 16
 מ"ר ממ"ד לכל יח"ד.  56סון, מ"ר למח 9בית המגורים + 

 ג. קביעת התכליות והשימושים המותרים. 
 ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. 

 ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי. 
 ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

 
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

 נטהאינטר באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
. כל המעוניין בקרקע,  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על 
לחוק,  566ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ממועד פרסומה של  ימים 61תוך רשאי להגיש התנגדות 
ין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת ב

 8מחוז הדרום, התקווה בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. 69-9894181                       טלפון:  98566באר שבע 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 96966מצפה רמון  9מצפה רמון, שד' בן גוריון בנייה ול

גדות לתכנית לא תתקבל ולא התנ, 69-9199884טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בהתנגדויות בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
 .5898 -לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז:  דרום, מרחב תכנון מקומי:  נתיבות
 מס' ודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת ה

 11 /11 /711 /711 
ייעוד שינוי  -שם התכנית: שינוי לתכנית מפורטת 

 נתיבות -משצ"פ לאזור לבניני ציבור 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
ר הפקדתה  שהודעה על דב 568/ 568/ 64/ 88 מס' 

, 8494, התשמט, עמוד 4986ובילקוט הפרסומים 
 .89/64/5898בתאריך 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א565/ 68/ 88 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתיבות    .יישוב: 
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 גבולות התכנית:
 כמסומן בקו הכחול בתשריט

 

 גושים וחלקות:
 .545, 568, 98לקי חלקות: ח 48115גוש: 

 

 מטרת התכנית:
משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור ייעוד שינוי 

 חדשים.בנייה וקביעת זכויות בנייה ומגבלות 
 כנסת ומועדון.-הבניין שייבנה במגרש הנ"ל יכלול בית

 
הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

 8566 אר שבעב 8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
וכן במשרדי: ועדה מקומית , 69-9894181טלפון: 

 96866נתיבות  8נתיבות, שד ירושלים בנייה לתכנון ול
רשאי לעיין בתכנית, מעוניין ל , כ69-8849141טלפון: 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר

 
 

 ום, מרחב תכנון מקומי:  באר טוביהמחוז:  דר
 7/ 691ד/  מס' הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 

 מושב חצב -שם התכנית: תיקון לתכנית מפורטת 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר דחיית תכנית מפורטת  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 שהודעה על דבר הפקדתה  ובילקוט 5/ 984ד/  מס' 

, בתאריך 898, התשלג, עמוד 5911הפרסומים 
68/55/5818. 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חצב    .יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בקו הכחול בתשריט

 

 מטרת התכנית:
 א. קביעת תכנית בינוי עבור מרכז במושב.

 ב. קביעת יעדים לאזורים.
 דשות.ג. ביטול דרכים קיימות ו/או התווית דרכים ח

 
הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
כן במשרדי: ועדה , ו69-9894181טלפון:  98566

באר טוביה,   באר טוביה  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בתכנית, בימים מעוניין כל , 69-9164868

 באתר ים פתוחים לקהל, וכןובשעות שהמשרדים האמור
 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז:  דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר טוביה
 1/ 691ד/  מס' הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 

מקרקע פרטי ייעוד שינוי  -שם התכנית: מושב חצב 
 לחקלאי

לחוק התכנון  551ודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה ה
,בדבר דחיית תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה  8/ 984ד/ מס' 
ובילקוט הפרסומים  58/61/5818בעיתונים בתאריך 

 .58/61/5814, בתאריך 8649, התשלג, עמוד 5844
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חצב    .יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בקו הכחול בתשריט

 

 

 גושים וחלקות:
 .511 - 519, 588חלקות במלואן:  8888גוש: 

 

 מטרת התכנית:
, מ"שטח פרטי 519, 585, 511החלקות ייעוד שינוי 

 פתוח" ל"אזור חקלאי"
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
שבע  באר 8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 69-9894181טלפון:  98566
באר טוביה,   באר טוביה  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, בימים מעוניין כל , 69-9164868
 באתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 נון מקומי:  באר טוביהמחוז:  דרום, מרחב תכ
 מס' הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 

 / א8/ 774/ 11/ 4 
מאזור ספורט לאזור קרקע ייעוד שם התכנית: שינוי 

 חקלאית
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
פקדתה  / א שהודעה על דבר ה8/ 559/ 64/ 9 מס' 

, בתאריך 511, התשמד, עמוד 8899ובילקוט הפרסומים 
54/56/5894. 

 

 מתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 559/ 64/ 9 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בצרון    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .8191גושים בחלקיות: 

 

 מטרת התכנית:
 8/ 559/ 64/ 9. ביטול ת. ב. ע. מ. מס' 5
מגרש א/ ייעוד א' ושינוי  516 -ו 516. איחוד מגרש 8

 מ "אזור ספורט" ל "אזור חקלאי" 516
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 69-9894181טלפון:  98566
באר טוביה  טלפון:    באר טוביה,בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, בימים מעוניין כל , 69-9164868
 באתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעון
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

17 /11 /111 /44 
 ת: תחנה ובריכות בית קמהשם התכני

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס' בני שמעון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

45 /68 /461 /99 
 

 וקהללא איחוד וחל איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 461/ 68/ 1 שינוי וכפיפות
 41משד/  כפיפות
 1/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 48תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 48תמא/  כפיפות

 818/ 64/ 1 שינוי וכפיפות
 88תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 דרומית לצומת בית קמה 
 X 511.116 –קואורדינטה דרום צפון 

 Y 184.116 –קואורדינטה מערב מזרח 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גוש

 5 מוסדר 566881/4

 8 מוסדר 566848/1

  רלא מוסד 566881

 
 מטרת התכנית:

תחנת  –יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי 
 שאיבה ובריכות אגירה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע מאזור חקלאי למתקנים הנדסיים; ייעוד א. שינוי 

מאזור חקלאי ומיער נטע אדם קיים לקרקע חקלאית עם 
זיקת הנאה למעבר ברכב ויער נטע אדם קיים עם זיקת 

 עבר ברכב.הנאה למ
 ב. קביעת שימושים מותרים.

 לשטחים עיקריים ולשטחי שרות.בנייה ג. קביעת זכויות 
 ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

 ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
חוז מבנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                     טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181

בני שמעון, בית קמה  בית קמה בנייה מקומית לתכנון ול
תנגדות לתכנית לא , ה69-9811886טלפון:  91466

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא הנמקות ובלווי 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .5898 -תשמ"ט 
 

 בני שמעון מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 861/ 11/ 1מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 פארק חצרים -וםבית עלמין לשעת חיר שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 891/ 64/ 1 מס' 

 

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 רים או הרשאותהית

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 58תמ"א  כפיפות
 8/ 461/ 68/ 1 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פארק חצרים
 )נגב( 566899/5גוש: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .566899/5גושים בחלקיות: 

 X: 174300 קואורדינטה
 Y: 576000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 . הכנת תכנית מפורטת לבית עלמין לשעת חרום.5
 . קביעת הנחיות מגבלות וזכויות בניה.8
 וזכויות בניה.בנייה . קביעת תנאים למתן היתרי 4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ז, עמוד , התשס1161ובילקוט הפרסומים  46/64/8658

 .86/69/8661, בתאריך 8688
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566
בני שמעון, בית קמה  בית קמה בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעימעוניין , וכל ה69-9811886טלפון:  91466
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 

 
 ערבה תיכונה מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:

 111/ 11/ 11מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית 
 שם התכנית: שמורת טבע רכס מנוחה )הרחבת עשוש(

וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס' ערבה תיכונה מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול
46 /68 /468 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 511/ 68/ 46 שינוי
 58/ 8תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 48/ 58/ 8תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הרחבת שמורת טבע מוכרזת עשוש לאזור רכס מנוחה 

בין  .וצוקי פארן, ובקטע שבין נחל חדוד ונחל יחם
 במערב, וצומת ציחור בדרום. 86מזרח, מ 86הכבישים 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקה:   48695גוש: 
 .5,8חלקי חלקות:  48698גוש: 
 . 5חלקי חלקה:  48694גוש: 
 .5חלקי חלקה:  48698גוש: 
 5-8חלקי חלקות:  48688גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ורת טבע לפי חוק "גנים לאומיים, . ליעד השטח לשמ5

שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה תשנ"ח 
 ".5891התשכ"ה בנייה " ולפי חוק "התכנון וה5889

 . לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.8
שטח מיער טבעי לשימור, אזור כרייה ייעוד . לשנות 4

שמורת ייעוד ל 58-8וחציבה ושטחים פתוחים בתממ /
 טבע וכרייה וחציבה בהוראה מיוחדת.

משמורת טבע לחקלאות )לפי תוכנית ייעוד . לשנות 8
 (511/68/56מס'  

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

וני אחר הרואה ן או בכל פרט תכניבקרקע, בבנימעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
                        טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181
  , ערבה תיכונה, ספיר  ספירבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

והל בהתנגדויות לתכנית סמכויות )סדרי נבנייה התכנון וה
 .5898 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 רמת נגב מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 178/ 11/ 11מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שם התכנית: מט''ש רמת הנגב
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כנית מפורטת , בדבר אישור ת1965 –והבניה, התשכ"ה 
 458/ 64/ 86 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 565/ 68/ 86 כפיפות
 58/ 8תממ/  אישור ע"פ תמ"מ

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בין היישובים טללים ואשלים. 855לכביש מדרום 
 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .58, 5חלקי חלקות:  48658גוש: 

 X: 542500קואורדינטה 
 Y: 175500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן טיפול בשפכים 

קמת מאגר תפעולי לאזור אגן משאבים ברמת הנגב, ה
 להשקיה בקולחין והסדרת דרך גישה למתקנים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע  ייעוד . שינוי 5
 מ: אזור חקלאי    
 ל: מתקנים הנדסיים )מתקן לטיפול בשפכים(.   
    . קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, 8

 ה, הנחיות קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבני    
 בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות,     
    וראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת ה    
 בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.נייה בהיתרי     

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 9899ובילקוט הפרסומים  84/69/8658
 .88/56/8658ריך , בתא889

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566

, 69-9198588רמת נגב, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה

 משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר האמורים פתוחים
 .www.pnim.gov.il הפנים

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /11 /118 /71 
 מושב גבעולים - 711שם התכנית: מגרש מס' 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית  כי במשרדי, 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס' שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

1 /64 /848 /51 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 ספר התכניתמ סוג היחס

 9/ 848/ 64/ 1 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 המגרש ממוקם בלב מושב גבעולים
 X 595666קואורדינטה 
 Y 198416קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 
 
 
 
 
 
 



5215 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גוש

 5 מוסדר 566958
 

 מטרת התכנית:
 581ושינוי בקו בניין אחורי במגרש בנייה הגדלת זכויות 

 במושב גבעולים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר.  886 -תוספת זכויות בנייה למטרות עיקריות ל  -
 מ'. 8.6מ' במקום  4.6 -שינוי בקו בניין אחורי ל  -
 -ת קיימות לשינוי בקווי בניין נקודתיים צדדיים למצללו  -

 מ'. 4.6מ', במקום  6.96 -מ ול 6.16
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
הרואה  ין או בכל פרט תכנוני אחריהמעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                      טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
.העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181

-69שמעונים, שדרות טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא ה .9988989

אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

בהתנגדויות לתכנית  )סדרי נוהלבנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /11 /167 /1 
 לקייה - 7שכונה  8, 1, 11שם התכנית: מגרשים 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס' שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

1 /64 /495 /1 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 (8/ 89/ 4) תרש"צ – 8/ 499/ 64/ 1 שינוי
 495/ 64/ 1 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 לקייה. 5שכונה  8,4,16מגרשים 

  X 591891קואורדינטה 
  Y 195998קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 
 
 

 גושים וחלקות:

חלקות  סוג גוש גוש
 בשלמותן

חלקות 
 בחלקן

 81,88 19,18,18 מוסדר 566889
 בחלק 1  שומה כתף ב"ש 8
 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין והגדלת מס' יח"ד במגרש וקביעת זכויות 

 ומגבלות בניה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המרביים המותרים במגרשים בנייה קביעת שטחי ה -

שמתוכם  566% -)אזור מגורים א'( ל 8, 4, 16מספרן ש
שטחי  81%-ו 11%השטח העיקרי והמרבי למגורים יהיה 

 שירות. 
 שינוי קווי הבניין במגרשים.   -
 4 -קביעת הנחיות והוראות בינוי במגרשי המגורים ל  -

 יח"ד למגרש.  9קומות, 
 קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.   -
 קביעת התנאים למתן היתרי בניה.   -
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יהמעוניין בקרקע, בבני

צמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את ע
 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                    טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 69-9894181

                 שמעונים, שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון  .69-9988989

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

נוהל בהתנגדויות לתכנית  )סדריבנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /11 /141 /7 
מגרשי מגורים א' עם חזית מסחרית  1שם התכנית: 

 כסייפה  – 77בצמוד לשכונה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס' שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

1 /64 /491 /5 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 ו הרשאותהיתרים א

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 491/ 64/ 1 שינוי
 5/ 888/ 64/ 1 שינוי
 8/ 889/ 68/ 1 שינוי

 
 
 



ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013  5216

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: שמעונים 

המגרש נמצא בכניסה לישוב כסייפה, בצמוד למעגל 
 התנועה הראשון.

 X  869816קואורדינאטה 
 Y  114166קואורדינאטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גוש

 -- לא מוסדר 566614

 5 מוסדר 566989

 5 מוסדר 566981

 5 מוסדר 566989
 

 מטרת התכנית:
מגרשים למגורים א' עם חזית מסחרית הכוללת  4יצירת 

 .55סייפה ובסמוך לשכונה יח"ד, בכניסה לכ 55
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע משטח ציבורי פתוח ומדרך לאזור יא.  שינוי י

מגורים א' עם חזית מסחרית ומאזור מגורים א' ושטח 
 לשטח ציבורי פתוח. לבנייני ציבור

 ב. קביעת תכליות ושימושים.
 516מ"ר )כולל  5956-ג.  קביעת שטחי בנייה מירביים ל

מ"ר שטחי שרות  996וחנויות( שטחים עיקריים, ועוד מ"ר 
 מ"ר שטחי שרות מתחת לקרקע. 886 -מעל הקרקע ו

 
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יהמעוניין בקרקע, בבנ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 61תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                   טלפון:  98566באר שבע  8 הדרום, התקווה

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 69-9894181
                 שמעונים, שדרות טלפון: בנייה המקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון  .69-9988989
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 

בדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם המאמת את העו
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית עם 

 846/ 11/ 1מס' הוראות תכנית מפורטת 
 אשל הנשיא שם התכנית: כפר הנוער

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שמעונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 899/ 64/ 1 מס' עם הוראות תכנית מפורטת 
 

 וחלוקה בהסכמת בעלים איחוד  איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 58/ 8תתל/  אישור ע"פ תת"ל
 58/ 8תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 5/ א/ 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אשל הנשיא
 בתחום מועצה אזורית מרחבים

 X: 171000קואורדינטה 
 Y: 581000קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .5,4חלקי חלקות: ; 8חלקות בשלמות:  , 866599גוש: 

  8,8חלקי חלקות: ; 5,4חלקות בשלמות:  , 866688גוש: 

 .8חלקי חלקות: , 866681גוש: 

 .לא מוסדר, 16455: גוש

 .8,8חלקי חלקות: , 2566888-גוש: 

 .8-9,8,58חלקי חלקות: , 566884-5גוש: 

           ; 5-9,56-54,51-84חלקות בשלמות:  , 566884-8גוש: 
 1-8,58חלקי חלקות: 

 .לא מוסדר, 566841גוש: 

 .לא מוסדר, 566884גוש: 
 

 מטרת התכנית:
ער והמוסד החינוכי א. יצירת מסגרת תכנונית לכפר הנו

עודי הקרקע משטח חקלאי יאשל הנשיא ע"י שינויים בי
לשטח מוסד, מבני משק, שפ"פ , שטח משולב נופש 
תיירות ופרטי פתוח, שטח ספורט, שטח לנופש פעיל 

 ודרכים.
 ,81קו בניין בתחום דרך ארצית מס' ב. שינויים ב

 בהתאמה למיקום בניינים קיימים.
ת דרכי נגישות אל הישוב וכן ג. יצירת מתווה להסדר

 חציה בהפרדה מפלסית של מסילת הרכבת.
 ד. חלוקת שטח המוסד למתחמי תכנון.

 עודי הקרקע .יבכל יבנייה ה. קביעת הוראות, זכויות ומגבלות 
עודי יו. קביעת שימושים ותכליות בכל מתחם עפ"י י

 הקרקע השונים.
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ז. 

 בי ביצוע.ח. קביעת של
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61הגיש התנגדות תוך לחוק, רשאי ל 566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                       טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181

                        ון: שמעונים, טלפבנייה מקומית לתכנון ול
תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , ה69-9988989

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 



5217 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 58/ 8תתל/  אישור ע"פ תת"ל
 58/ 8תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 5/ א/ 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אשל הנשיא
 בתחום מועצה אזורית מרחבים

 X: 171000קואורדינטה 
 Y: 581000קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .5,4חלקי חלקות: ; 8חלקות בשלמות:  , 866599גוש: 

  8,8חלקי חלקות: ; 5,4חלקות בשלמות:  , 866688גוש: 

 .8חלקי חלקות: , 866681גוש: 

 .לא מוסדר, 16455: גוש

 .8,8חלקי חלקות: , 2566888-גוש: 

 .8-9,8,58חלקי חלקות: , 566884-5גוש: 

           ; 5-9,56-54,51-84חלקות בשלמות:  , 566884-8גוש: 
 1-8,58חלקי חלקות: 

 .לא מוסדר, 566841גוש: 

 .לא מוסדר, 566884גוש: 
 

 מטרת התכנית:
ער והמוסד החינוכי א. יצירת מסגרת תכנונית לכפר הנו

עודי הקרקע משטח חקלאי יאשל הנשיא ע"י שינויים בי
לשטח מוסד, מבני משק, שפ"פ , שטח משולב נופש 
תיירות ופרטי פתוח, שטח ספורט, שטח לנופש פעיל 

 ודרכים.
 ,81קו בניין בתחום דרך ארצית מס' ב. שינויים ב

 בהתאמה למיקום בניינים קיימים.
ת דרכי נגישות אל הישוב וכן ג. יצירת מתווה להסדר

 חציה בהפרדה מפלסית של מסילת הרכבת.
 ד. חלוקת שטח המוסד למתחמי תכנון.

 עודי הקרקע .יבכל יבנייה ה. קביעת הוראות, זכויות ומגבלות 
עודי יו. קביעת שימושים ותכליות בכל מתחם עפ"י י

 הקרקע השונים.
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ז. 

 בי ביצוע.ח. קביעת של
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61הגיש התנגדות תוך לחוק, רשאי ל 566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                       טלפון:  98566באר שבע  8הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181

                        ון: שמעונים, טלפבנייה מקומית לתכנון ול
תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , ה69-9988989

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 

 שמעונים מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 6/ 711/ 11/ 1 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 -( 714, 711)חלקות  117, 111שם התכנית: מגרשים 
 מרכז מושב רנן

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 9/ 588/ 64/ 1 מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ 588/ 64/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רנן.יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .549, 541חלקות במלואן:  566898גוש: 
 .589חלקי חלקות:  566898גוש: 

 X: 162000קואורדינטה 
 Y: 583000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
משטח לביניני ציבור לשטח ציבורי פתוח ייעוד שינוי 

 ומשטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעודי קרקע משטח למבני ציבור )מבנים ומוסדות 

 ציבור( לשצ''פ ומשצ''פ לשטח למבנים ומוסדות ציבור. 
 ליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה. ב. קביעת תכ

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעא, עמוד 9894ובילקוט הפרסומים  68/61/8655
 .59/69/8655, בתאריך 9586

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566

                שמעונים,   שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה69-9988989

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:שמעונים
 4/ 714/ 11/ 1מס' ודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ה

 61חלקה  -פעמי תש''ז  -חוות לולים  שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 9/ 549/ 64/ 1 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  :והרשאותהיתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 549/ 64/ 1 שינוי
 58/ 8תממ/  כפיפות
 8/ 549/ 64/ 1 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פעמי תש"ז    .יישוב: 
 מדרום למושב פעמי תש"ז

 בתחום מועצה אזורית: מרחבים
 

 בולות התכנית:ג
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .99, 1חלקי חלקות: , מוסדר, 566848/5גוש: 

 X: 171100קואורדינטה 
 Y: 593550קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים בקרקע 

 חקלאית בחלקות ב' במשבצת מושב פעמי תש"ז.
 

 ת:עיקרי הוראות התכני
. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה 5

 חקלאית עם זיקת הנאה למעבר רכב.
. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה בקרקע 8
 קלאית.ח
 . קביעת תנאים למתן התרי בנייה.4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9888ובילקוט הפרסומים  55/58/8658

 .58/55/8658, בתאריך 5654
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566
                 שמעונים,   שדרות  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

ים רשאי לעיין בה ביממעוניין , וכל ה69-9988989
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 1/ 847/ 11/ 1 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' קודם  - 8חלוצית  A 700שם התכנית: מגרש 
 1781/ מק/ 1

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 8/ 895/ 64/ 1 מס' 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 895/ 64/ 1 שינוי
 895/ 64/ 1 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ישוב נווה
 

 ות התכנית:גבול
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  48665גוש: 

 X: 135675קואורדינטה 
 Y: 563550קואורדינטה 
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 מגרשים:
A 700  5/ 895/ 64/ 1בהתאם לתכנית 

 

 מטרת התכנית:
המיועד למבנה ציבור  A 700הוספת שטח למגרש 

 לחינוך, ע"י שינויים בייעודי הקרקע
 

 וראות התכנית:עיקרי ה
משטחים פתוחים למבנים ומוסדות ציבור ייעוד שינוי 

 לחינוך.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 9898ובילקוט הפרסומים  65/56/8656

 .56/61/8655, בתאריך 1888
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  8תקוה מחוז הדרום, הבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566
                   שמעונים,   שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה69-9988989
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 

 
 : דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעוניםמחוז

 186/ 11/ 1מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 ערערה בנגב 9שם התכנית: שכונה 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 189/ 64/ 1 מס' 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה  היתרי 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 455/ 68/ 1 שינוי
 8/ 456/ 68/ 1 שינוי
 4/ 456/ 68/ 1 שינוי
 59/ 456/ 68/ 1 שינוי

 4/ ב/ 48תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בנגב    .ערערה יישוב: 

 8שכונה  -ערערה בנגב 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .51 - 58, 1חלקי חלקות:  1/566698גוש: 
 .5חלקות במלואן:  566189גוש: 
 .99 - 91חלקי חלקות:  566189גוש: 
 .5חלקי חלקות:  866811גוש: 

 בהסדר מספר גוש "ארעי":
 .84לקי חלקות: ח 94גוש: 
 .59, 59, 8 - 4חלקי חלקות:  91גוש: 

 X: 203250קואורדינטה 
 Y: 562750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 115  -מגרשים ו 898הקמת שכונת מגורים חדשה בת 

 בישוב ערערה בנגב. 8יח"ד  בשכונה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מאזור לתכנון בעתיד, שצ"פ ודרך ייעוד א. שינוי 

מאושרת לאזור מגורים א', טיילת, מבני ציבור, נחל, 
 שצ"פ, דרכים וכו'.

 ב. קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
 ג. קביעת הוראות פיתוח שטח.

 ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 ה. קביעת שלביות פיתוח

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 9885ובילקוט הפרסומים  58/68/8658
 .65/55/8658, בתאריך 148

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566

                 טלפון:  ,שמעונים, שדרותבנייה מקומית לתכנון ול
לעיין בה בימים  רשאימעוניין , וכל ה69-9988989

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שקמים
 178/ 11/ 6הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מספר : ד/ 
 שם התכנית: דרך גישה לאחוזם

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 5891-התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס' שקמים מופקדת תכנית דרך בנייה לתכנון ול
 458/ 64/ 9ד/ 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 888/ 68/ 9 שינוי
 1/ 518/ 64/ 9 שינוי
 / ד(518) 514/ 64/ 9 שינוי

 / א4/ 8/ 8תת''ל/  אישור ע"פ תת"ל
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
לכביש המחבר בין  4864תוואי הכביש החדש בין דרך 

 מושב שלווה לאחוזם.
ועצה אזורית שפיר ומועצה בתחום רשויות מקומיות: מ

 אזורית לכיש
 X      X = 178602.882קואורדינטה 
 Y      Y = 608163.717קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש
8895  4 
8898  3,4,6,7 
8898 46 45,88 
8891 49,48,86  
8899  8,1,51,59 
8888  5,8 
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 חלקות בחלקן חלקות בשלמותן גוש
4549  5,45,48,48,48,85,88,84 
4548  86,85,88,81 

 
 מטרת התכנית:

. מטרת התכנית היא לסלילת דרך גישה למושב אחוזם  5
הדרך תכלול , תעלות, גדרות, קירות תומכים, סוללות 

ריסה עפר וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי וה
 הכרוכים בביצוע הדרך.

 . ביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.8
 . שיקום סביבתי והטלת מגבלות בנייה.4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח חקלאי לדרך ולדרך ו/או טיפול נופי.ייעוד שינוי 

ושינוי שטח משולב חקלאי ודרך לשטח חקלאי עם 
 מגבלות בניה.

ות בנייה. מתן הוראות מתן הוראות בעניין קווי בניו ומגבל
 בעניין ביטול דרכים.

 הנחיות לביצוע הדרך ומימוש התוכנית.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנמעוניין 
מו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצ
 ימים 61לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                      טלפון:  ,98566באר שבע  ,8הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-9894181

 , 69-9166161שקמים, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

ית סמכויות )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנבנייה התכנון וה
 .5898 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שקמים
 8/ 714/ 11/ 6 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 גלאון -שם התכנית: הרחבת אזור מבני משק 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מפורטת , בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 8/ 569/ 64/ 9 מס' 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8/ 569/ 64/ 9 שינוי
 815/ 68/ 9 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 וץ גלאוןקיב, גלאוןיישוב: 
 בתחום מועצה אזורית יואב

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 48616גוש: 
 .8חלקי חלקות: , מוסדר, 48615גוש: 

 X: 185900קואורדינטה 
 Y: 615400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת אזור מבני משק.

 

 ת:עיקרי הוראות התכני
 מ"קרקע חקלאית" ל "מבני משק".ייעוד שינוי 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 9888ובילקוט הפרסומים  46/55/8658
 .58/55/8658, בתאריך 5651

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181ן: טלפו 98566

, 69-9166161שקמים, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:שקמים
 9/ 771/ 11/ 6מס' מפורטת הודעה בדבר אישור תכנית 

 קיבוץ גת -שם התכנית: "הקיבוץ המתחדש" 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 8/ 554/ 64/ 9 מס' 

 

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה  
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 554/ 64/ 9 שינוי
 9/ 554/ 64/ 9 שינוי
 8/ 554/ 64/ 9 שינוי
 5/ 554/ 64/ 9 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 גת )קבוץ(.יישוב: 
 זורית יואבבתחום מועצה א

 596666.951666נ.צ.מ.  
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .81 - 89, 84 - 85, 51 - 55חלקות במלואן:  48689גוש: 
 .88, 59 - 59, 56 - 8חלקי חלקות:  48689גוש: 
 .84 - 88, 86 - 59, 58 - 8חלקות במלואן:  48565גוש: 
 .85, 51חלקות: חלקי  48565גוש: 
 .58, 9חלקות במלואן:  48564גוש: 
 .85, 1 - 8חלקי חלקות:  48564גוש: 
 .55 - 56, 9, 8חלקי חלקות:  48568גוש: 

 

 מטרת התכנית:
. תכנון והסדרה של שכונות מגורים קיימות והקמה של 5

שכונות חדשות בקיבוץ גת. שטח ה"מחנה" הקיים 
קיבוציות(. אזור יחידות מגורים ) 849מתוכנן להכיל 

-מגרשים בשטח של כ 598ה"הרחבה הקהילתית" יכיל 
סה"כ יחידות דיור קיימות ומתוכננות  מ"ר כל אחד. 866

יחידות קטנות   49 .866לאחר אישור תכנית זו יהיה עד 
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ן יוקיימות עבור בנים סטודנטים וחיילים לא נספרות במני
 זה.

מגורים, שטח  הקרקע מ: אזור חקלאי, אזורייעוד . שינוי 8
 לבנייני ציבור, אזור תעשיה, שטח פרטי פתוח, דרך   

מאושרת, אזור ספורט, אזור מתקנים הנדסיים ואזור מבני 
משק ל: מגורים, דרכים, דרך משולבת, שביל   להולכי רגל, 
שטח ציבורי פתוח, אזור בנייני ציבור, מבנים ומוסדות ציבור 

ין, ספורט ונופש, ומשרדים מקומיים, מבני משק, בית עלמ
 -לא רוויה, מלאכה זעירהבנייה חניה, מלונאות ונופש ב

 ומסחר ומתקנים הנדסיים. -משרדים
שטח ל"מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים מקומיים" ייעוד . 4

 הכולל שימושים לצורכי האגודה, שאינם ברי הפקעה.
. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים 8

 איחוד, חלוקה ורישום.וקביעת הוראות בדבר 
. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, 1

   קווי בנין, מספר הקומות, אחוזי הבניה, הנחיות בינוי,
עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות 

לפיתוח תשתיות, הוראות לשימור מבנים וקביעת תנאים     
 ט לעיל.בייעודי הקרקע כמפורבנייה להוצאת היתרי 

 . קביעת שלבי ביצוע התכנית.9
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסח, עמוד 1191ובילקוט הפרסומים  88/68/8669

 .86/64/8669, בתאריך 8898
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181טלפון:  98566
, 69-9166161טלפון:  שקמים,בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שקמים

 174/ 11/ 6מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 שם התכנית: מאגר מים ''מי לכיש עציון''

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 459/ 64/ 9 מס' 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 458/ 64/ 9 שינוי
 58/ 8תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מדרום למושב לכיש
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .58, 55חלקי חלקות: , לא מוסדר, 4555גוש: 

 X: 183580קואורדינטה 
 Y: 605060אורדינטה קו

 

 
 

 מטרת התכנית:
קרקע משטח חקלאי )שטח שלא חלה עליו ייעוד שינוי 

מית( לשטח למתקנים הנדסיים על מנת ותכנית מק
לאפשר הקמה של מאגר קולחים אשר יהיה מסוגל לקלוט 

 ולאגור קולחים לטובת שימוש בחקלאות ויעדי קולחים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
רקע משטח חקלאי לשטח למתקנים קייעוד . שינוי 5

 הנדסיים.
 . קביעת זכויות בניה.8
 למאגר ומתקניו.בנייה . קביעת הוראות למתן היתרי 4
. קביעת המגבלות שיחולו בתחום ההשפעה של מאגר 8

 הקולחים.
 . אמצעים לשמירת בריאות הציבור ואיכות הסביבה.1
 . שיקום וטיפול נופי.9
 ם וכשל בפעולת המאגר.. נהלים ואמצעים למקרי חירו1
 . שלבי ביצוע התכנית.9
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9885ובילקוט הפרסומים  58/56/8658

 .65/55/8658, בתאריך 188
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  ,8מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 69-9894181: טלפון 98566
, 69-9166161שקמים, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 

 אבי הלר                                                 

 יו"ר הועדה המחוזית                                          

 הדרוםחוז מבנייה לתכנון ול                                       
 

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

ניצנים חברה לשיווק דלקים ושמנים בע"מ
)ח"פ 51-267592-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.7.2013, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
פקס'   ,03-5755106 טל'   ,52520 גן  רמת   ,21 קומה   ,7 ז'בוטינסקי 
03-5755108, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר מעוז, עו"ד, מפרק

אי. אר. ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-239232-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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 ,12 היצירה  ברח'   ,10.00 בשעה   ,28.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב מויסה, מפרק

רונן מאיר יוניק מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-288758-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.7.2013, בשעה 10.00, ברח' המסגר 30א, קומה 
ב, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד אולמן, עו"ד, מפרק

אידיאה - עיבוד שבבי בע"מ
)ח"פ 51-315908-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.7.2013, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' פלאוט 
10, בניין מדעים 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה גולדברג, עו"ד, מפרק

מלון 52 )1988( בע"מ
)ח"פ 51-133665-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.7.2013, בשעה 10.00, ברח' המרד 29, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר שבו, מפרק

א.מ. חברה לקידום הכדורסל בקריות בע"מ
)ח"פ 51-316596-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
כליל  רח'  המפרק,  אצל   ,19.00 בשעה   ,30.7.2013 ביום  תתכנס 

תתכנס ביום 15.7.2013, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין שנהב 
ושות' - עו"ד ונוטריון, רח' הנחושת 4, מגדלי אור, בניין B, קומה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,69710 תל–אביב-יפו   ,11
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

א.ב הומוריקה בע"מ
)ח"פ 51-415995-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קרית  60ב,  קק"ל  ברח'   ,18.30 בשעה   ,16.7.2013 ביום  תתכנס 
טבעון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון חת, מפרק

יאמי טכנולוגיות ממוחשבות בע"מ
)ח"פ 51-429337-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.7.2013, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' מאיר 19, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שי חמו, עו"ד, מפרק

אינטרנשיונל דליקטס בע"מ
)ח"פ 51-263270-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.7.2013, בשעה 12.00, ברח' רוטשילד 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שי מורדוב, עו"ד, מפרק

פנטז-ים בע"מ
)ח"פ 51-251383-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 11.00, אצל גיל רון, קינן ושות', 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,32 ויצמן  רח'  דין,  עורכי  משרד 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מיכל הרצברג, עו"ד, מפרקת

לב גול מכונות בע"מ
)ח"פ 51-211595-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10, תל  9.00, ברח' קרליבך  הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן )רובי( אלמוג, רו"ח, מפרק

הומגה נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-189244-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רמת   ,48 סוקולוב  ברח'   ,12.00 בשעה   ,2.8.2013 ביום  תתכנס 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף יוגב, מפרק

וימרט בע"מ
)ח"פ 51-200640-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, ברח' המייסדים 62, 
זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שושנה כהן-שפירא, עו"ד, מפרקת

רגא שירותים ניהול ואחזקה )2000( בע"מ
)ח"פ 51-296987-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

החורש 13, רמת ישי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נפתלי בנטוב, מפרק

א. י. ש. נכסים )1993( בע"מ
)ח"פ 51-176688-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מגדל   ,1 גוריון  בן  ברח'   ,15.00 בשעה   ,30.7.2013 ביום  תתכנס 
ב.ס.ר. 2, קומה 28, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי אסא, עו"ד, מפרק

אינטר אד קום בע"מ
)ח"פ 51-266224-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מגדל   ,1 גוריון  בן  ברח'   ,14.00 בשעה   ,30.7.2013 ביום  תתכנס 
ב.ס.ר. 2, קומה 28, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי אסא, עו"ד, מפרק

2 כפול אימפקט בע"מ
)ח"פ 51-313254-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  קינן  רון,  גיל  אצל   ,11.00 בשעה   ,30.7.2013 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' ויצמן 32, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל הרצברג, עו"ד, מפרקת

עמק ח.פ.ר. החזקות בע"מ
)ח"פ 51-378393-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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



5223 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,9.7.2013 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

יובל בן יונה, מפרק

נאנדי השקעות 1999 בע"מ
)ח"פ 51-285975-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,9.7.2013 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,14 בגין  מנחם  רח'  בע"מ,  יועצים 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מירי נתן, מפרקת

איי.ג'י.איי. - פיתוחים מתקדמים בגטר בע"מ
)ח"פ 51-418231-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.7.2013, בשעה 12.00, ברח' המסגר 4, נשר, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ברוך סירוטה, רו"ח, מפרק

תרהזום בע"מ
)ח"פ 51-406790-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2013, התקבלה 
זיסאפל,  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 007146053, מרח' ראול ולנברג 24, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה זיסאפל, מפרק

תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, אצל רו"ח 
שלום מימון, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוברט ונונו, מפרק

ד. צחי - ר.ג.א אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-311828-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, אצל רו"ח 
שלום מימון, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוברט ונונו, מפרק

טולקובסקי, לויטה בע"מ
)ח"פ 51-414955-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בדנר  רח'  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה   ,31.7.2013 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף שמעוני, רו"ח, מפרק

וי.אר.י.א. נכסים בע"מ
)ח"פ 51-277431-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,9.7.2013 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר וולצינסקי, מפרק

בן יונה נדל"ן והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-229536-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי בסון, עו"ד, מפרק

פיננס דיאמי בע"מ
)ח"פ 51-128914-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.7.2013, בשעה 16.00, ברח' ויצמן 14, קומה 
ויצמן, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  16, מרכז 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי בסון, עו"ד, מפרק

לימור סביונים בע"מ
)ח"פ 51-263387-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.7.2013, בשעה 17.00, ברח' ויצמן 14, קומה 
ויצמן, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  16, מרכז 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי בסון, עו"ד, מפרק

ארניל - מוצרי חשמל בע"מ
)ח"פ 51-267393-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 11.30, אצל רו"ח רוז'נסקי, הליפי, 
מאירי ושות', רח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

צבי ולגרין, מפרק

תרהזום בע"מ
)ח"פ 51-406790-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ראול  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,19.7.2013 ביום  תתכנס 
ולנברג 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה זיסאפל, מפרק

רימש בע"מ
)ח"פ 51-246972-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.7.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד רנרט-
נוביץ-סלומון, רח' החשמונאים 91, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יוסף רנרט, עו"ד, מפרק

הצלחה וברכה ב"ה בע"מ
)ח"פ 51-413497-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.7.2013, בשעה 13.30, במשרד המפרק, שד' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,8 המלך  שאול 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר זיו–נר, עו"ד, מפרק

פיננס דיאמי בע"מ
)ח"פ 51-128914-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי בסון, מרח' ויצמן 

14, תל אביב, למפרק החברה.
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מ.ג.ח. דיאמונד סטאר בע"מ
)ח"פ 51-378430-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
משרד  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,1.8.2013 ביום  תתכנס 
עו"ד לבנון אקוניס ושות', רח' החילזון 6, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יובל הלל, עו"ד, מפרק

ארם החזקות בע"מ
)ח"פ 51-377930-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' נוה מץ 
17, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון אולמן, מפרק

בר. פסגת ההנדסה והבניה בע"מ
)ח"פ 51-285971-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מעלה  במושרייפה,   ,9.00 בשעה   ,1.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עירון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהים אגבריה, מפרק

בר. שלומות - הנדסה ובניה בע"מ
)ח"פ 51-285972-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מעלה  במושרייפה,   ,9.00 בשעה   ,1.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עירון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהים אגבריה, מפרק

פירסט ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-343419-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 
10, קומה 8, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילי בר–לב, רו"ח, מפרק

המרכז הארצי ללקויות למידה בע"מ
)ח"פ 51-371099-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 
10, קומה 8, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילי בר–לב, רו"ח, מפרק

סנטר לנד בע"מ
)ח"פ 51-194410-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 
10, קומה 8, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילי בר–לב, רו"ח, מפרק

תעוז סוכנות לביטוח אלמנטרי )1990( בע"מ
)ח"פ 51-149907-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 11.00, במשרד עו"ד רנרט-
נוביץ-סלומון, רח' החשמונאים 91, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שהם סלומון, עו"ד, מפרק



ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013  5226

גוש 38029 חלקה 27 בע"מ
)ח"פ 51-028333-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.8.2013, בשעה 18.00, במשרד המפרק, רח' 
הנרייטה סולד 8א, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי בן חנן, עו"ד, מפרק

אמאלפי בע"מ
)ח"פ 51-365816-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.5.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אמאלפי בע"מ
)ח"פ 51-365816-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,22.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי של  דוח  לשם הגשת   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

כלבו קידר בע"מ
)ח"פ 51-318153-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

כפיר - שני בע"מ
)ח"פ 51-365494-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 9.00, ברח' בעלי מלאכה 26, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם שוורץ, מפרק

תחומי עניין בע"מ
)ח"פ 51-418276-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, ברח' אגודת ספורט הפועל 
1, הגן הטכנולוגי, בניין 9, קומה 4, מלחה, ירושלים, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ראסל ד' מאיר, עו"ד, מפרק

טראסט פרו ניהול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-354865-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2013, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' אילת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טבריה,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צהל מורד, עו"ד, מפרק

טראסט פרו פיננסים )2004( בע"מ
)ח"פ 51-359129-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2013, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' אילת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טבריה,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צהל מורד, עו"ד, מפרק
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דה פקטורי פרופרטי קומפני בע"מ
)ח"פ 51-098437-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.7.2013, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' אחד 
העם 9, מגדל שלום, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס קונפורטי, עו"ד, מפרק

אקטרופי בע"מ
)ח"פ 51-431797-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.7.2013, בשעה 18.30, ברח' האלון 10, אבן 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף עורבי, מפרק

קריכלי אלון בע"מ
)ח"פ 51-100727-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס אלון, ת"ז 072146962, 

מרח' יוחאי בן נון 10, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוריס אלון, מפרק

קריכלי אלון בע"מ
)ח"פ 51-100727-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.7.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' יוחאי בן 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.5.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

כלבו קידר בע"מ
)ח"פ 51-318153-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,23.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי של  דוח  לשם הגשת   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

גלובל וורמינג בע"מ
)ח"פ 51-435679-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.7.2013, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברק טל–אור, עו"ד, מפרק

פלואורטק בע"מ
)ח"פ 51-249824-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרשום  במשרדה   ,18.00 בשעה   ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל שירן, עו"ד, מפרק
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל חכם, ת"ז 027988708, 
מרח' בלפור 44, תל אביב, למפרק החברות.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל חכם, מפרק

מנהטן - העיר הלבנה בע"מ
)ח"פ 51-397576-3(

בי.אר. 4488 החזקות במקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-407849-2(

א. שיטות חכמות בע"מ
)ח"פ 51-281182-9(

חן י.א. שרותי שליחים בע"מ
)ח"פ 51-277088-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בלפור  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,25.7.2013 ביום  תתכנס 
44, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

גיל חכם, מפרק

אלקטרולייט 2000 )1997( בע"מ
)ח"פ 51-246402-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.7.2013, בשעה 10.00, ברח' סמטת הי"ח 5, הוד 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד לוינשטיין, מפרק

סמיון הסעות בע"מ
)ח"פ 51-524514-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.7.2013, בשעה 10.00, ברח' הזוהר 47, באר 
שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,10 נון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוריס אלון, מפרק

וולטז' ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-311658-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרי שפון, ת"ז 014654263, 

מרח' ההרדוף 11, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גרי שפון, מפרק

וולטז' ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-311658-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.7.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' ההרדוף 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,11
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גרי שפון, מפרק

מנהטן - העיר הלבנה בע"מ
)ח"פ 51-397576-3(

בי.אר. 4488 החזקות במקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-407849-2(

א. שיטות חכמות בע"מ
)ח"פ 51-281182-9(

חן י.א. שרותי שליחים בע"מ
)ח"פ 51-277088-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה 
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הנ"ל תתכנס ביום 2.8.2013, בשעה 9.00, ברח' החלוצים 31, בית 
אל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים זקבך, עו"ד, מפרקת

ג'ומאליה בע"מ
)ח"פ 51-465990-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.8.2013, בשעה 10.00, מרכז עזריאלי 3, קומה 28, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדד שגב, עו"ד, מפרק

ארנת ייעוץ השקעות בתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-085114-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 9.00, ברח' תובל 5, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יוסף ברויטמן, מפרק

בי אנד בי וי איי פי טרנספר סרויסס בע"מ
)ח"פ 51-406590-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 9.00, ברח' ברקן 15, חולון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

רומן ברקוב, מפרק

מ.י.ד. מימד שירותי חלפים בע"מ
)ח"פ 51-262120-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

סמיון קונסטנטינובסקי, מפרק

תקשורת דרומית מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-401381-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
באר   ,1 הבורסקאי  ברח'   ,9.00 בשעה   ,29.7.2013 ביום  תתכנס 
שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי ריבלין, מפרק

אור-נון יזום פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-371996-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בני   ,3 יצחק שדה  ברח'   ,12.00 31.7.2013, בשעה  ביום  תתכנס 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור קרן, מפרק

עמק חפר ניהול בע"מ
)ח"פ 51-452821-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 14.00, במשרד המפרק, דרך הים 2, 
חבצלת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני רגב, עו"ד, מפרק

יצחק רודל בע"מ
)ח"פ 51-089848-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, כפר הס 
40692, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי דביר, מפרק

סטייל שייק )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-396221-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' זרחין 26, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיחי בן דוד, מפרק

מימון מהיר בע"מ
)ח"פ 51-446407-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרכי איש 
29/5, ביתר עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים וילהלם, מפרק

קורנית אחזקות )ש.ז.( בע"מ
)ח"פ 51-342990-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, קורנית, ד"נ 
משגב 20181, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שושנה זיו, מפרקת

תניא פרוייקטים ותובלה בע"מ
)ח"פ 51-275047-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תל   ,15 ברח' תושיה   ,9.00 6.8.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה זבידה, מפרק

ארגיל פלו-טק בע"מ
)ח"פ 51-281575-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 9.00, ברח' נעורים 54, פרדס–חנה-
כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד ארבל, מפרק

אבי וקס תעשיות )1991( בע"מ
)ח"פ 51-157037-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' סחרוב 18, 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם וקס, מפרק

אבאל משא ומנוף בע"מ
)ח"פ 51-265435-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' סחרוב 18, 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם וקס, מפרק

יעקב ואבי דביר החזקות ועיבוד חקלאי בע"מ
)ח"פ 51-239427-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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וינשל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,6.8.2013 ביום  תתכנס 
9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון ברנקין, מפרק

החברה להבטחת חברי קבוץ עין חרוד מאוחד בע"מ
)ח"פ 51-307410-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
עין  קיבוץ  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,6.8.2013 ביום  תתכנס 
חרוד מאוחד 18965, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמון בן ארי, מפרק
ג.ד.א.א בע"מ

)ח"פ 51-412608-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.8.2013, בשעה 12.00, ברח' הנחושת 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור פיק, עו"ד )רו"ח(, מפרק

י.ש.ל. יצור ותעשיה בע"מ
)ח"פ 51-093288-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רמת   ,164 ביאליק  ברח'   ,14.00 בשעה   ,15.8.2013 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מרינה הורסקו זילכה, עו"ד, מפרקת

דזאקם - רכב ומתכת בע"מ
)ח"פ 51-350523-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

אימבר  רח'  10.00, אצל המפרק,  6.8.2013, בשעה  ביום  תתכנס 
3, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד רייך, מפרק

ש.ב. חברה לעבודות בידוד בע"מ
)ח"פ 51-254105-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ההרדוף 6, 
אורנית 44813, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב שלומן, מפרק

צורמוש-שירותי שמירה וחקירות
)ח"פ 51-088064-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, משק 184, בני 
ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רון אנגלנדר, מפרק

אילן אלדר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-207044-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אינשטיין 
109א, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן אלדר, מפרק

דגשים טכנולוגיות עתידיות בע"מ
)ח"פ 51-267379-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תר-סע בע"מ
)ח"פ 51-332469-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  אסייג,  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

57773822, מרח' הראשונים 51, קרית חיים, חיפה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אסייג, מפרק

גורו אינסייד בע"מ
)ח"פ 51-380817-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,16.5.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילי עדרי, ת"ז 

23585854, מרח' מסלול 5, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

אילי עדרי, מפרק

בנפיקס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-432650-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב גיא, מרח' בורכוב 

48, רעננה, למפרק החברה.

רח'  זו, במשרד המפרק,  פרסום הודעה  מיום  ימים   30 תתכנס 
גדעון האוזנר 23, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיגה ישעיהו, מפרק

אורו ב. בע"מ
)ח"פ 51-337161-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את עו"ד ליאור דובדבני,  חוקי לפרק את החברה מרצון 
למפרק   ,03-6959996 טל'   ,64364 אביב  תל   ,52 גבירול  אבן  מרח' 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור דובדבני, עו"ד, מפרק

ספיד תור בע"מ
)ח"פ 51-394992-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהים מחאג'נה, ת"ז 

040928517, מאום אל פחם, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהים מחאג'נה, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

מרק וולפסון, מפרק

מ.א.י.ט.ג. השקעות ונכסים )2008( בע"מ
)ח"פ 51-417758-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמירם רז, מרח' תרע"ד 

9, רמת גן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 
15.00, אצל עו"ד גיל צבע, רח' ה' באייר 64, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

עמירם רז, מפרק

רז - המרכז למוצרי ים המלח בע"מ
)ח"פ 51-278832-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמירם רז, מרח' תרע"ד 

9, רמת גן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 
15.00, אצל עו"ד גיל צבע, רח' ה' באייר 64, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

עמירם רז, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למשרד ב"כ המפרק, עו"ד ניר זיו–נר, שד' שאול המלך 8, תל 
אביב. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 

המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרד בא כוח 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.

ניר זיו–נר, עו"ד    

בא כוח המפרק    

קויט פרחי וצמחי משי בע"מ
)ח"פ 51-376784-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נתנאל אינדורסקי, 

מרח' הבונים 2, רמת גן, טל' 03-6191062, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתנאל אינדורסקי, עו"ד, מפרק

מ. וולפסון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-431921-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  וולפסון,  מרק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

303834816, מרח' ריבל 7, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוזנה וון באסביץ, משד' 

דוד המלך 1, תל אביב, טל' 03-6954463, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עורכי דין אלון קפלן, בכתובת הנ"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

סוזנה וון באסביץ, מפרקת

גוש 1937 חלקה 168 בע"מ
)ח"פ 51-248907-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוזנה וון באסביץ, משד' 

דוד המלך 1, תל אביב, טל' 03-6954463, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עורכי דין אלון קפלן, בכתובת הנ"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

סוזנה וון באסביץ, מפרקת

מדבר איסט בע"מ
)ח"פ 51-407672-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי הלם, מרח' 

יעקב מוזר 7, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

רז - פט בע"מ
)ח"פ 51-157197-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,24.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז מרגנית, מרח' 

הרדוף 11, ת"ד 400, עומר, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רז מרגנית, מפרק

ד"ר אבנר רשף
)ח"פ 51-256411-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

די. איי. סי דאלאס בע"מ
)ח"פ 51-172444-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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תמיד קרוב בע"מ
)ח"פ 51-409720-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל קורוליק, מרח' 
יגאל אלון 155א, קומה 4, משרד 644, תל אביב, טל' 03-6960606, 

פקס' 03-6950828, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל קורוליק, עו"ד, מפרק

מדיאן - שרותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-338507-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.1.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אבו  חוקי לפרק את החברה מרצון  החלטה במניין 
חמדה מדיין, ת"ד 3209, ירכא 24967, טל' 052-8454472, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.7.2013, בשעה 
שטראוס,  בניין  בע"מ,  רוז  לי  חברת  במשרדי  המפרק,  אצל   ,9.00
קומה 3, ירכא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   אבו חמדה מדיין, מפרק

א.פ. איתנאל בע"מ
)ח"פ 51-456127-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

 ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי הלם, עו"ד, מפרק

כהן זרדי מוצרי תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-452726-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2013, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,A בניין  אולימיפה,  פארק   ,3 שמשון  מרח'  מלכא,  אבישלום 
קומה ג, פתח תקוה 49517, טל' 03-5757330, פקס' 03-5757331, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישלום מלכא, עו"ד, מפרק

קרנדה בע"מ
)ח"פ 51-461157-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארי רובינזון, מושב בני 

עטרות 6099100, טל' 054-7936206, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל שנקר לקס משרד עורכי דין, דרך אבא הלל 7, 
בית סילבר, קומה 2, רמת גן 5252204, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

 ,27.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   דורון גושן, עו"ד, מפרק

סקר שוק
)ח"פ 51-476315-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
לירן  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

בוקובזה, טל' 050-6678512, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי החברה, רח' דן פטנקין 29, באר שבע, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

                                   לירן בוקובזה, מנהל, מפרק

דלתא )רבינוביץ( בע"מ
)ח"פ 51-368720-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אבי  לפרק את החברה מרצון  חוקי  החלטה במניין 
רבינוביץ, מרח' ישראל ישעיהו 15א, כפר סבא, טל' 09-7400259, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,14.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

                                   אבי רבינוביץ, מפרק

התקבלה   ,20.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
זכר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
בנימינוב, מרח' השקד 208, אור עקיבא, טל' 052-9501115, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   זכר בנימינוב, מפרק

ר. בטאח בע"מ
)ח"פ 51-306291-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
בטאח בלאל, ת"ד 50246, נצרת 16161, טל' 04-6080134, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,19354 מוקייבלה  בכפר   ,9.00 בשעה 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   בטאח בלאל, עו"ד, מפרק

אישיות טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-209695-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27.5.2013, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון גושן, 
משד' פל-ים 2, בניין אורן, חיפה 33095, טל' 04-8629678, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן איס-פישר, 
מרח' האורגן 10, ראשון לציון, טל' 050-4439127, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.30, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן איס-פישר, עו"ד, מפרקת

סטודיו ג'.אי.ג' בע"מ
)ח"פ 51-269660-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרשון גאון, מרח' אדמית 

14, גבעתיים, טל' 054-53449306, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גרשון גאון, מפרק

ניאמה בע"מ
)ח"פ 51-373074-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן לביא, מרח' 

לינקולן 20, תל אביב 67134, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  לביא,  סולמי  במשרדי   ,10.00 בשעה 

ר. ש. שגיא ייזום ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-284001-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שמעון שגיא, מרח' בן גוריון 1, בניין ב.ס.ר 2, קומה 29, רמת גן, טל' 

03-5775640, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   שמעון שגיא, עו"ד, מפרק

ו.ל. כדאי נציגויות בע"מ
)ח"פ 51-260530-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  מילר,  זיו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  חוקי 

הפלמ"ח 70, אשקלון, טל' 08-6722460, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל מילר את מילר, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

זיו מילר, עו"ד, מפרק

פרידה עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-435517-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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דרור בן–ארי השקעות )2008( בע"מ
)ח"פ 51-408063-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
משד'  ארי,  בן  דרור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

ביאליק 17, רמת השרון, טל' 050-7465465, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור בן ארי, מפרק

א.ו.מ.א מוצרי חשמל של המדינה בע"מ
)ח"פ 51-261288-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  מילר,  זיו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  חוקי 

הפלמ"ח 70, אשקלון, טל' 08-6722460, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל מילר את מילר, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

זיו מילר, עו"ד, מפרק

ח.ש. גוארא בע"מ
)ח"פ 51-468645-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

איתן לביא, עו"ד, מפרק

דרור בן–ארי החזקות בע"מ
)ח"פ 51-408064-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
משד'  ארי,  בן  דרור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

ביאליק 17, רמת השרון, טל' 050-7465465, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור בן ארי, מפרק

ד.ב. אור השחר בע"מ
)ח"פ 51-363594-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
משד'  ארי,  בן  דרור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

ביאליק 17, רמת השרון, טל' 050-7465465, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור בן ארי, מפרק



5239 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

א. מנור פיתוח והנדסה בע"מ
)ח"פ 51-115788-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ביטון,  חדוה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לייב יפה 23/26, באר שבע, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חדוה ביטון, עו"ד, מפרקת

תמר חישנים בע"מ
)ח"פ 51-351213-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2013, התקבלה החלטה 
 ,112 מת"ד  נצר,  תמר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יובלים 20142, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

תמר נצר, מפרקת

וויאג'ר 2000 )1999( בע"מ
)ח"פ 51-274916-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,13.5.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את איליה מרצ'בסקי, ת"ז 306025404, מרח' פעמוני יוסף 2, תל 

אביב, למפרק החברה.

איליה מרצ'בסקי, מפרק

החלטה  התקבלה   ,28.5.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר חזון, ת"ז 

200876951, מרח' בלפור 12, אשדוד, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר חזן, מפרק

י.א. דוגה )2003( בע"מ
)ח"פ 51-344588-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד דוגה, מרח' 

הלל 18, ירושלים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד דוגה, עו"ד, מפרק

מחנגב עיר הבה"דים בע"מ
)ח"פ 51-461117-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2013, התקבלה 
רוזנצביג,  רונית  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 
ת"ז 058707985, מרח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אביעד גוז, מפרק

אומניבורד בע"מ
)ח"פ 51-297521-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.5.2013, התקבלה החלטה 
שומרוני,  עידו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד עורכי דין שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, 

תל אביב 6423806, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידו שומרוני, עו"ד, מפרק

הומגה נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-189244-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף יוגב, ת"ז 59222521, 

מרח' עמיר 28, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף יוגב, מפרק

נכסי י.ש.י בע"מ
)ח"פ 51-269874-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת מזרחי, מרח' 

המייסדים 10, כפר חסידים, למפרקת החברה.

ש.פ.א. עבודות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-258394-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.5.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
שלמה לרנר, ת"ז 54277140, מרח' נורדאו 27, הרצליה, למפרק 

החברה.

שלמה לרנר, מפרק

ב.נ. פרחי הגליל המערבי בע"מ
)ח"פ 51-123510-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.5.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אריה ריינהרץ, ת"ז 010987089, מבוסתן הגליל 2521300, למפרק 

החברה.

אריה ריינהרץ, מפרק

פריד קורדחג'י בע"מ
)ח"פ 51-241312-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.5.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
איהאב קרדחג'י, ת"ז 059860155, משיכון הפועלים 39א, נצרת, 

למפרק החברה.

איהאב קרדחג'י, מפרק

מומנטום אם.פי בע"מ
)ח"פ 51-355750-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביעד גוז, מרח' בני גאון 

9, קומה ב, נתניה, טל' 09-8656226, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למשרד עו"ד דוד מלניק, רח' החשמל 18, תל אביב.

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

גיורא בביוב, מפרק

הוטאס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-222980-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.4.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק  אזור,   ,3 השקמה  מרח'   ,059798413 ת"ז  אהרונוב,  גיא 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא אהרונוב, עו"ד, מפרק

סימלוג קבוצת יועצים בע"מ
)ח"פ 51-108727-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה נדלר, מרח' החרמון 

15, רמת השרון 47226, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה נדלר, מפרק

ללכת בנוח בע"מ
)ח"פ 51-356476-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.5.2013, התקבלה החלטה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאת מזרחי, מפרקת

פרימונים מוצרי פרי הרימון בע"מ
)ח"פ 51-374905-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2013, התקבלה החלטה 
ממושב  הרפז,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלמגור, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה הרפז, מפרק

אי.ג'י.אס.אנ. אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-472491-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום נחשון, מרח' 

האורנים 53, כפר שמריהו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום נחשון, מפרק

סקורפיון דיאמונדס בע"מ
)ח"פ 51-342820-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.8.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא בביוב, ת"ז 

013227665, מרח' אוגרית 13, תל אביב, למפרק החברה.
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמר פיו סוטיל, מרח' 
פינסקר 20, נתניה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

תמר פיו סוטיל, עו"ד, מפרקת

סיפאק מעבדות בע"מ
)ח"פ 51-397625-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן לוטנברג, מרח' הכלנית 

19/1, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן לוטנברג, מפרק

דאבל או מדיה בע"מ
)ח"פ 51-379568-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל ארד, מרח' דרך 

בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, רמת גן 52573, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל ארד, עו"ד, מפרק

פאו-נט בע"מ
)ח"פ 51-399902-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.5.2013, התקבלה החלטה 

מרח'  קריטי,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
דניאל פריש 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר קריטי, עו"ד, מפרק

גארד איטי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-339245-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  אומסי,  אבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

057819385, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי אומסי, רו"ח, מפרק

יפת השמש ניהול ואחזקות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-405068-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה חיים שיינפלד, ת"ז 

000895912, מרח' רבי עקיבא 78, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה חיים שיינפלד, מפרק

המכון לאקולוגיה אנושית בע"מ
)ח"פ 51-212804-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2013, התקבלה החלטה 
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל גורדון, ת"ז 

007253180, מרח' בראלי 16, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל גורדון, מפרק

אופטיקה אבי הרשקוביץ בע"מ
)ח"פ 51-137022-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן שאול, משד' מנחם 

בגין 80, ת"ד 3, עפולה, טל' 04-6404140, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חן שאול, עו"ד, מפרק

א.א. אופטיקה מגדל העמק בע"מ
)ח"פ 51-163376-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן שאול, משד' מנחם 

בגין 80, ת"ד 3, עפולה, טל' 04-6404140, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חן שאול, עו"ד, מפרק

עזרן דוד ובניו בע"מ
)ח"פ 51-180789-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה החלטה 

בנימין קציר, מרח'  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 
התע"ש 4, רמת גן 52512, טל' 03-6136633, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנימין קציר, עו"ד, מפרק

השקעות עובדים בע"מ
)ח"פ 51-047498-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  אדר,  לילך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
043419597, אצל חברת העובדים, רח' ארלוזורוב 93, תל אביב, 

טל' 03-6281111, פקס' 03-6281112, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לילך אדר, עו"ד, מפרקת

קופת הקואופרטיבים בע"מ
)ח"פ 52-000499-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  אדר,  לילך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
043419597, אצל חברת העובדים, רח' ארלוזורוב 93, תל אביב, 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לילך אדר, עו"ד, מפרקת

דבשי בע"מ
)ח"פ 51-003113-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.213, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בתיה לביא, ת"ז 65534091, 

מרח' גוטליב 8, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

בתיה לביא, מפרקת

זינג 2007 בע"מ
)ח"פ 51-398608-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרין בן עמי, ת"ז 37617115, 

מרח' סמטת הצבעוני 3, רשפון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קרין בן עמי, מפרקת

לחזיון אור קולי בימות ותערוכות בע"מ
)ח"פ 51-066846-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברכה צמח, ת"ז 6880322, 

מרח' הגפן 1, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ברכה צמח, מפרקת

לימור סביונים בע"מ
)ח"פ 51-263387-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2013, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד עזרן, ת"ז 061161733, 
מדרך הגנים 3/18, קרית אונו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד עזרן, מפרק

מוסקו בינוי בע"מ
)ח"פ 51-311669-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רות מלכי, ת"ז 053041281, 

מרח' ליבין 3/33, ראשון לציון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רות מלכי, מפרקת

מ.מ חץ מבנה חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-170675-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2013, התקבלה החלטה 
 ,6964322 ת"ז  רפי מלכי,  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מרח' ליבין 3/33, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפי מלכי, מפרק

ב.י.ל. יועצים בע"מ
)ח"פ 51-142173-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 



5245 ילקוט הפרסומים 6605, כ"ח בסיוון התשע"ג, 6.6.2013 

ימזון בע"מ
)ח"פ 51-321833-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יפעת מינצר-קול, 
ממשרד עורכי דין ש' פרידמן ושות', רח' אנדריי סחרוב 9, חיפה 

31905, טל' 04-8546666, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

בשעה  ביום 1.9.2013,  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
10.00, במשרד עורכי דין ש' פרידמן ושות', בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפעת מינצר-קול, עו"ד, מפרקת

העמותה לחלוקת אותות עמיתי פאול האריס שליד 
רוטרי ישראל 

)ע"ר 58-051094-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 3.1.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
129, תל  גבירול  ולמנות את עו"ד חיים קנת, מרח' אבן  מרצון 

אביב 62307, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים קנת, עו"ד, מפרק

עזרה ליהודי אזרביזאן - אירן 
)ע"ר 58-050964-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את אברהם חנוכה, ת"ז 023049208, מכפר חב"ד, 

טל' 050-4770888, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי בסון, מרח' ויצמן 
14, תל אביב, למפרק החברה.

יוסי בסון, עו"ד, מפרק

אי. אם קאנדי בע"מ
)ח"פ 51-402525-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביחי אוזנה, מרח' סמטת 

אבני החושן 6, רמת גן.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אביחי אוזנה, מפרק

מארום - בית הרופאים )2010( בע"מ
)ח"פ 51-438471-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
פתח   ,10 ברקוביץ  ברח'   ,12.00 בשעה   ,10.7.2013 ביום  תתכנס 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרוני יניר, עו"ד, מפרק

אופק שירותי נקיון אילת 2010 בע"מ
)ח"פ 51-440235-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה פבר, רח' פתן 

3, בית הדקל, שער העיר אילת, טל' 08-6341116, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  מילר  א'  דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אריה פבר, עו"ד, מפרק
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את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק 
עו"ד יניב דוד.

דבורה בלומנצויג, יו"ר

טורקיז ספורט לים בע"מ
)ח"פ 51-376445-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך של פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2013, התקבלה החלטה לבטל את 

הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של עו"ד יניב דוד.

דבורה בלומנצויג, יו"ר

עיזבון המנוח משה כהן
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והודעה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי עו"ד יצחק מינא, ת"ז 71714752, מרח' שמואל 
הנגיד 4, ירושלים, ועו"ד רוני דובר, ת"ז 056060932, מרח' הסורג 
לענייני  בית המשפט  צו  לפי   ,8.2.2006 ביום  מונו  ירושלים,   ,2
משפחה בירושלים, בתיק 12-03-16683, למנהלי עיזבון המנוח 

משה כהן, ת"ז 010601870, אשר נפטר בישראל ביום 19.7.2005.

כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל, מוזמן להודיע בכתב 
וזאת  מהעיזבון  תביעותיו  את  העיזבון  למנהל  רשום  ובדואר 

בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו.

לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.

יצחק מינא, עו"ד          רוני דובר, עו"ד

מנהלי העיזבון

ע. ישאג נדל"ן
)ש"מ 55-024994-0(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,21.5.2013 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל, א.ר.פ.ע. שרותי ניהול בע"מ, ח"פ 51-327401-9, 
העביר את מלוא זכויותיו כשותף מוגבל בשותפות לעופר ארז, 

ת"ז 059675595.

      קרין קשי, עו"ד

באת כוח השותפות    

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בתיק פש"ר 21487-10-12

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת פשיטת הרגל לנושי 
הזמנית  הנאמנת  כי   ,301551404 ת"ז  וקנין,  אשרת  החייבת 

מתכוונת לחלק דיבידנד באופן מיידי.
עינת רוזנצויג, עו"ד    

        נאמנת זמנית

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

אברהם חנוכה, מפרק

העמותה לידידות חדרה )ישראל( - הארן )הולנד(
)ע"ר 58-036175-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,12.11.2011 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד דן לפידור, מרח' איסרליש 22, 

תל אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

דן לפידור, עו"ד, מפרק

מכון דרזניק גוטליב לרפואה דחופה 
)ע"ר 58-028226-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 29.4.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד כרמל נפתלי, מרח' החילזון 3, רמת גן 

52522, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

כרמל נפתלי, עו"ד, מפרק

סטאר דלתא בע"מ
)ח"פ 51-045740-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2011, התקבלה החלטה לבטל 

את פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של מפרק החברה.

טל סגל, יושב ראש

טורקיז ספורט בע"מ
)ח"פ 51-332973-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך של פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2013, התקבלה החלטה לבטל 




