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הודעה על הרשאה
לפי חוק  נכסי המדינה, התשי"א-1951

  מודיעים  בזה,  בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, 
להרשות  הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951 
את נושאי המשרות במשרד החוץ )להלן - המשרד( המפורטים 
להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר 
בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחומי 
הפעילות של המשרד ובתחום הנושאים שבטיפולו, עד לסכום 
הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על מסמכים 

הנוגעים לעסקאות האמורות:

המנהל הכללי של המשרד - בלא הגבלה בסכום; )א( 

המשנה למנהל הכללי - עד לסכום של 2,000,000 שקלים  )ב( 
חדשים )להלן - ש"ח(;

סגן המנהל הכללי למינהל - עד לסכום של 2,000,000 ש"ח; )ג( 

ראש אגף תקשוב - עד לסכום של 1,000,000 ש"ח; )ד( 

של  לסכום  עד   - תקשורת  אגף  של  הכללי  המנהל  סגן  )ה( 
500,000 ש"ח;

סגן המנהל הכללי של אגף קשרי תרבות ומדע )קשתו"ם(  )ו( 
- עד לסכום של 500,000 ש"ח;

סגן המנהל הכללי של אגף מרכז שיתוף פעולה בינלאומי  )ז( 
)מש"ב( - עד לסכום של 200,000 ש"ח;

מנהל אגף משאבי אנוש - עד לסכום של 200,000 ש"ח; )ח( 

 100,000 של  לסכום  עד   - חומריים  משאבים  חטיבת  ראש  )ט( 
ש"ח;

ראש חטיבת ביטחון משרד החוץ )בטמ"ח( - עד לסכום של  )י( 
100,000 ש"ח;

מנהל מחלקת משק - עד לסכום של 43,000 ש"ח. )יא( 

מורשה א' יחתום יחד עם חשב המשרד.

כל אחד מהמורשים ב' עד י"א יחתום יחד עם חשב המשרד 
או סגנו, או לעניין עסקאות שתמורתן אינה עולה על 200,000 ש"ח, 

עם מנהל מחלקת התקשרויות.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד החוץ, שהודעות עליהן 
פורסמו - בטלות.

כ"ג בתשרי התש"ע )11 באוקטובר 2009(
)חמ 9—3( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

מינוי שופט לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

המשפט  בתי  לחוק  10)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
שופט   ,012671061 ת"ז  מינץ,  דוד  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 
של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, 
בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית  של  כשופט  בפועל  לכהונה 
מיום כ"ז בתשרי התש"ע )15 באוקטובר 2009( עד יום י' בחשוון 

התשע"ד )14 באוקטובר 2013(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(

)חמ 60—3( 
יעקב נאמן  

שר המשפטים  __________
1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי שופטת לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

המשפט  בתי  לחוק  10)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני ממנה בזה את ורדה פלאוט, ת"ז 055888416, שופטת 
של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, 
לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום כ"ז 
 בתשרי התש"ע )15 באוקטובר 2009( עד יום י' בחשוון התשע"ד 

)14 באוקטובר 2013(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי שופטת לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

המשפט  בתי  לחוק  10)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני ממנה בזה את רבקה פוקס, ת"ז 054852769, שופטת 
של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, 
בחיפה,  המחוזי  המשפט  בית  של  כשופטת  בפועל  לכהונה 
מיום י"ד בחשוון התש"ע )1 בנובמבר 2009( עד יום כ"ז בחשוון 

התשע"ד )31 באוקטובר 2013(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי שופטת לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

המשפט  בתי  לחוק  10)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני ממנה בזה את אסתר נחליאלי חיאט, ת"ז 52006848, 
מחוזי,  משפט  בית  של  ורשמת  שלום  משפט  בית  של  שופטת 
בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי 
)15 באוקטובר 2009( עד  בתל אביב, מיום כ"ז בתשרי התש"ע 

יום י' בחשוון התשע"ד )14 באוקטובר 2013(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי שופט לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

המשפט  בתי  לחוק  10)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 

__________
1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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העליון, אני ממנה בזה את שמואל ברוך, ת"ז 055558696, שופט 
של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, 
אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בית  של  כשופט  בפועל  לכהונה 
מיום י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009( עד יום ד' בכסלו 

התשע"ב )30 בנובמבר 2011(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בזה את ורדה פלאוט, ת"ז 055888416, שופטת של בית משפט 
שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי מרכז, החל ביום כ"ז 

בתשרי התש"ע )15 באוקטובר 2009(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3( 

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון                      __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בזה את דוד מינץ, ת"ז 012671061, שופט של בית משפט שלום, 
כ"ז  ביום  החל  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית  של  לרשם 

בתשרי התש"ע )15 באוקטובר 2009(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3( 

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון                      __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
משפט  בית  של  שופטת   ,054852769 ת"ז  פוקס,  רבקה  את  בזה 
שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי בחיפה, החל ביום י"ד 

בחשוון התש"ע )1 בנובמבר 2009(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3( 

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון                      __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בזה את אסתר נחליאלי חיאט, ת"ז 52006848, שופטת של בית 
משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל 

ביום כ"ז בתשרי התש"ע )15 באוקטובר 2009(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3( 

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון                      __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי חבר לוועדת עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, 
 - 023022247 התשנ"ב-21992, אני ממנה את עודד מנסר, ת"ז 

רופא מוסמך, לחבר בוועדת עררים לפי החוק, במחוז הדרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בחשוון התש"ע )21 באוקטובר 2009(
)חמ 100—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשי"ז, עמ' 103; התשל"ח, עמ' 212.

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי חבר בוועדות ערעור
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, 
התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, וסעיפים 5 ו–12 לחוק בתי דין 
ת"ז  מנסר,  עודד  את  ממנה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים, 
החוק,  לפי  ערעור  בוועדות  לחבר  מוסמך,  רופא   ,023022247

במחוז דרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בחשוון התש"ע )21 באוקטובר 2009(
)חמ 99—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשל"ט, עמ' 88.

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
לעניין  פקיד שומה  עוזרי  ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש 

סעיפים 145, 150, 151 ו–152 לפקודה:
__________

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
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מס' זהות     השם  

031209992 צבי קוטלר 

037643467 כפיר יהושע 

061238614 הילה אזולאי 

037460219 נטע כרמי 

040690471 ערן תשובה 

אחד  כל  של  פרישתו  עם  אוטומטית  יפוג  המינוי  תוקף 
מהמנויים לעיל.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 171—3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84)1()ב( לתקנות ההגנה )שעת 
חירום( 11945 )להלן - התקנות(, ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר 
דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר 
ההתאחדות  או  אדם  בני  חבר  כי  בזה  מכריז  אני  הציבורי, 
או  ההתאחדות(,   - )להלן  עתא"  אל  ביארק  "אגודת  המכונה 
פלגיה  כל  לרבות  זו,  התאחדות  בו  שתכונה  אחר  שם  בכל 
זו, היא  וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות 

התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את  
למערכת  המשפטי  היועץ  באמצעות  לפני,  בכתב  השגותיו 
זו  הכרזה  הובאה  שבו  מהמועד  ימים   14 בתוך  הביטחון, 

לידיעתו.

ב' בחשוון התש"ע )20 באוקטובר 2009(
)חמ 6080—3( 

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1 ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957, 
ההסכם הקיבוצי הכללי )להלן - ההסכם( שנחתם בין לשכת 
התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים 
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד  בה 
ומספרו   )2009 ביוני   16( התשס"ט  בסיוון  כ"ד  ביום  מקצועי 
בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7018/2009, כמפורט בתוספת 
וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 

2009( על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט:

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

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

__________
ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 4494.  2

עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17)א( לחוק שכר   )3(
מינימום, התשמ"ז-1987.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף 
בהסכם

מחיר יום הבראה יהיה 340 שקלים חדשים לכל יום 2.
הבראה.

הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי 3.
המוארך2, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא 

לקבוע את גובה דמי ההבראה.

כ"ח באלול התשס"ט )17 בספטמבר 2009(
)חמ 107—3(

בנימין )פואד( בן אליעזר  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה  

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן - ביגוד אזהרה בעל נראות   )1(
גבוהה, מיולי 1996.

במקומו יבוא: 

ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן - ביגוד אזהרה בעל נראות   
גבוהה, מאוקטובר 2009. 

ת"י 60831 חלק 1 - קבלי הספק לחיבור מקבילי המשתקמים   )2(
 1000 עד  נקוב  במתח  חילופים  זרם  למערכות  מעצמם, 
וולט ועד בכלל: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון; דרישות 

בטיחות; הנחיות להתקנה ותפעול, ממאי 2002. 

במקומו יבוא:

ת"י 60831 חלק 1 - קבלי הספק לדלף, המשתקמים מעצמם,   
ועד  וולט   1,000 עד  נקוב  במתח  חילופים  זרם  למערכות 
בכלל: כללי - ביצועים, בדיקות ודירוג - דרישות בטיחות 

- הנחיות להתקנה ותפעול, מאוקטובר 2009. 

יחידות  הספק:  שנאי  של  בטיחות   -  1 חלק   61558 ת"י   )3(
ובדיקות,  כלליות  דרישות  דומים:  ומוצרים  כוח  הספקת 

מאפריל  2002.

במקומו יבוא: 

ת"י 61558 חלק 1 - בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח,   
ובדיקות,  כלליות  דרישות  דומים:  ומוצרים  מגובים 

מאוקטובר 2009. 

יחידות  הספק,  שנאי  של  בטיחות   -  2.7 חלק   61558 ת"י   )4(
לשנאים  מיוחדות  דרישות  דומים:  ומוצרים  כוח  הספקת 

לצעצועים, מאפריל 2003.

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.  1
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במקומו יבוא: 

ספקי  הספק,  שנאי  של  בטיחות   -  2.7 חלק   61558 ת"י   
ובדיקות  ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות  כוח, מגובים 

לשנאים וספקי כוח לצעצועים, מאוקטובר 2009.

כלליות,  דרישות  נמוך:  למתח  נתיכים   -  1 חלק   230 ת"י   )5(
מנובמבר 1991.

במקומו יבוא:

ת"י 60269 חלק 1 - נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות,   
מאוקטובר 2009. 

ת"י 230 חלק 3 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות   )6(
מורשים  חשמלאים  שאינם  מי  של  לשימושם  לנתיכים 
דומים(,  ולשימושים  ביתי  לשימוש  נתיכים  )בעיקר 

מפברואר 1994. 

ת"י 231 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 25   
ושל 63 אמפר לחיבור אחורי, מדצמבר 1974. 

ת"י 232 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 100   
ושל 200 אמפר לחיבור אחורי, מאוגוסט 1965, גיליון תיקון 

מדצמבר 1974 וגיליון תיקון מס' 2 מאוקטובר 1994. 

של  נתיך  בית  פקק:  בעלי  מתוברגים  נתיכים   -  233 ת"י   
דיסקיות,  חיבור,  ברגי  קדמי,  לחיבור  אמפר   63 ושל   25
מדצמבר 1974, גיליון תיקון מיולי 1981 וגיליון תיקון מס' 2 

מאוקטובר 1994.

ת"י 234 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: בית נתיך של 100   
ושל 200 אמפר לחיבור קדמי ובורג חיבור, מאוגוסט 1965, 
גיליון התיקון מדצמבר 1974 וגיליון תיקון מס' 2 מאוקטובר 

.1994

 25 של  ראשים  פקק:  בעלי  מתוברגים  נתיכים   -  235 ת"י   
ושל 63 אמפר, פקקים וברגי התאמה, מדצמבר 1974, גיליון 

תיקון מיולי 1981 וגיליון תיקון מס' 2 מאוקטובר 1994. 

ת"י 236 - נתיכים מתוברגים בעלי פקק: ראשים של 100   
ושל 200 אמפר, פקקים, נדני התאמה, מדצמבר 1974 וגיליון 

תיקון מס' 1 מאוקטובר 1994. 

במקומם יבוא: 

ת"י 60269 חלק 3 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות   
)נתיכים  מיומנים  אנשים שאינם  בידי  לשימוש  לנתיכים 
דוגמות   - בעיקר(  דומים,  ולשימושים  ביתי  לשימוש 

למערכות תקניות של נתיכים A עד F, מאוקטובר 2009.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  להפקדת  המקומות 

הפרסומים 5998, התשס"ט, עמ' 5765. 

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. 

כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(
)חמ 95—3(

בנימין )פואד( בן אליעזר  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה  

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.  1

ת"י 1048 - סל לנשיאת תינוק - סל–קט, מנובמבר 1982  )1(

במקומו יבוא:   

נישאות  עריסות   - בילדים  טיפול  מוצרי   -  1048 ת"י   
בדיקה,  ושיטות  בטיחות  דרישות   - לתינוקות  ומעמדים 

מספטמבר 2009.

ת"י 4413 - מוצרים לטיפול בילד: הליכונים לתינוקות -   )2(
דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מאוקטובר 2002.

במקומו יבוא:  

ת"י 1273 - מוצרים לשימוש וטיפול בילד - "הליכונים"   
מספטמבר  בדיקה,  ושיטות  בטיחות  דרישות  לתינוקות: 

.2009

ת"י 4007 חלק 1 - מיטות קומתיים לשימוש ביתי: דרישות   )3(
 1997 מאוקטובר  בטיחות,  דרישות   - ובדיקות  בטיחות 

וגיליון תיקון מס' 1, ממרס 2006.

במקומו יבוא:  

ת"י 4007 חלק 1 - ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות   
לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות, מספטמבר 

.2009

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5756.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה, למעט לעניין 
ת"י 1048 שלעניינו תחילתה שנה וחצי מיום פרסומה.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 95—3(

בנימין )פואד( בן אליעזר  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה  

מינוי חבר במועצה לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק העובדים הסוציאליים 
התשנ"ו-11996, אני ממנה את ד"ר רון קאופמן, ת"ז 053372157, 
לחבר במועצה לעבודה סוציאלית, נציג מועצת המנהלים של 
בתי הספר לעבודה סוציאלית, במקום פרופ' עליאן אלקרינאוי, 

ת"ז 253867669.

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 2749—3(

                                                       יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1
י"פ התשס"ו, עמ' 648.  2

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן 

למבוגרים לעניין החוק האמור:
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1
עמ' 88.
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דגנית בר אילן, ת"ז 027271675 - במחוז חיפה והצפון;  )1(

ויקטוריה פצ'ריחר, ת"ז 317940047 - במחוז חיפה והצפון.  )2(

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 141—3(

                                                       יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי קצינת מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני משנה  את מינויה של נאוה רוזנבאום, ת"ז 

2051763969, כך שאחרי "מבחן" יבוא "מחוזית".

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 141—3(

                                                       יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

עמ' 88.
י"פ התשס"ד, עמ' 1904; התשס"ט, עמ' 5521.  2

מינוי פקידי סעד

לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 
התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין החוק האמור:

יעל הירש, ת"ז 036258788 - המועצה האזורית שומרון;  .1

ג'סר  המקומית  המועצה   -  040510653 ת"ז  נאהדה,  ותד   .2
אלזרקא;

יעל שביט, ת"ז 057178428 - עיריית באר שבע;   .3

נורית מנדל, ת"ז 036667475 - עיריית תל אביב;  .4

מרים שקליאר, ת"ז 304432313 - עיריית נצרת עילית;  .5

חוף  האזורית  המועצה   -  057976466 ת"ז  בנעים,  ציפי   .6
אשקלון;

ורדה בשארה, ת"ז 056882996 - המועצה המקומית יאנוח   .7
ג'ת;

יוספה הרפז, ת"ז 017058629 - עיריית רעננה;  .8

מרים חמודה, ת"ז 037318003 - המועצה המקומית בועיינה   .9
נוג'ידאת;

אמאל סעדי, ת"ז 059979732 - המועצה המקומית פרדיס;  .10

מספן מלקו, ת"ז 017855081 - עיריית באר שבע;  .11

רשא יחיא, ת"ז 026198051 - עיריית חדרה;  .12

רחל פרידמן, ת"ז 011125747 - עיריית ירושלים;  .13

חופית פרץ, ת"ז 037528064 - המועצה המקומית ירוחם;  .14

רחל שטיינברג, ת"ז 056794027 - עיריית קרית מוצקין;  .15

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 126.  1

פתחייה ארקיה, ת"ז 028304491 - עיריית באקה ג'ת;  .16 

מוסא עטאונה, ת"ז 053779633 - המועצה המקומית חורה;  .17

אמל אבואליונס, ת"ז 028368710, עיריית נצרת;  .18

ניסים בן לולו, ת"ז 054995543 - מחוז ירושלים;  .19

חנה רעיה אור, ת"ז 022051965 - המועצה המקומית קרית   .20
ארבע;

חוף  האזורית  - המועצה   053225769 ת"ז  אלזרע,  שושנה   .21
הכרמל.

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 143—3(

                                                       יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי פקידי סעד

לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
מטה  הרשומים  הסעד  פקידי  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

לעניין החוק האמור:

האזורית  המועצה   -  034985633 ת"ז  חסירה,  אבו  אופיר   .1
חוף הכרמל;

רוני פינקלשטיין חן, ת"ז 029517182 - מחוז באר שבע;  .2

ימית מחלב, ת"ז 031209034 - עיריית יבנה;  .3

מרים בינילוז, ת"ז 029606530 - עיריית אשקלון;  .4

בשמת ארנרייך , ת"ז 03844870 - עיריית בני ברק.  .5

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 142—3(

                                                       יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
ס"ח התש"ך, עמ' 52.  1

ביטול מינוי פקידות סעד

לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

ילדים  אימוץ  לחוק  36)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מטה  הרשומות  של  מינוין  את  מבטל  אני   ,11981 התשמ"א- 

לפקידות סעד לעניין החוק האמור:

נילי דסקין2 - מחוז תל אביב והמרכז.  .1

אווה צליק3 - מחוז ירושלים והדרום.  .2

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 475—3(

                                                       יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 293.  1

י"פ התשמ"ז, עמ' 309.  2

י"פ התשמ"ז, עמ' 309.  3
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הודעה בדבר סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה 
ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות 

הדתיות לשנת 2009

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,
התשל"א-1971

שירותי  לחוק  11ג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיע  אני 
 - )להלן  התשל"א-11971  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
החוק(, כי בהתאם לסעיף 11א לחוק, סכום ההשתתפות הרגיל 
תקציבי  בהוצאות  המקומיות  הרשויות  ושל  הממשלה  של 

המועצות הדתיות לשנת 2009, הם כלהלן:

המועצה הדתית

סכום השתתפות 
הרגיל של הממשלה 

)בשקלים חדשים(

סכום השתתפות 
הרגיל של הרשות 
המקומית )בשקלים 

חדשים(

 780,226.19  520,150.80 אבן יהודה

 1,511,427.89  1,007,618.59 אופקים

 1,482,855.80  988,570.53 אור יהודה

 1,268,987.36  845,991.57 אור עקיבא

 772,240.57 514,827.04אזור

 2,270,355.30  1,513,570.20 אילת

 653,757.52  435,838.35 אליכין

 6,264,437.24  4,176,291.49 אשדוד

 4,358,282.57  2,905,521.71 אשקלון

 836,968.94  557,979.29 באר יעקב

 5,101,459.34  3,400,972.89 באר שבע

 712,893.37  475,262.25 בית דגן

 1,423,458.84  948,972.56 בית שאן

 2,717,543.81  1,811,695.87 בית שמש

 4,655,625.78  3,103,750.52 בני ברק

 747,504.28  498,336.19 בני עייש

 795,570.39  530,380.26 בנימינה

 4,500,480.95  3,000,320.64 בת ים

 632,824.56  421,883.04 גבעת עדה

 1,197,844.04  798,562.69 גבעת שמואל

 1,791,820.35  1,194,546.90 גבעתיים

 1,260,631.54  840,421.03 גדרה

 781,009.87  520,673.25 גן יבנה

 1,069,852.95  713,235.30 גני תקווה

 1,925,501.38  1,283,667.59 דימונה

המועצה הדתית

סכום השתתפות 
הרגיל של הממשלה 

)בשקלים חדשים(

סכום השתתפות 
הרגיל של הרשות 
המקומית )בשקלים 

חדשים(

 1,881,633.82  1,254,422.54 הוד השרון

 3,128,025.17  2,085,350.11 הרצליה

 876,661.95  584,441.30 זכרון יעקב

 2,283,020.62  1,522,013.75 חדרה

 4,404,490.47  2,936,326.98 חולון

 5,590,487.24  3,726,991.50 חיפה

 948,704.14  632,469.42 חצור

 2,182,661.35  1,455,107.57 טבריה

 1,098,148.16  732,098.77 טירת הכרמל

 1,825,046.57  1,216,697.71 יבנה העיר

 622,944.28  415,296.19 יבניאל

 1,127,943.01  751,962.01 יהוד

 1,006,692.79  671,128.53 יוקנעם עילית

 913,659.29  609,106.19 ירוחם

23,419,733.34 15,613,155.56 ירושלים

 687,562.87  458,375.24 כוכב יאיר

 668,978.97  445,985.98 כפר חב"ד

 951,734.89  634,489.93 כפר יונה

 2,126,024.39  1,417,349.59 כפר סבא

 538,960.32  359,306.88 כפר שמריהו

 603,111.67  402,074.44 כפר תבור

 1,533,651.13  1,022,434.09 כרמיאל

 2,217,938.14  1,478,625.43 לוד

 1,217,178.20  811,452.13 מבשרת ציון

 606,542.45  404,361.63 מגדל

 1,388,551.65  925,701.10 מגדל העמק

 649,012.48  432,674.99 מזכרת בתיה

 533,125.38  355,416.92 מטולה

 624,098.17  416,065.45 מיתר

 555,829.65  370,553.10 מנחמיה

 947,014.03  631,342.69 מעלות

 639,283.71  426,189.14 מצפה רמון

 2,185,878.25  1,457,252.16 נהריה

 591,244.21  394,162.81 נווה מונוסון
__________

עמ'  648; התשס"ט,  עמ'  130; התשס"ח,  עמ'  ס"ח התשל"א,   1
.116
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המועצה הדתית

סכום השתתפות 
הרגיל של הממשלה 

)בשקלים חדשים(

סכום השתתפות 
הרגיל של הרשות 
המקומית )בשקלים 

חדשים(

 1,317,979.98  878,653.32 נס ציונה

 1,847,657.59  1,231,771.73 נצרת עילית

 1,234,307.07  822,871.38 נשר

 1,659,018.04  1,106,012.03 נתיבות

 5,646,133.41  3,764,088.94 נתניה

 582,183.62  388,122.41 סביון

 1,894,880.70  1,263,253.80 עכו

 1,852,329.85  1,234,886.56 עפולה

 1,304,460.71  869,640.47 ערד

 835,975.00  557,316.66 עתלית

 1,261,422.37  840,948.25 פרדס חנה

 631,786.13  421,190.75 פרדסיה

 5,450,879.86  3,633,919.91 פתח תקווה

 1,923,004.22  1,282,002.82 צפת

 923,789.20  615,859.47 קדימה-צורן

 681,003.33  454,002.22 קצרין

 1,104,306.57  736,204.38 קרית אונו

 1,879,045.20  1,252,696.80 קרית אתא

 1,293,470.87  862,313.91 קרית ביאליק

 2,050,163.76  1,366,775.84 קרית גת

 877,587.68  585,058.46 קרית טבעון

 1,222,402.15  814,934.76 קרית ים

493,382.44740,073.66קרית יערים

 1,421,191.06  947,460.71 קרית מוצקין

 1,569,649.76  1,046,433.17 קרית מלאכי

 893,862.28  595,908.19 קרית עקרון

 1,720,628.11 1,147,085.41קרית שמונה

 1,679,488.15  1,119,658.77 ראש העין

 586,512.81  391,008.54 ראש פינה

 5,033,903.72  3,355,935.82 ראשון לציון

 4,192,965.05  2,795,310.03 רחובות

 912,623.52  608,415.68 רכסים

המועצה הדתית

סכום השתתפות 
הרגיל של הממשלה 

)בשקלים חדשים(

סכום השתתפות 
הרגיל של הרשות 
המקומית )בשקלים 

חדשים(

 2,157,356.67  1,438,237.78 רמלה

 4,591,983.71  3,061,322.47 רמת גן

 1,659,290.72  1,106,193.81 רמת השרון

 610,579.27  407,052.85 רמת ישי

 2,349,363.61  1,566,242.40 רעננה

 1,346,095.50  897,397.00 שדרות

 933,293.82  622,195.88 שלומי

 13,188,591.68  8,792,394.45 תל–אביב-יפו

 850,295.11  566,863.41 תל מונד

שם המועצה הדתית 
אזורית

סכום ההשתתפות 
הרגיל של הממשלה 

)בשקלים חדשים(

סכום ההשתתפות 
הרגיל של הרשות 
המקומית )בשקלים 

חדשים(

 961,451.47  640,967.64 בקעת בית שאן

 731,076.00  487,384.00 גליל תחתון

 506,416.17  337,610.78 חבל יבנה

 791,721.15  527,814.10 חבל מודיעין

 683,824.59  455,883.06 כנרות - ע' הירדן

 1,264,173.93  842,782.62 כפר הרואה

 440,567.95  293,711.97 כפר פינס

 879,704.33  586,469.55 לכיש

 937,149.10  624,766.07 מעלה יוסף

 1,387,180.62  924,787.08 מרום הגליל

 1,498,417.96  998,945.30 מרחבים ב' שמעון

 1,059,227.01  706,151.34 עזתה שדות נגב

 606,391.57  404,261.04 עמק יזרעאל

 653,662.36  435,774.91 עמק לוד

 1,048,584.72  699,056.48 רמת הגולן

 1,184,359.35  789,572.90 שפיר

ג' בחשוון התש"ע )21 באוקטובר 2009(
)חמ 3050—3(

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  
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 הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים
בבתי המשפט

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

  בתוקף סמכותי לפי תקנות 1, 7ג, 215ו ו–497ג1 לתקנות סדר 
הדין האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי -

ניתן   ,)2009 בנובמבר   29( התש"ע  בכסלו  י"ב  ביום  החל   )1(
משפט  בבית  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בבית  לפתוח 
ברחובות,  השלום  משפט  בבית  לציון,  בראשון  השלום 
לענייני  ובבית המשפט  סבא  בכפר  בבית משפט השלום 
משפחה בתל אביב )להלן - בתי המשפט(, כל הליך לפי 
אלקטרוני  בי–דין  כתב  הגשת  של  בדרך  בלבד,  התקנות 

לפי פרק ט"ז3 לתקנות;

המשפט,  לבית  אלקטרוני  בי–דין  כתב  של  )2( )א( הגשה 
תתאפשר רק לאחר הזדהות של המגיש באמצעות 
ההגשה  וליעדי  להזדהות  אלקטרונית  תעודה 

המפורטים להלן:

שכתובתו:  המשפט,  בתי  של  האינטרנט  )1( אתר 
www.court.gov.il; בדרך זו ניתן לצרף קבצים 

;)5M( בנפח שלא יעלה על 5 מגה בייט

http://uddi.court.gov.il/ שכתובתו  )2( שרת 
uddipublic;  הגשה ליעד זה תתאפשר באמצעות 
בתי המשפט  למערכת הממוכנת של  מקוון  קשר 

;)web services - שירותי רשת(

 ;https://safe.court.gov.il שכתובתו  )3( שרת 
כתב  הגשת  לצורך  תיעשה  זה  ליעד  הגשה 

.)batch file( בי–דין באצווה

 )ב( לצורך הגשה ליעדים המפורטים בסעיף קטן )א()2(
ו–)3( יהיה על המגיש לצרוך שירותי תוכנה ייעודיים 
שיאפשרו יצירת ממשק למערכת הממוכנת של בתי 

המשפט;

והדרישות  אלקטרוני  בי–דין  כתב  של  )3( המאפיינים 
הצורניות לגביו, הם אלה: 

וצורתו  בי–דין  כתב  מאפייני  בדבר  התקנות  )1( הוראות 
יחולו על כתב בי–דין אלקטרוני, בשינויים המחויבים; 

או   pdf מסוג  בקבצים  יוגש  אלקטרוני  בי–דין  )2( כתב 
tiff בלבד;

)3( כתב בי–דין אלקטרוני ומצורפיו ייחתמו באמצעות 
 XML תוכנת חתימה שמתקיימת בה הוראת התקן
להורדה  ניתנת  זו  לדרישה  העונה  תוכנה   ;Dsig
שכתובתו: המשפט  בתי  של  האינטרנט   מאתר 

;www.court.gov.il

)4( )א( לצורך כניסה למערכת, מגיש כתב בי–דין אלקטרוני לבית 
המשפט יזדהה אל מול המערכת הממוכנת, באמצעות 

אחת התעודות האלקטרוניות להזדהות שלהלן:

)1( תעודה שהנפיק "גורם מאשר" כהגדרתו בחוק 
חתימה אלקטרונית, התשס"א-22001 )להלן -

חוק חתימה אלקטרונית(;

__________
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ה, עמ' 202; התשס"ו, עמ'   1

.)1020( 834
ס"ח התשס"א, עמ' 210.  2

)תמו"ז(  וזיהוי  לגישה  ממוחשבת  )2( תעודה 
המונפקת לבעלי תפקיד בשירות המדינה.

)ב( לצורך הגשת כתב בי–דין אלקטרוני שנדרשת לגביו 
חתימה, יחתום המגיש על כתב בי–הדין וצרופותיו 
באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת, כהגדרתה 

בחוק חתימה אלקטרונית;

)5( אגרת בית משפט וכן כל תשלום אחר שיש לשלם לבית 
המשפט, יהיה ניתן לשלם באחת משתי הדרכים האלה:

כאמור  בי–דין  כתב  לבית המשפט  דין המגיש  )1( בעל 
באמצעות  לשלם  רשאי  ו–)3(  2)א()2(  בסעיפים 
הרשאה לחיוב חשבון בלבד; הרשאה לחיוב חשבון 
תימסר למזכירות בית המשפט מראש; טופס הרשאה 
לחיוב חשבון ניתן להוריד מאתר האינטרנט של בתי 

המשפט, ולהשיבו חתום למזכירות בית המשפט;

)2( בעל דין המגיש לבית המשפט כתב בי–דין באמצעות 
בסעיף  כאמור  המשפט  בתי  של  האינטרנט  אתר 
באמצעות  או  חיוב  בכרטיס  לשלם  רשאי  2)א()1( 

הרשאה לחיוב חשבון;

)6( המצאת כתב בי–דין אלקטרוני תיעשה כלהלן:

)1( כתב בי–דין אלקטרוני, שאינו כתב בי–הדין הראשון בתיק, 
יומצא אל כתובת הדואר האלקטרוני של נמען שאינו 
בית המשפט, במערכת דואר אלקטרוני שמתקיימות בה 

דרישות סימן ג'2 בפרק ל"ב לתקנות בלבד; 

אלקטרוניים,  בי–דין  כתבי  בהמצאת  המעוניין  )2( נמען 
לבית  שלו  האלקטרוני  הדואר  כתובת  את  ימסור 

המשפט;

)3( על כל שינוי או ביטול של כתובת הדואר האלקטרוני 
כאמור בפסקה )2(, יודיע הנמען לבית המשפט; 

ו–)3(,   )2( בפסקאות  כמפורט  המשפט  לבית  )4( הודעות 
יישלחו באמצעות טופס ייעודי שניתן לקבלו במזכירות 
בתי  של  האינטרנט  מאתר  להורידו  או  המשפט  בית 
המשפט; את הטופס יש להשיב חתום למזכירות בית 
המשפט או לחטיבת המזכירויות בהנהלת בתי המשפט 

בירושלים, באמצעות פקס' 02-6555981.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 3-1778(

משה גל  
           מנהל בתי המשפט

הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

היטלי  לחוק  32לג)א()2(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיע  אני 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, כי בתוקף 
סמכותי לפי סעיף 28)א( לחוק קיבלתי ביום י' באלול התשס"ט 
תלונת  חקירת  במסגרת  מקדמית  החלטה   ,)2009 באוגוסט   30(
של  בהיצף  יבוא  על  בע"מ  פלסטיק  תעשיות  ספיר  חברת 
 - )להלן  ומטורקיה  האירופי  מהאיחוד  לתעשיה  נצמד  ניילון 

התלונה(.

נושאי התלונה  בהחלטה המקדמית קבעתי כי המוצרים, 
היצרני  לענף  ממשי  לנזק  הגורם  בהיצף  לכאורה  מיובאים 

__________
ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662; התשס"ט, עמ' 5.  1
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במתן  צורך  קיים  כי  המקדמית  בהחלטה  קבעתי  כן  המקומי. 
ערובה זמנית למניעת נזק העלול להיגרם לענף היצרני המקומי 

במהלך החקירה, בשיעורים אלה:

ארץ מקור     שם היצרן

שיעור הערובה 
הזמנית באחוזים 

מערך העסקה

Plastotecnica12.45איטליה 

Manuli22.64איטליה 

Deriblok25.61איטליה 

Naksan8.86טורקיה

Maillis36.44יוון 

 36.44יצרנים אחרים  מטורקיה

יצרנים אחרים מהאיחוד 
האירופי

36.44 

ד'  מיום  חודשים  לשישה  הוא  הזמנית  הערובה  תוקף 
בתשרי התש"ע )22 בספטמבר 2009(.

42 לחוק, רשאי השר להורות על השבת היטל  לפי סעיף 
ששולם על טובין ששימשו בייצור טובין שיוצאו מישראל.

על  הודעה  למנהל  מסרתי  לחוק,  29)א(  לסעיף  בהתאם 
נושאי  המוצרים  של  מיבואנים  שיגבה  כדי  הזמנית  הערובה 

התלונה ערובה לתשלום ההיטל לפי השיעורים האמורים.

ההחלטה  על  עתירה  להגיש  ניתן  לחוק,  28)ה(  סעיף  לפי 
ימים   15 בתוך  מינהליים,  לעניינים  המשפט  לבית  המקדמית 
מיום שנודע לעותר על ההחלטה או מיום פרסומה ברשומות, 

לפי המוקדם.

לפי סעיף 30)א( לחוק, רשאי צד מיודע, כהגדרתו בסעיף 
28)ג( לחוק, להגיש לידי, בכתב, טענות, ראיות או מידע נוספים 
הנוגעים לחקירה, שלא היו לפני בעת קבלת ההחלטה המקדמית, 

בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה האמורה.

המקדמית,  להחלטה  בנוגע  חסוי  שאינו  מידע  לקבלת 
להגשת טענות, ראיות או מידע נוסף או לכל בירור אחר, ניתן 
והתעסוקה,  לפי המען: משרד התעשיה המסחר  לח"מ  לפנות 
פקס'  ;02-6662621/2 טל'   ,91036 ירושלים   ,5 ישראל  בנק   רח' 

.02-6662939

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 383—3(

ראובן פסח  
הממונה על היטלי סחר  

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של רשות השידור
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

התשנ"ג- המכרזים,  חובת  לתקנות  24א)ב(  לתקנה  בהתאם 
11993, אני מודיע כי כתובת אתר האינטרנט של רשות השידור, שבו 

.http://www.iba.org.il :רשות השידור מפרסמת הודעות, היא

ו' באלול התשס"ט )26 באוגוסט 2009(
)חמ 2385—3(

מוטי שקלאר  
המנהל הכללי של רשות השידור  

__________
ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשס"ז, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 442.  1

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על 
קבלת הודעות

לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

חובת המכרזים, התשנ"ג- 15)ו( לתקנות  בהתאם לתקנה 
11993, אני מודיע כי:

באפשרות כל אדם להירשם לרשימת המנויים של רשות 
מכרזים  פרסום  בדבר  הודעות  יופצו  להם  אשר  השידור, 
פומביים של רשות השידור; לצורך רישום יש להיכנס לאתר 
רשות השידור, לאזור המכרזים ובאזור זה להקליק על "מכרזים 
 )RSS( "חיצוניים", בדף שיופיע יש להקליל על "רישום מנויים

ובהמשך לפעול לפי ההוראות שיופיעו באתר.

ו' באלול התשס"ט )26 באוגוסט 2009(
)חמ 2385—3(

מוטי שקלאר  
המנהל הכללי של רשות השידור  

__________
ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשס"ז, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 442.  1

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מכריז כי הקרקע 
לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2614, התש"ם, עמ'   5 סעיפים 
1305, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

חטיבת קרקע, בשכ' פסגת זאב, בירושלים, כמפורט להלן:

גוש 30589, חלקה רשומה: 49, שטח החלקה: 40.452 דונם, 
מס'  דונם,   39.160 להפקעה:  שטח   ,1 להפקעה:  ארעית  חלקה 

תכנית: 173/2009, מס' תשריט הפקעה: הפ/ל"ד/322/135.

חטיבת הקרקע האמורה מתוחמת בקו אדום, בתשריט מס'  הפ/
ל"ד/322/135 הערוך בקנה מידה 1:1,250, והחתום בידי שר האוצר.

אגף  מנהל  במשרדי  מופקדים  האמור  התשריט  העתקי 
רישום והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז 
ירושלים, משרד הפנים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות 

העבודה הרגילות.

ו' באלול התשס"ט )26 באוגוסט 2009(
)חמ 3-4(

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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פורסמה  בדבר אישורה  - התכנית(, שהודעה  )להלן  הר/1941 
בזה  מוסרת   ,1507 עמ'  התשס"ג,   ,5159 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 6522, חלקה בשלמות: 41, מיקום: רח' יוסף נבו; הייעוד: 
שצ"פ ודרך מוצעת כמסומן בתכנית.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית הרצליה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באלול התשס"ט )14 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  בדבר אישורה  - התכנית(, שהודעה  )להלן  הר/2121 
בזה  מוסרת   ,2099 עמ'  התשס"ח,   ,5781 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 6665 -

שטח )דונם(חלקי חלקה

630.057

640.031

650.088

1491.687

הייעוד: דרך.

סוקולוב  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הרצליה,   ,22

הרגילות.

י"ז בתמוז התשס"ט )9 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הרצליה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית בניין ערים מס' הר/
פורסמה  )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה  מק/2102 
בזה  מוסרת   ,2572 עמ'  התשס"ט,   ,5923 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תוספת

גוש 6665 -

שטח )דונם(חלקי חלקה

280.044

430.102

480.089

500.191

הייעוד: דרך.

סוקולוב  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הרצליה,   ,22

הרגילות.

י"ז בתמוז התשס"ט )9 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הרצליה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' 
פורסמה  בדבר אישורה  - התכנית(, שהודעה  )להלן  הר/1265 
בילקוט הפרסומים 2163, התשל"ו, עמ' 439, מוסרת בזה הוועדה 
)להלן - הוועדה(, בהתאם  המקומית לתכנון ולבניה הרצליה 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 6520, ח"ח 83, הייעוד: שביל; המיקום: סמטת ברנדייס 
סמוך לרח' המסילה.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית הרצליה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"א באלול התשס"ט )31 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הרצליה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' 
פורסמה  בדבר אישורה  - התכנית(, שהודעה  )להלן  הר/1440 
בזה  מוסרת   ,830 עמ'  התשל"ט,   ,2509 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

המיקום:  דרך,  ייעוד:  ב,  ממגרש  חלק   ,83 ח"ח   ,6520 גוש 
סמטת ברנדייס.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית הרצליה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"א באלול התשס"ט )31 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הרצליה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה  חפ/1469 
בזה  מוסרת   ,1654 עמ'  התשל"א,   ,1719 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  חיפה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

טבלה א' - השטחים להפקעה

גוש 10685 -

חלקים 
מחלקות

שטח חלקה 
רשומה במ"ר

הפקעה לפי 
חפ/1469 

במ"ר
סך כל הפקעה 

באחוזים

104,65793520.08   

132,5412359.5

142,94543514.77   

הסיווג: דרך.

חיפה,  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בתשרי התש"ע )11 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חיפה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
הר/1200/א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3467 עמ'  התשס"ח,   ,5818 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 

את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 6407, חלקות בשלמות 9, 63, 128, ח"ח 10, 13, 14, 18, 20, 
 ;223 ,178-174 ,172 ,166 ,156 ,153 ,152 ,149 ,127 ,69-65 ,28-24 ,22

הייעוד: שצ"פ, מבני ציבור, דרך.

ברית  בני  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  השרון,  הוד   ,7

הרגילות.

י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הוד השרון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' נס/61 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,1691 עמ'  התשל"ט,   ,2545 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות חזקה 
זו  הודעה  של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתום  כאמור,  בקרקע 
ברשומות, הוועדה מורה בזה שכל אדם שיש לו חזקה בקרקע 
או  החודשיים  תקופת  בתום  בה  החזקה  את  ימסור  האמורה 

לפני כן.

תוספת

גוש 3846, ח"ח 118; הייעוד: דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה  במשרדי  מופקדים  והתשריט  התכנית  העתק 
בשעות  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ציונה,  בנס  המקומית 

העבודה הרגילות.

כ"ד בתשרי התש"ע )12 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נס ציונה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' נס/1/1 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 1874, התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות חזקה 
זו  הודעה  של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתום  כאמור,  בקרקע 
ברשומות, והוועדה מורה בזה שכל אדם שיש לו חזקה בקרקע 
או  החודשיים  תקופת  בתום  בה  החזקה  את  ימסור  האמורה 

לפני כן.

תוספת

גוש 3638, ח"ח 47.

הוועדה  במשרדי  מופקדים  והתשריט  התכנית  העתק 
בשעות  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ציונה,  בנס  המקומית 

העבודה הרגילות.

ו' בתשרי התש"ע )24 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 

מס' נס/124 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,2440 עמ'  התשס"ח,   ,5787 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות חזקה 
זו  הודעה  של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתום  כאמור,  בקרקע 
ברשומות, והוועדה מורה בזה שכל אדם שיש לו חזקה בקרקע 
או  החודשיים  תקופת  בתום  בה  החזקה  את  ימסור  האמורה 

לפני כן.

תוספת

גוש 3851, ח"ח 7, 9, מגרשים 100, 101.

הוועדה  במשרדי  מופקדים  והתשריט  התכנית  העתק 
בשעות  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ציונה,  בנס  המקומית 

העבודה הרגילות.

ו' בתשרי התש"ע )24 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נס ציונה  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
פת/ מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מק/35/1223 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 5581, התשס"ז, עמ' 25, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6372, ח"ח 7, בשטח של 4,696 מ"ר, לדרך.

פתח  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
פת/563  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הפרסומים 999, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי 

הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6375, ח"ח 210, בשטח של 81 מ"ר, לדרך; 
חלקה 212 בשטח של 19 מ"ר, לדרך.

פתח  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
פת/2000  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3167 עמ'  התשנ"ב,   ,4004 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6373, חלקה 575, בשטח של 212 מ"ר, לדרך.

פתח  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
פת/1254  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,940 עמ'  התשמ"ג,   ,2889 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6319, ח"ח 228, בשטח של 23 מ"ר, לדרך.

פתח  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' רצ/מק/101/6/1 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5977, התשס"ט, עמ' 4954, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3930, ח"ח 151.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ראשון  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  רצ/1/144  מס' 
מוסרת   ,930 עמ'  התשכ"ד,   ,1075 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3936, חלקות 196, 197, 199, 200, 204 בשלמות.

ראשון  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  רצ/מק/5/7/50/1 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5972, התשס"ט, עמ' 4642, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3628, ח"ח 89.

ראשון  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  ג/12816  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  התכנית(, שהודעה 
5633, התשס"ז, עמ' 1779, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה קצרין )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי 

הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

קצרין, גוש 201000, ח"ח 3, מגרש: 301, שטח רשום: 33,647 
מ"ר, שטח ההפקעה: 246 מ"ר; הייעוד: דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בקצרין, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' בחשוון התש"ע )19 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2(

סמי בר לב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה קצרין  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  ג/12816  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  התכנית(, שהודעה 
5633, התשס"ז, עמ' 1779, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה קצרין )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי 

הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

קצרין, גוש 201000, ח"ח 3, מגרש: 88/1, שטח רשום: 1,495 
מ"ר, שטח ההפקעה: 19 מ"ר; הייעוד: דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בקצרין, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' בחשוון התש"ע )19 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2(

סמי בר לב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה קצרין  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  ח/1  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבניה, התשכ"ה-11965, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
596, התשי"ח, עמ' 866, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבניה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5984, התשס"ט, 
חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,5171 עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 7168, חלקה בשלמות 139; הייעוד: שב"צ ודרך קיימת.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית 
חולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב וכל 

מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בתשרי התש"ע )11 באוקטובר 2009(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חולון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
ח/237א- מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  בי/352 
בזה  מצהירה   ,2859 עמ'  התשנ"ד,   ,4205 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)רכישה לצורכי ציבור(,  בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר 
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,5171 עמ'  התשס"ט,   ,5984 הפרסומים 

והמוחלט של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 7126, חלקה בשלמות: 22; הייעוד: שצ"פ ודרך מוצעת.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית 
חולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב וכל 

מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בתשרי התש"ע )11 באוקטובר 2009(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חולון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  ח/1  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבניה, התשכ"ה-11965, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
596, התשי"ח, עמ' 866, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבניה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5984, התשס"ט, 
חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,5171 עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 7175, חלקה בשלמות 127; הייעוד: בנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית 
חולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב וכל 

מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בתשרי התש"ע )11 באוקטובר 2009(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חולון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ענ/125 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1718 עמ'  התשנ"ה,   ,4279
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עירון  ולבניה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
4734, התשנ"ט, עמ' 5110, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית בקה אלגרבייה-ג'ת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 8750, ח"ח 8; הייעוד: דרך ושטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בכפר עארה, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בתשרי התש"ע )6 באוקטובר 2009(
)חמ 3-4(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עירון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/מק/22/1255 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1208 עמ'  התשנ"ט,   ,4710
- הוועדה(, בהתאם לסעיף  )להלן  ולבניה פתח תקוה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5897, התשס"ט, עמ' 1615, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6321, חלקה 131 )לשעבר גוש 4043 ח 11-7( 
בשטח של 3,468 מ"ר לשב"צ + 1,625 מ"ר לספורט.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  תקוה,  פתח 

הרגילות.

כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מס' 3/בת/18 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4837 עמ'  התשנ"ה,   ,4334
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אשדוד  ולבניה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5984, התשס"ח, עמ' 5176, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

המועצה המקומית אשדוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

דרך אזור תעשיה צפוני חדש -

חלקי חלקהגוש

20381

20394

20405-1

20412

חלקי חלקהגוש

20421

20439-6 ,1

204535 ,28

20473

20483

20751

השטח: 530.05 דונם; הייעוד: דרך.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקריה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 3-4(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  

תיקוני טעויות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )1(
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5991, 
הפרדה   :43/25 תת"ל  תכנית  לעניין   ,5498 עמ'  התשס"ט, 
בתוספת,  )חפ/1653א(,  חיים  קרית  שנקר  רח'   - מפלסית 
בשורה של גוש "11573" חלקים מחלקות "2", לצד "3.78", 

צריך להיות "לזכות מעבר ושימוש". 

)חמ 3-2(  

בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )2(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5781, התשס"ח, 

עמ' 2083 -

בטבלה שבפסקה 1 לתוספת, השורה -   

חלקות בשלמות  גוש

  49"              - תימחק"30589
)חמ 3-4(

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965,

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 6329/ג

שם התכנית: הקמת מבנה בן 5 קומות, שכ' ש'יח ג'ארח
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבניה 
כפיפות   ,62  ,6329  ,3828 לתכניות  שינוי  6329/ג,  מס'  מפורטת 

לתכנית 5166.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שיח ג'ראח. שיח ג'ארח. קואורדינטה X221/800, קואורדינטה 
Y633/600. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. 

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30504, חלקה במלואה: 21.

מטרת התכנית: הקמת מבנה מגורים בן חמש קומות מעל 
קומת חניה תת–קרקעית, בשכונת שיח' ג'ראח בירושלים.

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
שינוי  ג.  חדש.  בניין  בעבור  בינוי  קביעת  ב.  ג'.  מגורים  לאזור 
אפס  בניין  קו  לרבות  חדשים,  בניין  קווי  וקביעת  הבניין  קווי 
קומות   ל–5  קומות  מ–4  הקומות  מס'  הגדלת  ד.  תת–קרקעי. 
מעל קומת חניה תת–קרקעית. ה. קביעת שלבי ביצוע למימוש 
שטח  קביעת  ז.  בניה.  היתר  למתן  תנאים  קביעת  ו.  התכנית. 

מרבי לבניה מעל לקרקע ל–240%.

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

ספרא 1, ירושלים,  טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 11626

שם התכנית: תוספת והרחבת יח"ד ברח' משמר 
הגבול 3, שכונת סנהדריה

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

מס' 11626, שינוי לתכניות 1420, 1442/א, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
משמר הגבול 3. שכונת סנהדריה, פאג"י. קואורדינטה Y מערב 
לפי  הכל   .634/025 דרום  צפון   X קואורדינטה   ,221/150 מזרח 
 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר:

גוש: 30099, חלקה במלואה: 103.

קומות,  תוספת  קיימות,  יח"ד  הרחבת  התכנית:  מטרת 
ותוספת 4 יח"ד חדשות.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
 2 לתוספת  בינוי  קביעת   .2 ג1.  מגורים  לאזור   3 מגורים  מאזור 
בקומת  בינוי  קביעת   .3 חדשות.  יח"ד   4 תוספת  לשם  קומות 
בינוי  קביעת   .4 בקומה שמעל.  קיימת  יח"ד  הרחבת  לשם  מרתף 
לתוספת בעמודה בפינה דרום מערבית של הבניין לשם הרחבת 
יח"ד קיימות בבניין. 5. קביעת קווי בניין לבניה. 6. הגדלת שטחי 
מ"ר   1,095.13 )מתוכם  מ"ר  ל–1,167.98  וקביעתם  בשטח  הבניה 
שטחים עיקריים ו–72.85 מ"ר שטחי שירות(. 7. הגדלת מס' יחידות 
הדיור מ–7 יחידות דיור ל–11 יחידות דיור. 8. הגדלת מס' קומות 
מ–3 קומות ל–5 קומות מעל קומת מרתף. 9. קביעת שלבי ביצוע 
לתוספות הבניה, כאמור. 10. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים 
בהיתר  מאושרים  שטחים  ביטול   .11 בשטח.  בניה  היתר   למתן 

מס' 00/108.

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

ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 11807

שם התכנית: שימור בניין שיועד להריסה ותוספת 
של 2 קומות על גביו, רח' הנביאים פינת רח' מונבז

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

מס' 11807, שינוי לתכניות 1024, 62, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
מונבז  הרחובות  פינת  הנביאים  רח'  העיר,  מרכז   .2 מונבז 
קואורדינטה   ,Y221/085 מזרח  מערב  קואורדינטה  והחבצלת. 
דרום צפון X632/300. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 
מוסדר: גוש: 30052, חלקה במלואה:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו 

.148

מטרת התכנית: שימור בניין שיועד להריסה, והוספה של 
שתי קומות על גבי הבניין המשומר.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניין  קווי  קביעת  ב.  למוסד.  לשטח   2 מגורים  מאזור  שטח 
וקביעתם  בשטח  הבניה  שטחי  הגדלת  ג.  בניה.   לתוספת 
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ל–1,025 מ"ר )בהם 925 מ"ר שטחים עיקריים(. ד. קביעת הבינויים 
האלה: 1. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות במדורג מעל שתי 
קומות קיימות. 2. הסבת בניין להריסה לבניין לשימור, וקביעת 
להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת  ה.  וצורתם.  לשימור  החלקים 
תוספות הבניה, כאמור. ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים 

למתן היתר בניה בשטח.

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

ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 13133

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה, 
רח' בית וגן 2, שכ' בית וגן

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבניה 
מפורטת מס' 13133, שינוי לתכניות 1042, 62, כפיפות לתכניות 

.5166 ,5022

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

ירושלים. רחוב בית  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
קואורדינטה   ,X217/400 קואורדינטה  וגן.  בית  שכונת   .20 וגן 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y631/125

גושים וחלקה: מוסדר: גוש: 30164, חלקה במלואה: 113.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד, הרחבת דיור לדירות קיימות, 
ותוספת קומה.

 1 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים. המותרים  השימושים  קביעת   .2 ב'.  מגורים   לאזור 
מחסנים  לתוספת  בינוי  קביעת  א.  בניה.  הוראות  קביעת   .3
בקומת קרקע והרחבת בניה קיימת. ב. קביעת בינוי לתוספות 
בניה בקומת א, ב, לשם הרחבת יחידות דיור הקיימות בקומות 
יח"ד  הרחבת  לשם  ד'  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת  ג.  ו–ב.  א, 
506 מ"ר.  בינוי לתוספת, סך הכל  ד. קביעת  ג'.   קיימת בקומה 
4. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 5. הגדלת מס' 
הקומות משלוש קומות מעל קומת הקרקע לארבע קומות מעל 
6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן  קומות הקרקע. 

היתר בניה בשטח. 7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

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

ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 13288

שם התכנית: הגבהת חלל גג רעפים לשם הרחבת 
יח"ד קיימות, רח' יורדי הסירה 13, קטמון

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

מס' 13288, שינוי לתכניות 2878, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

יורדי  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X630/025 קואורדינטה  הישנה.  קטמון  שכונת   .13 הסירה 
קואורדינטה Y220/085. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו 

כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30007, חלקה במלואה: 141.

הרחבת  לשם  הרעפים  גג  חלל  הגבהת  התכנית:  מטרת 
נוספות  קיימות  דיור  יחידות  והרחבת  קיימת,  דיור  יחידת 

ברחוב יורדי הסירה 13, קטמון הישנה.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
רעפים  גג  בינוי להגבהת חלל  קביעת  ב.  ב2.  מגורים  לאזור   1
קביעת  ג.  קיימת.  יח"ד  הרחבת  לשם  מלאה  קומה  ליצירת 
קרקע,  בקומות  עיקריים  לשטחים  שירות  שטחי  להסבת  בינוי 
בניה בהיקף  ד. קביעת שטחי  ו–ג לשם הרחבת הדירות.  ב  א, 
של 900 מ"ר, מהם 664 מ"ר שטחים עיקריים ו–236 מ"ר שטחי 
רעפים. וגג  קומות  ל–4  מרבי  קומות  מס'  קביעת  ה.   שירות. 
בגין  הוראות  קביעת  ז.  לשימור.  בניין  בגין  הוראות  קביעת  ו. 

עצים לשימור. ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

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



ילקוט הפרסומים 6017, י"ז בחשוון התש"ע, 4.11.2009 428

כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 
ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11861

שם התכנית: הקמת בניין חדש למגורים בן 4 קומות
מעל קומה חניה ומחסנים, שכ' א–טור

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

ברמה מפורטת מס' 11861, שינוי לתכנית 3085.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

אל  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,Y-224/050 קואורדינטה  א–טור.  שכונת   חרדוב. 

X632/000. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין חדש 
למגורים בן 4 קומות מעל קומת חניה ומחסנים.

קרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: א. ממגורים 5 מיוחד למגורים ב1. ב. ממגורים 
הגדלת   .2 ברכב.  למעבר  הנאה  זיקת  עם  לשביל  מיוחד   5
שטחי הבניה המרביים ל–973 מ"ר, מתוכם 674.20 מ"ר שטחים 
הקומות  מס'  הגדלת   .3 עזר.  שטחי  מ"ר  ו–298.8  עיקריים 
ומחסנים  חניה  קומת  מעל  קומות  ל–4  קומות  מ–2  המרביים 
במגרש. מרביים  בניין  קווי  קביעת   .4 חלקית(.  רביעית   )קומה 
5. קביעת גובה מרבי לבניין. 6. קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר. 
 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים בוגרים לנטיעה.
8. קביעת הוראות בגין מדרגות וגדרות להריסה. 9. קביעת מס' 
יח"ד במגרש ל–7 יח"ד. 10. קביעת הוראות בינוי ופיתוח תנאים 

למתן היתר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3529 עמ'  התשס"ח,   ,5822 הפרסומים  ובילקוט   06/06/2008

בתאריך 23/06/2008.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12169

שם התכנית: הקמת בניין חדש למגורים במקום בניין
קיים, ותוספת שטח למסחר, 4 יח"ד, בית צפפה

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

 ,62  ,2317  ,3801 לתכניות  שינוי   ,12169 מס'  מפורטת  ברמה 
כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב איחוד 
הכפר. שכונת בית צפפא. קואורדינטה X219/025, קואורדינטה 
לגלעין  ממערב  )אלבורג'(  אזור  הדרומית  בכניסה   .Y628/250
הכפר. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים 

וחלקות: מוסדר: גוש: 30280, חלקה במלואה: 1.

למגורים  חדש   )1 מס'  )בניין  בניין  הקמת  התכנית:  מטרת 
במקום בניין קיים המוצע להריסה, וקביעת שטח מסחר בבניין 

קיים )בניין מס' 2(.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יח"ד  ל–4  יח"ד  מס'  קביעת  ב.  ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   5
המאושרים  קומות  מ–2  הקומות  מס'  הגדלת  ג.  החלקה.   בכל 
ל–4 קומות מעל קומת מרתף חניה ד. קביעת הוראות בגין חזית 

מסחרית בבניין מס' 2.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,820 עמ'  התשס"ט,   ,5876 הפרסומים  ובילקוט   21/11/2008

בתאריך 04/12/2008.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12261

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ברח' חנה 5, 
שכונת תל ארזה

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

ברמה מפורטת מס' 12261, שינוי לתכניות 3201, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב חנה 
5. שכונת תל ארזה, בפניה מרח' עלי הכהן. קןאורדינטה X דרום 
צפון-633/550, קואורדינטה Y מערב מזרח-220/360. הכל לפי 
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: 

גוש: 30079, חלקות במלואן: 70, 71.

מטרת התכנית: א. תוספות בניה בחזית לשם הרחבת יח"ד. 
ב. תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ב'. 2. קביעת בינוי לתוספות 
בניה להרחבת יח"ד, קביעת בינוי לתוספת קומה להרחבת יח"ד. 
3. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 4. הגדלת שטחי בניה בשטח 
התכנית. 5. הגדלת מס' קומות, מ–3 קומות מאושרות מעל קומת 
מרתף ל–4 קומות מעל קומת מרתף. 6. קביעת השימושים בשטח 
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למגורים. 7. קביעת הוראות בינוי. 8. קביעת תנאים למתן היתר 
בניה בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4393 עמ'  התשס"ח,   ,5840 הפרסומים  ובילקוט   08/08/2008

בתאריך 18/08/2008.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12569

שם התכנית: בניין מגורים חדש ברח' עין רוגל 6
בשכונת אבו טור

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

ברמה מפורטת מס' 12569, שינוי לתכניות 1199, עמ/9, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

עין  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רוגל 6. שכונת אבו טור. קואורדינטה X-221/550, קואורדינטה 
כחול.  בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y630/425

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30018, חלקה במלואה: 3.

מבנה  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
מגורים חדש בן 5 יח"ד.

מאזור  המגרש  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
הוספת   .2 ג2.  מגורים  לאזור   62 המיתאר  בתכנית   1  מגורים 
הכניסה.  בקומת  הבניין  קווי  של  חלקי  שינוי   .3 יח"ד.   4 
למבנה  הבינוי  עקרונות  וקביעת  הבניה  זכויות  הגדלת   .4
המגורים שייבנה במגרש. 5. הוראות לגבי השימושים המותרים, 
וקביעת הנחיות פיתוח במגרש. 6. קביעת הוראות בדבר עצים 

לעקירה ולשמירה. 7. קביעת תנאים להיתר בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,68 עמ'  התשס"ט,   ,5857 הפרסומים  ובילקוט   10/10/2008

בתאריך 12/10/2008.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12730

שם התכנית: הקמת בניין מגורים חדש בן 6 קומות,

18 יח"ד, ג'בל מוכבר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

ברמה מפורטת מס' 12730, שינוי לתכניות 2683/א, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

ג'בל  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X223/750 קואורדינטה  ערב–סוואחרה.   מוכבר. 
Y627/600, מערבית לכביש האמריקני, למעבר הגבול לשיך סעד, 
מוסדר. לא  בשטח  רישום  וחלקות:  גושים  מוכבר.  לג'בל  מזרחית 

גושים בחלקיות: 31237.

מטרת התכנית: הקמת בניין חדש בן 6 קומות לשם יצירת 
18 יח"ד.

 6 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבניין. לכל  יח"ד  ל–18  יח"ד  מס'  קביעת  ב.  ג1.  מגורים   לאזור 
ג. הגדלת מס' הקומות מ–2 הקומות המאושרות ל–6 קומות מעל 
המפלס 00 ומעל קומת מרתף חניה. ד. קביעת קווי בניין חדשים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,822 עמ'  התשס"ט,   ,5876 הפרסומים  ובילקוט   07/11/2008

בתאריך 04/12/2008.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 13025

שם התכנית: תוספת קומה בקומת מרתף לשם 
הרחבת דיור, רח' רפאל הררי 16, פסגת זאב

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

ברמה מפורטת מס' 13025, שינוי לתכניות במ/4561, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב רפול 
הררי 16. שכונת פסגת זאב. קואורדינטה X224/325, קואורדינטה 
כחול.  בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y636/475

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30590, חלקה במלואה: 281.

בניה בקומת מרתף לשם הרחבת  מטרת התכנית: תוספת 
יח"ד קיימת.

 5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
מיוחד לאזור מגורים א3. ב. קביעת בינוי לתוספת בניה כמפורט 
להלן: 1( תוספת בניה בקומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת, 
מדרגות  בחלל  מחסן  לתוספת  בינוי  קביעת   )2 מחסן.  ותוספת 
הבניה  שטחי  הגדלת  ג.  כניסה.  בקומת  קיימות  חיצוניות 
 בשטח וקביעתם ל–307 מ"ר )מתוכם 238 מ"ר שטחים עיקריים 
למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת  ד.  שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–69 

התכנית.ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4398 עמ'  התשס"ט,   ,5965 הפרסומים  ובילקוט   15/05/2009

בתאריך 17/06/2009.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב–יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' תא/2975

שם התכנית: מתחם מע"צ
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבניה 
ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
תא/500,  תא/250,  תא/2523,  לתכניות  שינוי  תא/2975,  מס' 

תא/502, כפיפות לתכניות תא/ע/1, תא/ג.

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

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

תל–אביב–יפו. ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גבול   ,3378 רחוב  צפוני:  גבול  התכנית:  גבולות  יפו.  מבואות 
 מערבי: רחוב 3378, גבול מזרחי: רחוב הרצל, גבול דרומי: דרך 
 ,36  -  34 במלואן:  חלקות   ,7053 גוש:  וחלקות:  גושים  צבי.  בן 
53, חלקי חלקות: 52, 77. גוש: 7054, חלקי חלקה: 21. גוש: 7055, 
חלקי חלקות: 30, 31. גוש: 7063, חלקה במלואה: 2, חלקי חלקות: 

.5 ,3 ,1

רחבה  הכוללת  מגורים  שכונת  הקמת  התכנית:  מטרת 
קיימות  לשכונות  כהמשך  ציבור  ומבני  שדרה  ציבורית, 
לסביבה  המתאימה  עיצובית  בשפה  העיר,  בדרום  ומתוכננות 

הבנויה הקיימת של פלורנטין ויפו.

למגרשים  וחלוקה  איחוד  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ב'  מגורים  התרת  ב.  עירוני.  שכונתי  מערך  ליצירת  ואזורים 
 ,15A שטח  בתאי  ומשרדים  ג'  מגורים  התרת  ג.  ב2.  ומגורים 
16A ו–17, בשלוש חלופות בינוי ושימושי קרקע: 1. פינוי תחנת 
פינוי תחנת   .2 וייעוד תאי השטח למגורים.  התדלוק הקיימת 
הותרת   .3 למשרדים.  השטח  תאי  וייעוד  הקיימת  התדלוק 
 ,16A שטח  בתא  חדשה  בניה  בלא  הקיימת  התדלוק  תחנת 
וייעוד למשרדים בתאי שטח 15A ו–17. ד. התרת חזית מסחרית 
לאורך רח' הרצל ולאורך הרחבה הציבורית. ה. ביטול הרחבת 
רח' הרצל המתוכננת, ביטול רח' 3372 המתוכנן, וביטול הרחבת 
דרך בן צבי באזור גן הסביל. ו. הגדלת השצ"פ הקיים, הקצאת 
וקביעת מרבית השטח כאזור מגורים  ציבור,  דונם למבנה   1.5
מיוחד ואזור מגורים מיוחד 1. ז. סימון שטחים פרטיים פתוחים, 
הרחבה  בין  שיחבר  ציבורי  ומעבר  ציבורית  רחבה  יהוו:  אשר 
קביעת  ח.  )הסביל(.  ציבורי פתוח  ושטח  ציבור  למבני  למתחם 
מבנה הסביל כמבנה לשימור, וקביעת הוראות השימור למבנה 
וסביבתו. התרת שימושים ציבוריים, בית קפה, מסחר, מזכרות 

וכו' בתוך המבנה. ט. שינוי מערך הדרכים והוראות התנועה 
עם  המתחם  בהיקף  רק  תהיה  רכב  כלי  שתנועת  כך  והחניה, 
ומדרך   ,3378 מרחוב  תת–קרקעיים  לחניונים  ישירות  כניסות 
י. יצירת מעברים להולכי רגל  שירות לצד דרך בן צבי בלבד. 
מעל או מתחת לרחוב הרצל ולדרך בן צבי בין השכונה המוצעת 
וסביבתה. יא. הקמת מרתפי חניה מתחת לכל מגרש בתוספת 

כ–100 מקומות חניה למבקרים לאורך הכבישים בהיקף.

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

גוריון 68, תל–אביב–יפו, טל' 03-5217162.

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

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

מרחב תכנון מקומי תל–אביב–יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' תא/3793/מח

שם התכנית: בניין מגורים, פינת הרחובות קק"ל ובן יוסף
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
תא/1722,  לתכניות  שינוי  תא/3793/מח,  מס'  מפורטת  ברמה 

תא/815/א, כפיפות לתכניות תא/ע/1, תא/ג/1.

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

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

רחוב  ומקומם: תל–אביב–יפו.  בתכנית  השטחים הכלולים 
בן יוסף שלמה 2, 4. פינת הרחובות קק"ל ובן יוסף בשכונת רמת 
אביב ג', בכניסה המערבית לשכונה. גושים וחלקות: גוש: 6631, 

חלקות במלואן: 197, 219.

בשכונת  איכותיים  מגורים  תוספת  התכנית:  מטרת 
מיוחד  ממגרש  הקרקע  ייעוד  שינוי  באמצעות  ג',  אביב  רמת 

למגורים.

ממגרש  השטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לייעוד מגורים ושצ"פ, ומחלקה להשלמה לייעוד דרך 
ושצ"פ. 2. קביעת היקף שטחי הבניה העיקריים, וקביעת היקף 
שטחי השירות. 3. קביעת קווי בניין בהתאם למפורט בתשריט 
אדריכלי. ועיצוב  בינוי  הנחיות  קביעת   .4 הקרקע.   ייעודי 

5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,366 עמ'  התשס"ט,   ,5866 הפרסומים  ובילקוט   26/09/2008

בתאריך 18/11/2008.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל–אביב–יפו 67012, 
טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
תל אביב, שד' בן גוריון 68, תל–אביב–יפו, טל' 03-5217162, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' בב/771

שם התכנית: מתחם מגורים, רח' חזון איש
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבניה 
ולבניה בני ברק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בב/771, 
בב/460,  בב/105/ב,  בב/105/א,  בב/105/ס/2,  לתכניות  שינוי 

בב/488, כפיפות לתכניות בב/מק/105/ס/1, בב/מק/105/מ/2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק. רחוב עזרא.
רחוב חזון איש. רחוב חזון איש 97-91. רחוב עזרא 61-53. גבולות 
התכנית: מצפון - רח' עזרא, ממערב - רחוב חזון איש, מדרום 
- מוסדות  ובבית העלמין, ממזרח  ויז'ניץ  בבית הספר  גובל   -
 אור החיים. גושים וחלקות: גוש: 6187, חלקי חלקות: 1, 2, 12. 

גוש: 6190, חלקי חלקות: 19, 1024.

שצ"פ  ב',  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
ודרך קיימת לאזור מגורים מיוחד שבחלקו כולל חזית מסחרית, 
ודרך.  שצ"פ  ציבור,  ומבני  מסחר  עם  מיוחד  מגורים   אזור 
יחידות   340 הכוללים  בניינים  ל–12  מגורים  מתחם  תכנון  ב. 
דיור, 6 קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית, 2 גני ילדים 
בבניינים 7, 9, וכן שטחי מסחר, דיור מוגן ושטחים לצורכי ציבור 
במגרשים שעל רח' חזון איש. ג. ביטול דרכים קיימות, התוויית 
דרכים חדשות, קביעת הסדרי תנועה וחניה. ד. קביעת זכויות 
בניה, שימושי קרקע והוראות בינוי ופיתוח. ד.1. מגורים - 12 
 בניינים, 340 יח"ד, שטח עיקרי ממוצע ליח"ד 120 מ"ר, סך הכל 
 11 במגרש  יותרו,  ד.2.  למגורים.  עיקרי  שטח  מ"ר   40,800
ולחלופין,  מוגן  לדיור  מ"ר   2,500 עד  של  בהיקף  השימושים 
שאינם  אחרים  משרד  ושימושי  בנקים  מרפאות,  משרדים, 
200 מ"ר לחנויות בחזית  יותרו   1 ד.3. במגרש  מחוללי תנועה. 
אחרים  משרד  לשימושי  מ"ר  ו–200  איש,  חזון  לרח'  מסחרית 
עיקרי  מ"ר   840  - ציבור  שטח  ד.4.  תנועה.  מחוללי  שאינם 
לשימוש בית כנסת גני ילדים במגרשים 7, 9, 11. ד.5. שצ"פ - 
גודל השצ"פ יהיה כ–4 דונם, כולל המעברים מהשצ"פ המרכזי 

אל הרחובות ההיקפיים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי   בעיתונים, 
תל אביב, דרך בגין 125, תל–אביב–יפו 67012, טל' 03-632586. קבלת 
קהל בועדה המחוזית בימים א', ג', ה', בשעות 14:00-11:00. העתק 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  יומצא   ההתנגדות 

בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776579.

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

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

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

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' בב/814

שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע משטחי מסחר ותעסוקה 
למגורים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבניה 
ולבניה בני ברק מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
בב/ לתכניות  כפיפות  בב/701,  לתכנית  שינוי  בב/814,  מס' 

מק/105/ס/1 בב/105/ס/2, בב/מק/105/פ, בב/105/ב.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ברק.  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,41  ,39  ,37 מס'  המכבים  רח'  יוסף.  בן  שלמה  רחוב   המכבים. 
רח' שלמה בן יוסף 2, 4. גושים וחלקות: גוש: 6196, חלקי חלקה: 

332. גוש: 7361, חלקי חלקה: 96.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מסחר מיוחד לאזור 
מגורים ג' הכולל 3 בניינים. ב. יצירת דופן וחיץ מבניים וגנניים 
לרחוב  בעיקרו,  והפונה  ממזרח  המתוכנן  העסקי  המרכז  בין 
 אבו חצירא הראשי, לבין שכונות המגורים השקטות שממערב.
במרקם  ישתלב  אשר  ואיכותי  חדש  מגורים  מתחם  יצירת  ג. 

הקיים ויתרום לשדרוג הסביבה הקיימת.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטחי מסחר 
ותעסוקה למגורים הכוללים 72 יח"ד. ב. קביעת שטחים פתוחים 
למתן  תנאים  קביעת  ג.  ולרווחתו.  הציבור  לשירות  ומעברים 
של  למגורים  עיקריים  שטחים  צפיפות,  קביעת  ד.  בניה.   היתרי 
כ–7,200 מ"ר, ושטחי שירות בהיקף של 8,930 מ"ר ב–5 קומות, וקומה 
לעיצוב  הוראות  קביעת  ה.  הקובע.  המפלס  מעל  חלקית  עליונה 
וגישת  חניה  בנושא  הנחיות  ו.  במרקם.  ולהשתלבותם  הבניינים 

רכבים.

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

בני ברק, טל' 03-5776579.

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

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' בב/803

שם התכנית: תוספת זכויות למגרש ציבורי
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' בב/803, שינוי לתכניות בב/637, בב/105/א, 

בב/105/ב.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

בני ברק. רחוב רבנו  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
אשר 10. רחוב הרב שר 9. שכונת גבעת רוקח. גבולות התכנית: 
מצפון - חלקה 1438, ממזרח - רח' הרב שר, מדרום - חלקה 
162, ממערב - רח' רבינו אשר, גושים וחלקות: גוש: 6122, חלקות 

במלואן: 161, 1435.

פנימיה  בניין  על  וגג  קומות   2 תוספת  א.  מטרת התכנית: 
קביעת  ג.  בתשריט.  כמסומן  בניין  בקווי  שינויים  ב.  קיים. 
הוראות בניה ותנאים למתן היתר. ד. שינוי ייעוד מאזור ציבורי 

מיוחד לאזור המיועד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.

ציבורי  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תוספת  לצורך  לחינוך  ציבור  ומוסדות  מבנים  לאזור  מיוחד 
קומות   5 סך הכל  פנימיה,  למבנה  גג חלקית  וקומת  קומות,   2
 מעל הכניסה הקובעת, וקומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
ב. מעל הקרקע תוספת של 514 מ"ר שטח עיקרי מעל 756 מ"ר 
שטח עיקרי קיים, סך הכל 1,270 מ"ר שטח עיקרי מעל הקרקע.
שירות  שטחי  מ"ר   141 מעל  שירות  שטחי  מ"ר   470 תוספת 
מתחת  הקרקע.  מעל  שירות  שטחי  מ"ר   611 הכל  סך  קיימים, 
שינויים  ג.  עיקרי.  שטח  מ"ר   135 תוספת  הקובעת  לכניסה 
 - שר  הרב  רח'  לצד  וכדלהלן:  בתשריט  כמסומן  בניין   בקווי 
3 מ' במקום 4 מ', לצד רח' רבנו אשר - 2 מ' במקום 5 מ' לצורך 
בניית ממ"קים, לצד צפון )חלקה 1435( - 2 מ' ללא שינוי, לצד 
דרום )חלקה 162( - 2.5 מ' במקום 3 מ'. ד. קביעת הוראות בינוי 

ופיתוח. ה. קביעת תנאים למתן היתר ואכלוס.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,73 עמ'  התשס"ט,   ,5857 הפרסומים  ובילקוט   14/01/2009

בתאריך 12/10/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב–יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל'   ,67012
הוועדה  במשרדי  וכן   ,14.00-11.00 בשעות  ה'  ג',  א',  בימים 
 המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
טל' 03-5776579, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' הר/2152

שם התכנית: המשך רח' הפועל
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבניה 
ולבניה הרצליה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
כפיפות  הר/295,  הר/253/א,  לתכניות  שינוי  הר/2152,  מס' 

לתכניות הר/2000/א, הר/מק/2000/א/3.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה. רחוב הפועל 79. 
גושים וחלקות: גוש: 6669, חלקה במלואה: 398, חלקי חלקה: 399.

מטרת התכנית: הסדרה סטטוטורית למצב קיים בפועל, על 
ידי חילופי שטחים ויצירת קשר בין 2 קטעי דרך.

עיקרי הוראות התכנית: 1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים 
של חלקות 389 ו–399 בגוש 6669. 2. שינוי ייעוד אזור מגורים 
ציבורי  לשטח  מגורים  אזור  ייעוד  שינוי   .3 משולבת.  לדרך 
קביעת   .5 למגורים.  פתוח  ציבורי  שטח  ייעוד  שינוי   .4 פתוח. 

קווי בניין.

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

הרצליה, טל' 09-9591545.

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

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

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' רג/1454

שם התכנית: רח' צל הגבעה 21
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבניה 
ולבניה רמת גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
רג/מק/1265,  רג/340/ג,  רג/340,  לתכניות  שינוי  רג/1454,  מס' 
רג/340/ג/1,  רג/מק/340/ג/17,  רג/340/ג/3,  לתכניות  כפיפות 

רג/340/ג/15, רג/340/ג/21.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

צל  רחוב  גן.  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הגבעה 21. גבולות התכנית: מצפון - חלקות 908, 1564, מדרום 
- רח' צל הגבעה, ממערב - חלקות 1110, 1111, ממזרח - חלקות 
17, 765, 1593. גושים וחלקות: גוש: 6158, חלקה במלואה: 1554.
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דירות  ל–2  עיקריים  שטחים  תוספת   .1 התכנית:  מטרת 
המרתף  בקומת  אחת  יח"ד  תוספת   .2 הקרקע.  בקומת  קיימות 

ל–7 יח"ד הקיימות.

עיקרי הוראות התכנית: 1. המרת שטחי שירות בשיעור של 
 243 מ"ר לשטחים עיקריים וצירופם ל–2 יח"ד בקומת הקרקע.
2. קביעת סך כל זכויות בניה של 1,212 מ"ר עיקרי ו–470 מ"ר 
שטחי שירות, סך הכל שטחים 1,682 מ"ר. 3. הקמת יח"ד במרתף 
קיים, על ידי הנמכת רצפה לגובה המגורים הנדרש. 4. הוספת 

יח"ד אחת ל–7 יח"ד קיימות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
תל–אביב–יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל'   ,67012 
א', ג', ה' בשעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, 

טל' 03-6753515.

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

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

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי-מחוזי - מחוז חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' חפאג/1285

שם התכנית: יער אליקים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית-מחוזית לתכנון 

ולבניה מחוז חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפאג/1285.

מצוי  אליקים  יער  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בסמיכות לכביש מס' 70, דרומית-מזרחית לו, בין צומת אליקים 
במערב ליקנעם המושבה במזרח. גושים וחלקות: גוש: 11834, 

חלקי חלקות: 1 - 16. גוש: 11835, חלקי חלקות: 1 - 4.

מטרת התכנית: א. פירוט שטחים לפי תמא22 לשטחי יער 
לסוגיו. ב. ייעוד שטחים ליער בר–קיימא לשימוש רב תכליתי 

לרווחת הציבור. ג. הגדרת מוקד לפיתוח פעילות נופש ביער.

המותרות  התכליות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לכל שימוש קרקע. ב. קביעת הוראות בניה: היקף בניה מותר 

במוקד הפיתוח.

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

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

לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה.

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

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

מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' חפ/1875/ד

שם התכנית: תגבור זכויות בניה ומתן הוראות בניה 
בהמשך למדרגות לכיש

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפ/1875/ד, שינוי לתכניות 
חפ/229/י/1,  חפ/229/י,  חפ/מק/1400/יב/1,  חפ/מק/1400/גב, 
חפ/מק/1875/א,  חפ/229/ה,  חפ/1400/יב,  חפ/1083,  חפ/1875, 
חפ/מק/229/י/2, חפ/229/ה/1, חפ/מק/1875/ג, חפ/מק/1875/ב.

במורדות  חיפה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המערביים של הכרמל בהמשך מדרגות לכיש. גושים וחלקות:
גוש: 10786, חלקי חלקות: 86, 118, 134, 136, 138, 140, 142, 154.
גוש: 10787, חלקות במלואן: 66, 97, 101 - 128, חלקי חלקות: 52, 

63, 89. גוש: 10788, חלקה במלואה: 13.

הוראות  מתן  ב.  בניה.  זכויות  תגבור  א.  התכנית:  מטרת 
בינוי ופיתוח. ג. איחוד חלקות 112, 113 באותה בעלות, וחלוקה 
למגרשים 2022, 2023 בהסכמת בעלים. ד. קביעת שטחי שירות 
חישוב  לתקנות  בהתאמה  למגורים  המיועדים  בבניינים 
לאפשר  ה.  הדיירים.  רווחת  את  להגדיל  כדי  ארציות  שטחים 
הגבהת קומות עמודים ואכסדראות לשיפור הכניסות לבניינים 
ולרווחת הדיירים. ו. מתן אפשרות להקמת תחנת טרנספורמציה 

תת–קרקעית בתחום שטח ציבורי פתוח, בחלקה 126.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633448
טל'  חיפה,   ,3 ביאליק  רח'  חיפה,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

.04-8356807

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

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' חפ/1332/יט

שם התכנית: רמפה לחיבור רחוב סחרוב לדרך מס' 2
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
חפ/1332/ג,  חפ/מק/2144,  לתכניות  שינוי  חפ/1332/יט, 

חפ/1332, חפ/1273/ד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רחוב אנדרה סחרוב. 
במבואות הדרומיים של חיפה, בסמוך לכביש 2 באזור מת"מ. גושים 

וחלקות: גוש: 10730, חלקי חלקות: 5, 6, 21, 57, 60.

מטרת התכנית: הרחבת דרך במטרה ליצור חיבור ישיר בין 
רחוב סחרוב לכביש מס' 2.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח חניה ציבורית 
וקיט  נופש  תיירות,  אזור  ייעוד  שינוי  ב.  וחניון.  דרך  לשטח 

לשטח דרך ושצ"פ.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4004 עמ'  התשס"ח,   ,5833 הפרסומים  ובילקוט   20/06/2008

בתאריך 21/07/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448
מעוניין  וכל   ,04-8356807 טל'  חיפה,   ,3 ביאליק  רח'  חיפה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 מס' חפ/2218

שם התכנית: רח' מח"ל קרית חיים, התחדשות עירונית 
במסלול עיבוי במתחם המערבי ובמתחם המזרחי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
מפורטת  ברמה  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
מס' חפ/2218, שינוי לתכניות חפ/1234/שצ, חפ/661/א, חפ/229/
חפ/1022,  חפ/1022/א,  חפ/1234/א,  חפ/1054,  חפ/1855/נב,  ד, 

חפ/1400, חפ/229, חפ/834.

חיים  קרית  חיפה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
במזרחה  מח"ל(,  )רחוב  ים  בקרית  בצפונה  וגובלת  המערבית 
וחלקות: גושים  טרומן.  ברח'  ובמערבה  וורבורג,   בשדרות 
חלקי   ,265  ,263  ,261  -  259  ,231 במלואן:  חלקות   ,11566 גוש: 
 ,315  ,313  ,288  ,285 במלואן:  חלקות   ,11567 גוש:   .230 חלקה: 
 ,616 - 611 ,609 ,608 ,606 - 593 ,584 ,582 ,486 ,327 - 325 ,324 
618 - 624, 628 - 630, 632 - 635, 637 - 640, 679, חלקי חלקות: 

.631 ,610 ,591 ,588 ,586 ,495 ,482 ,374 ,314 ,308 ,7

מטרת התכנית: לאפשר תוספת בניה לבנייני מגורים קיימים 
 כדי לגרום להתחדשות עירונית ועיבוי האזור. התכנית קובעת:
קיימות. הדיור  ליחידות  בניה  שטח  להגדלת  הוראות   א. 

הבניינים  גגות  על  חדשות  דיור  יחידות  לתוספת  הוראות  ב. 
שלבי  פיתוח,  הוראות  בניה,  ומגבלות  הוראות  ג.  הקיימים. 
וחניה. תנועה  הסדרי  ד.  בתכנית.  הכלולים  בשטחים   ביצוע 

ייעוד  ו. שינוי  ה. הוראות פיתוח בשטחים ציבוריים פתוחים. 

ולחניה  מיוחד  מגורים  לאזור  קומות   4 עד  מגורים  מאזור 
פתוח,  ציבורי  לשטח  ומדרך  ציבורי,  לבניין  מאתר  ציבורית, 
משטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית ולדרך, משביל הולכי רגל 

ומפרוזדור שירותי נפט לדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3539 עמ'  התשס"ח,   ,5822 הפרסומים  ובילקוט   18/05/2008

בתאריך 23/06/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448
מעוניין  וכל   ,04-8356807 טל'  חיפה,   ,3 ביאליק  רח'  חיפה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' חד/1362/א

שם התכנית: אתר פסולת יבשה אביבית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 

חדרה מופקדת תכנית מפורטת מס' חד/1362/א.

דרומית  חדרה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מס'  וכביש  הברזל  מסילת  בין  מערב,  חדרה  הרכבת  לתחנת 
במלואן:  חלקות   ,10051 גוש:  וחלקות:  גושים  החוף(.  )כביש   2 
4, 5, 9 - 10, חלקי חלקות: 3, 6, 8, 11, 12. גוש: 10574, חלקות 
במלואן: 34, 35, 59 - 61, 64 - 66, 86 - 88, חלקי חלקות: 8, 15, 
55 - 57, 62, 63, 68, 90. גוש: 10583, חלקות במלואן: 2, 26, 29, 33, 

חלקי חלקות: 11, 30, 31, 44, 46.

פסולת  הטמנת  ידי  על  מחצבה,  שיקום  התכנית:  מטרת 
יבשה לקראת ייעודו הסופי כשטח יער פארק חופי ולתממ6.

הייעוד הסופי לתממ6.  א. התאמת  הוראות התכנית:   עיקרי 
ב. בתחום פעילות ההטמנה, התרת שימוש ביניים להטמנת פסולת 
השטח   ותממ6.  בתמא22  לייעודו  בהתאם  שיקום,  לצורך  יבשה 
מיועד לטיפוח בוסתנים ושיחים תוך שמירת המאפיינים הטבעיים 
קרקע.  ייעוד  לכל  המותרות  התכליות  קביעת  ג.  האזור.   של 

ד. קביעת מגבלות לתפעול. ה. קביעת מגבלות איה"ס.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633448 טל' 
המקומית לתכנון ולבניה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה 38100, 

טל' 04-6303113.

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

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חד/605/ג
שם התכנית: שינוי ייעוד למגורים בשכונת בית 

אליעזר, הספורטן בחדרה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חד/605/ג, שינוי 

לתכניות חד/605/א, חד/813, חד/450/ה.

בית  שכונת  חדרה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,165  ,56  ,5 חלקות:  חלקי   ,7731 גוש:  וחלקות:  גושים   אליעזר. 

.333 ,237 ,236 ,211 ,189 ,188 ,170 - 167

 208 בת  חדשה  מגורים  שכונת  הקמת  התכנית:  מטרת 
יח"ד.

באזור  בניה  הוראות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים ג'. ב. שינוי ייעוד משטח לספורט ונופש לאזור מגורים, 

לשצ"פ ולהרחבת דרכים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2991 עמ'  התשס"ט,   ,5932 הפרסומים  ובילקוט   06/03/2009

בתאריך 19/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448
וכל   ,04-6303113 טל'   ,38100 חדרה   ,9 יפה  הלל  רח'  חדרה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית אתא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' כ/468
שם התכנית: אחוזת מולר על הפארק

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
קרית אתא מופקדת תכנית מפורטת מס' כ/468, שינוי לתכניות 
לתכנית  כפיפות  תמא/3,  לתכנית  פירוט  כ/150,   כ/150/ח, 

כ/במ/269.

אחוזת  אתא.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מולר, הרחובות העצמאות, הדקלים והתמרים. גושים וחלקות:
במלואן:  חלקות   ,11021 גוש:   .100 חלקה:  חלקי   ,11020  גוש: 
 ,38  ,37  ,34  ,28  ,23  ,22  ,17  ,16 חלקות:  חלקי   ,45  ,44  ,31  -  29 
41 - 43. גוש: 11022, חלקי חלקות: 31, 34, 62. גוש: 11027, חלקי 

חלקה: 1. גוש: 11028, חלקי חלקה: 25.

מטרת התכנית: א. הקמת שכונת מגורים בת 700 יחידות 
לרווחת  דונם  כ–17  של  בשטח  מרכזי  פארק  הקמת  ב.  דיור. 
המבנים  במתחם  הבינוי  אופי  על  שמירה  ג.  הסביבה.  תושבי 
מודרניים  מבנים  לפיתוח  אפשרות  מתן  תוך  ההיסטוריים, 
לגובה. ד. שמירה על אופי הצמחיה והעצים הקיימים ושילובם 

בתוך השטחים הפתוחים.

הקרקע  שימושי  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לגבי:  הבניה  הוראות  קביעת  ב.  השטח.  תא  בכל  המותרים 
בניה,  קווי  מבנים,  מס'  גובה המבנים,  הבניה,  היקפי  צפיפות, 
הנחיות  ד.  שימור.  הוראות  קביעת  ג.  הבניינים.  בין  מרווחים 
דרכים  התוויית  ו.  וחלוקה.  איחוד  ה.  אדריכלי.  ועיצוב  בינוי 

ושבילים להולכי רגל.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633448
טל'   ,28100 אתא  קרית  אתא,  קרית  ולבניה  לתכנון   המקומית 

.04-8478420

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

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

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מכ/710
שם התכנית: שינוי בהוראות בניה, ייעודים ושטחים, 

רח' העצמאות טירת הכרמל
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  מכ/710,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הכרמל  מורדות 

לתכניות מכ/112, מכ/474, מכ/314, ג/1056, ג/910, מכ/128.

רחוב  כרמל.  טירת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
.22 חלקה:  חלקי   ,10676 גוש:  וחלקות:  גושים   .10  העצמאות 

גוש: 10716, חלקי חלקות: 67, 76, 83. גוש: 12540, חלקי חלקה: 27.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד שטח ממגורים א' למגורים 
ב' עם חזית מסחרית. ב. שינוי קווי בניין. ג. הרחבת שביל גישה 

משולב על חשבון שטח ממגרש 124.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633448
חיפה   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבניה  לתכנון  המקומית 

33093, טל' 04-8676296.

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

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

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מ/352
 שם התכנית: שימושים לא חקלאיים במושבי 

המועצה האזורית אלונה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
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מ/216/א,  מ/216,  מ/277,  משח/1/א,  לתכניות  שינוי  מ/352, 
מ/142, מ/231, חפאג/922, ג/921, ג/920.

המועצה  שטח  כל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ומושב  נילי  גבעת  מושב  אביאל,  מושב  אלונה,  האזורית 

עמיקם.

מטרת התכנית: א. שימור האופי הכפרי של המושבים, ומתן 
אפשרות להמשך הפעילות החקלאית בלי לפגוע בה. ב. הסדרת 
פעילות יצרנית נוספת שלא למטרות חקלאיות במושבים, וקביעת 
מקורות  לפיתוח  אפשרות  יצירת  ג.  אלה.  שימושים  על  מגבלות 
מהבית.  לעבודה  אפשרות  מתן  ד.  במועצה.  חדשים   תעסוקה 
בנחלות  חקלאיות  לא  פעילויות  לפיתוח  הוראות  קביעת  ה. 
המושבים. ו. קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי. ז. קביעת 

הוראות ליישום התכנית וביצועה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/03/2007 ובילקוט הפרסומים 5643, התשס"ז, עמ' 2090, בתאריך 

.22/03/2007

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ,04-8633448 טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה 
אלונה,  מנשה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי   וכן 
ד"נ חפר 37845, טל' 04-6177307, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש/1334
שם התכנית: שטח מסחרי בצמוד לתחנת תדלוק 

גבעת עדה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לתכנית  שינוי  ש/1334,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שומרון 

ש/95.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה-גבעת עדה. 
רחוב דרך רגבים ג"ע. שטחי תחנת הדלק הקיימת בגבעת עדה 
מצפון לדרך רגבים. גושים וחלקות: גוש: 10132, חלקי חלקה: 1. 

גוש: 10133, חלקי חלקות: 70, 71.

לתחנת  בצמוד  מסחרי  שטח  הגדלת  א.  התכנית:  מטרת 
התדלוק הקיימת בגבעת עדה. התכנית מהווה תכנית מפורטת 
לשטח תחנת התדלוק שבה מיתקנים ומבנים הקיימים בהיתרים.

ב. התכנית מוגשת בהתאם לסעיף 7.3 בתמא/4/18.

מתחנת  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ופיתוח  בינוי  זכויות בניה, הוראות  ב. קביעת  תדלוק למסחר. 
לרבות  ולפיתוח,  להיתר  תנאים  סביבתיות,  הנחיות  נופי, 

תשתיות והסדרי תנועה. ג. קביעת בינוי מנחה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633448
טל'   ,30950 יעקב  זכרון  שומרון,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

.04-6305522

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

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

מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ש/491/ג 

שם התכנית: מע"ר אור עקיבא
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ש/במ/506/א,  ש/מק/491/ב,  לתכניות  שינוי  ש/491/ג,  מס' 

ש/397, ש/326, ש/במ/491, חפאג/ד/1161/חכ/306, חפאג/556.

גושים  עקיבא.  אור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 10627, חלקי חלקה: 2. גוש: 10628, חלקי חלקות: 
10, 11. גוש: 10639, חלקות במלואן: 86 - 96, 100 - 131, חלקי 
.171 חלקה:  חלקי   ,10646 גוש:   .133  ,132  ,99  ,97  ,2  חלקות: 

גוש: 12677, חלקי חלקות: 2, 3, 175, 176.

מטרת התכנית: א. מתן הוראות הוראות בניה לפיתוח שטח 
המרכז האזרחי. ב. הקמת אזור המע"ר החדש של אור עקיבא, 
ופיתוח של אזורים למוסדות ציבור ותרבות, מוסדות אזרחיים, 
מרכז מסחרי, אזורים למגורים מיוחד אחד ל–450 יחידות דיור, 

תוך פיתוח מערך דרכים ושטחים פתוחים.

עיקרי הוראות התכנית: א. הקצאת שטחים לצורכי ציבור, 
למסחר וספורט. ב. קביעת מערך דרכים חדשות במתחם וביטול 
האזור. לפיתוח  מנחה  בינוי  מערך  קביעת  ג.  ישנות.   דרכים 

ד. קביעת הוראות ותנאים לבניה ופיתוח וחלוקת השטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,744 עמ'  התשס"ח,   ,5744 הפרסומים  ובילקוט   19/10/2007

בתאריך 27/11/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448
שומרון, זכרון יעקב 30950, טל' 04-6305522, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש/1315
שם התכנית: תוספת שימוש לצימרים בחלקה 40, 

רח' הגליל, כרכור
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ש/1315, שינוי לתכניות ש/18, ש/17, כפיפות לתכניות ש/210, 

ש/1123/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה-כרכור. רחוב 
הגליל 20. גושים וחלקות: גוש: 10071, חלקה במלואה: 40.

מטרת התכנית: תוספת שימושים לאירוח כפרי בחלקה 40.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת שימושים לאירוח כפרי 
 )10 צימרים(. ב. קביעת הוראות בניה ופיתוח, ותנאים להיתר.

ג. קביעת שטח פרטי פתוח. ד. שינוי קווי בניין.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1189 עמ'  התשס"ט,   ,5883 הפרסומים  ובילקוט   05/12/2008

בתאריך 17/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448
שומרון, זכרון יעקב 30950, טל' 04-6305522, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז חיפה  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מד/7/20

שם התכנית: תוספת זכויות בניה, מגרש 316 
)גבי רזיאל(

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה 
ולבניה מודיעין-מכבים-רעות מופקדת תכנית מיתאר מקומית 

מס' מד/7/20, שינוי לתכנית מד/20.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רעות - רחוב הסתת. שכונה: אזור המלאכה. מגרש 316 באזור 
כביש  על  ממוקם  המגרש  מלאכה.  למבנה  המיועד  המלאכה 
מקומי )רח' הסתת( וגובל בשאר החזיתות במגרשים למלאכה. 

גושים וחלקות: גוש: 5892, חלקה במלואה: 50.

מטרת התכנית: תוספת זכויות בניה - מגרש 316.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת זכויות בניה בהיקף של 
כ–200 מ"ר שטח עיקרי. 2. הוראות בינוי בדבר תוספת הבניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409
דם  רח'  מודיעין-מכבים-רעות,  ולבניה  לתכנון  המקומית 

המכבים 1, מודיעין-מכבים-רעות, טל' 08-9726045.

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

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

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' פת/14/563/ב

שם התכנית: קביעת מסגרת תכנון
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

פת/1257/ב,  פת/2000,  לתכניות  שינוי  פת/14/563/ב,  מס' 
פת/14/563.

גבולות  ומקומם: פתח תקוה.  השטחים הכלולים בתכנית 
התכנית: בצפון: רחוב גוטמן, במזרח: רחוב ליפקיס ורחוב השוק 
 ,6375 גוש:  וחלקות:  גושים  הקיים. בדרום: רחוב הברון הירש. 
חלקות במלואן: 29, 43, 44, 117, 119, 158, 159, 160, 322, 323, 324, 

325, חלקי חלקות: 109, 110.

מטרת התכנית: לקבוע מסגרת תכנון לשטח הכלול בתכנית 
זו, כדלקמן: א. קביעת שטח לאיחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת 
בעלים, לפי פרק ג', סימן ז' לחוק. ב. שינוי ייעוד רחוב ליפקיס 
וחלוקת  ג. שינוי  דרך משולבת.  לייעוד  מייעוד מסחר  )השוק( 
ושיפוץ  שיקום  ה.  דיור.  יחידות   245 קביעת  ד.  בניה.  שטחי 
 ,A מיוחד  למגרש  הבניה  זכויות  קביעת  ו.  ההיסטורי.  השוק 
 ומגרש מסחרי. ז. קביעת הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי. 

ח. קביעת שלבי ביצוע ותנאים להיתר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4364 עמ'  התשס"ז,   ,5717 הפרסומים  ובילקוט   10/08/2007

בתאריך 11/09/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
וכל   ,49100 תקוה  פתח   ,1 השניה  העליה  רח'  תקוה,  פתח 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' פת/130/1204

שם התכנית: תוספת יחידות דיור מוגן למגדל זיסו
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
פת/2000,  פת/109/1204,  לתכניות  שינוי  פת/130/1204,   מס' 

פת/מק/124/1204.

רחוב  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
העיר.  מרכז  שכונה:  העם.  אחד  לרח'  הרצל  רח'  בן   .32 הרצל 
קואורדינטה X665,775, קואורדינטה Y189,530. גושים וחלקות:

גוש: 6383, חלקות במלואן: 323, 324.

מטרת התכנית: תוספת 15 יח"ד במבנה המיועד לדיור מוגן.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת קומת עמודים בקומה 
א' במסגרת הקונטור הקיים. ב. תוספת שטחים עיקריים ושטחי 
העמודים  בקומת  מוגן  דיור  יחידות   15 תוספת  ג.  שירות. 

הקיימת. ד. קביעת בינוי מנחה לבניין דיור המוגן.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3706 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   05/04/2009

בתאריך 12/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
פתח תקוה, רח' העליה השניה 1, פתח תקוה 49100, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.
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מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' פת/2/503

שם התכנית: לתקן גבולות בין שטח בית הספר ובין 
שטח המגורים, בתוך חילופי שטחים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
בילקוט  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה  פת/2/503,  מס' 
 ,03/09/1972 בתאריך   ,2390 עמ'  התשל"ב,   ,1852 הפרסומים 

שינוי לתכנית פת/1/503.

גושים  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 6388, חלקה במלואה: 438. מגרשים 1, 3.

 מטרת התכנית: לתקן גבולות בין שטח בית ספר - מגרש 
מס' 3 ובין שטח המגורים - מגרש מס' 1, תוך חילופי שטחים, 
מצורפת  טבלה  )ראה  הקודם.  השטח  בגודל  שינוי  ללא 

לתשריט(.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
פתח תקוה, רח' העליה השניה 1, פתח תקוה 49100, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' פת/6/1216/א

שם התכנית: קביעת אחוזי בניה בחלקה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
מס' פת/6/1216/א, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 2873, התשמ"ג, עמ' 380, בתאריך 12/02/1983, שינוי 

לתכנית פת/3/1002/ב.

רחוב  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גושים  הרחובות.  פינת   .2 הלוי  רחוב   .22  הנשיאים 

גוש: 6714, חלקות במלואן: 193, 194, 195.

מטרת התכנית: קביעת אחוזי בניה.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
פתח תקוה, רח' העליה השניה 1, פתח תקוה 49100, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' פת/7/1216/א

שם התכנית: לשנות ייעוד אזור מגורים ב' לאזור 
לבנייני ציבור, איחוד חלקות, קביעת הוראות בניה

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

מס' פת/7/1216/א, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה ובילקוט 
הפרסומים 2873, התשמ"ג, עמ' 380, בתאריך 12/12/1982, שינוי 

לתכנית פת/3/1002/ב.

רח'  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
זליג בס. גושים וחלקות: גוש: 6714, חלקות במלואן: 39, 218.

לאזור  ב'  מגורים  אזור  ייעוד  לשנות  א.  התכנית:  מטרת 
לבנייני ציבור. ב. איחוד חלקות. ג. קביעת הוראות בניה.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
פתח תקוה, רח' העליה השניה 1, פתח תקוה 49100, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רצ/55/1/י

שם התכנית: תוספת שימושים בשטחים עיקריים 
בקומת העמודים

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

מס' רצ/55/1/י, שינוי לתכניות רצ/במ/55/1, רצ/במ/55/1/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. שכונת 
5039, חלקות במלואן:  גוש:  וחלקות:  גושים  ב'.   כרמים, חולות 

12 - 15, 17 - 21, 27, חלקי חלקות: 28, 43, 46.

מטרת התכנית: תוספת שימושים בשטחים עיקריים בקומת 
העמודים בחלקה 15 בגוש 5039 לשימושים המפורטים בתקנון, 

ללא תוספת זכויות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4750 עמ'  התשנ"ח,   ,4671 הפרסומים  ובילקוט   11/12/1998

בתאריך 20/08/1998.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון לציון 75264, טל' 03-9547577, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רצ/24/170

שם התכנית: סיפוח שביל להולכי רגל למגרשים 
צמודים אליו

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

מס' רצ/24/170, שינוי לתכנית רצ/2/170/א/2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. שכונת 
נווה חוף. רח' המגילה 44, רח' המלך 15. ממוקם באזור מערב 
חלקות   ,5029 גוש:  וחלקות:  גושים  לציון.  ראשון  של  החדש 

במלואן: 63, 83, 91.
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מטרת התכנית: סיפוח שביל להולכי רגל למגרשים צמודים 
אליו.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד לחלקה 63 משטח 
בהסכמת  וחלוקה  איחוד   .2 פתוח.  פרטי  לשטח  פתוח  ציבורי 

בעלים, וקביעת חלקת השלמה. 3. קביעת קווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4786 עמ'  התשס"ח,   ,5850 הפרסומים  ובילקוט   21/08/2008

בתאריך 17/09/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
טל'   ,75264 לציון  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,   ראשון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-9547577

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/4/2103/א

שם התכנית: תכנית להקמת בנייני מגורים בקרית 
ההגנה מזרח רחובות

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
רח/4/2103/ מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  רחובות 
רח/2111,  לתכניות  כפיפות  תמא3,   ,R6 לתכניות  שינוי  א, 
רח/ רח/2000/ג,  רח/מק/2000/יב,  רח/2112/א,  רח/2000/ב/1, 

מק/2000/ב/3, תמא/2/4.

מתחם  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .40 מס'  ודרך  בגין,  מנחם  דרך  לבין  ההגנה  קרית  בין  הכלוא 
 ,3699 גוש:   .25  ,19 חלקות:  חלקי   ,3692 גוש:  וחלקות:  גושים 
חלקות במלואן: 4, 107, חלקי חלקות: 1, 20, 24, 89, 90, 99, 100, 

106. גוש: 3700, חלקי חלקות: 22, 38.

יח"ד   746 בת  מגורים  שכונת  הקמת   .1 התכנית:  מטרת 
במזרח רחובות. 2. הקלה בקו בניין מכבישים מס' 40 ל–50 מ', 
ומכביש מס' 423 ל–40 מ'. 3. ייעוד קרקע לתכנון עתידי למחלף 
 423 וכביש  ירושלים  ובמפגש שדרות   423/40  בצומת כבישים 

)מצולע של 150 מ'(.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי קרקע חקלאית לייעודים 
בבניה  למגורים  ולבניה  קרקע  צמודי  למגורים  לבניית שכונה 
 .2 ולדרכים.  פתוח,  ציבורי  לשטח  אזורים  וקביעת  רוויה, 
לייעודים  3. שטחים עיקריים ושטחי שירות  יח"ד.   746 הקמת 
יהיה  הקומות  מס'   .4 זה.  בתקנון  זכויות  טבלת  לפי  השונים 
 כמפורט בטבלת זכויות בניה )עד ק + 17 + חדרים על הגג + עד 
 3 מרתפי חניה(. 5. קווי הבניין יהיו כמפורט בטבלת זכויות הבניה.
קביעת   .7 בעתיד.  וחלוקה  איחוד  לעריכת  בסיס  קביעת   .6
הוראות בדבר בינוי, פיתוח ועיצוב הבינוי. 8. קביעת הוראות 
לתחבורה וחניה. 9. קביעת הוראות לאיכות הסביבה. 10. קביעת 

תנאים למתן היתרי בניה.

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

המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית 

לתכנון ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות 76442.

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

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

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ממ/5158

שם התכנית: גני תקוה מזרח
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ממ/5158,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  אפק  מצפה 
שינוי לתכניות פת/2000, ממ/5144, שד/1060, כפיפות לתכנית 

תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקוה. גני תקוה 
מזרח. רחוב האורנים. גושים וחלקות: גוש: 6717, חלקות במלואן: 

1 - 4, 67 - 79, חלקי חלקות: 63, 64, 93.

מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים בגבול הצפון מזרחי 
פתוח,  ציבורי  לשטח  בסמוך  יח"ד   352 המונה  תקוה  גני  של 

המהווה המשך לרצף האורבני הבנוי מדרום וממערב.

משטח  השטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
פתוח,  פרטי  שטח  ד',  למגורים  לייעוד   1 ומגורים  חקלאי 
למיתקנים  שטח  לחניון,  שטח  פתוח,  ציבורי  שטח  דרכים, 
זכויות  קביעת   .2 וקביעת התכליות המותרות בהם.  הנדסיים 
התכנית,  בתחום  הכלולים  הייעוד  לאזורי  בניה  והוראות 
עיקרי של  יח"ד בשטח   352 לאזורי המגורים הכוללים   לרבות 
120 מ"ר ממוצע ליח"ד, בבניינים בני 22-10 קומות מעל הכניסה 
זיקת הנאה  3. קביעת שטחים אשר לגביהם תירשם  הקובעת. 
למעבר לציבור ומעבר כלי רכב. 4. איחוד וחלוקה מחדש, ללא 
הסכמת הבעלים של החלקות הכלולות בתכנית זו לפי פרק ג', 

סימן ז' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח' גליס 9, פתח תקוה 

49277, טל' 03-9302051.

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

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' עח/38/15
 שם התכנית: הגדלת שטח בניה עיקרי, הגדלת שטח 
שירות, הקטנת מרחק בין בריכת השחיה לפרגולה וקירוי

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

עח/38/15, שינוי לתכניות עח/17/15, עח/200.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית יצחק-שער חפר.
רח' העליה 18. פינת דרך נירה. גושים וחלקות: גוש: 8212, חלקי 

חלקות: 48, 49. מגרש: 415 בהתאם לתכנית עח/17/15.

מ"ר  מ–220  עיקרי  בניה  שטח  הגדלת  א.  התכנית:  מטרת 
ועוד  מ"ר,  ל–101  מ"ר  ב. הגדלת שטח שירות מ–65  מ"ר.  ל–302 
מ'  מ–5  לפרגולה  השחיה  בריכת  בין  מרחק  הקטנת  ג.   ממ"ד. 
ל–0 מ', והתרת קירוי הבריכה בפרגולה לפי מצב קיים. ד. קביעת 
גדר  גובה  שינוי  ה.  התכנית.  בשטח  בניה  והגבלות   הוראות 

מ–1.5 מ' ל–1.8 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,327 עמ'  התשס"ט,   ,5865 הפרסומים  ובילקוט   22/10/2008

בתאריך 11/11/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
עמק חפר, מדרשת רופין 40250, טל' 09-8981556, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

שוקי אמרני  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז המרכז  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18156
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ברחוב אחד העם 5, 

נהריה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
נהריה מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18156, שינוי לתכניות 

ג/16599, ג/במ/103, ג/10715, ג/851.

גושים  נהריה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18172, חלקה במלואה: 92, חלקי חלקה: 95.

מטרת התכנית: העברת שטח שירות לשטח עיקרי להשלמת 
דירות קיימות בקומות ד' ו–ה', וסאונה פרטית על גג מבנה.

עיקרי הוראות התכנית: המרת שטחי שירות לשטח עיקרי 
הבניה  שטח  הכל  וסך  המאושרת,  הצפיפות  את  לשנות  בלי 

הכולל המותר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 

התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה, טל' 04-9879827.

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

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

מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17252
שם התכנית: הגדלת צפיפות ואחוזי בניה ברח' 

הרצל 10, נהריה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

גנ/17252, שינוי לתכניות ג/במ/103, ג/10715.

גושים  נהריה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18166, חלקה במלואה: 16, חלקי חלקה: 62.

מטרת התכנית: תוספת יח"ד בודדת בשתי קומות על גבי 
של  המערבי  בצד  מאושר  מגורים  מבנה  ליד  עמודים  קומת 

המגרש, סך הכל 15 יח"ד.

אחוזי  תוספת  צפיפות,  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4021 עמ'  התשס"ט,   ,5955 הפרסומים  ובילקוט   08/04/2009

בתאריך 24/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נהריה, נהריה, טל' 04-9879827, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17415
שם התכנית: הגדלת צפיפות ואחוזי בניה ברח' 

סוקולוב 3, נהריה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

גנ/17415, שינוי לתכניות ג/במ/103, ג/10715.

גושים  נהריה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18171, חלקה במלואה: 22, חלקי חלקה: 78.

עם  מבנה  להקמת  בניה  אחוזי  תוספת  התכנית:   מטרת 
8 יח"ד ב–3 קומות.

עיקרי הוראות התכנית: הגדלת צפיפות ואחוזי בניה, רח' 
סוקולוב 3 נהריה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3708 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   20/03/2009

בתאריך 12/05/2009.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נהריה, נהריה, טל' 04-9879827, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 מס' גנ/16559

שם התכנית: הגדלת זכויות בניה, שכונת שנלר, נצרת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ברמה  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

מפורטת מס' גנ/16559, שינוי לתכנית ג/במ/202.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16533, חלקות במלואן: 31, 46.

למגורים,  בניה  ובזכויות  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
על ידי הגדלת אחוזי הבניה המותרים לצורך סגירת מרפסות 
קיימות ו/או הוספת מרפסות. )הוספת מצללות וסגירת שטחים 

מקורים(.

מגורים  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד למגורים ב2. ב. שינוי קווי בניין וזכויות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3335 עמ'  התשס"ח,   ,5815 הפרסומים  ובילקוט   16/05/2008

בתאריך 05/06/2008.

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

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17692
שם התכנית: הרחבת בית ברח' הסביון 9, עכו

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לתכניות  שינוי  גנ/17692,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  עכו 

ג/849, ג/1657.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו. גושים וחלקות:
גוש: 18553, חלקה במלואה: 36.

תכנונית  תשתית  לספק  אמורה  התכנית  התכנית:  מטרת 
להרחבת יח"ד קיימת.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת זכויות קרקע והוראות 
בינוי  הנחיות  ב.  מרבי.  גובה  בניין,  קווי  בניה,  אחוזי  בניה: 

חדשות.

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
עכו,   ,35 ויצמן  רח'  עכו,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

טל' 04-9956118.

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

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

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17229
שם התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים, 

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

גנ/17229, שינוי לתכנית ג/4030.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה. גושים 
וחלקות: גוש: 13195, חלקי חלקות: 133, 135, 188.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח 
מגורים א'. ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים לדרך.

לאזור  בניה  הוראות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניין(. קווי  ושינוי  צפיפות,  בניה,  גובה  )%בניה,   מגורים 

ב. לגיטימציה למבנה בנוי לפי תרש"צ 1/05/15.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2628 עמ'  התשס"ט,   ,5924 הפרסומים  ובילקוט   13/02/2009

בתאריך 03/03/2009.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18017
שם התכנית: הגדרת זכויות בניה וקביעת אחוזי 

תכסית, ראש פינה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/18017,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  אצבע 

לתכנית ג/7447.

גושים  פינה.  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 13942, חלקה במלואה: 69, חלקי חלקות: 76, 80.

מטרת התכנית: שינוי והגדלת זכויות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת והגדלת אחוזי בניה 35% 
מותרות  תכליות  וקביעת  שירות,  שטחי   6%  + עיקרי  שטח 

)במקום 250 מ"ר עיקרי + 80 מ"ר שירות מותרים(.

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

טל' 04-6800077.

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

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

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17269
שם התכנית: ניתוק כבישים, שכונה דרומית, ראש פינה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
כפיפות  ג/11261,  ג/5626,  ג/9399,  לתכניות  שינוי  ג/17269, 

לתכניות תמא35, ג/3626, תממ2/9.

גושים  פינה.  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקי   ,13942 גוש:   .27  ,24 חלקות:  חלקי   ,13941 גוש:  וחלקות: 

חלקה: 21. גוש: 13943, חלקי חלקה: 138.

מטרת התכנית: ביטול חלק מדרך מס' 42 בשכונה הדרומית, 
וניתוקה מדרך מס' 13.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד חלק מדרך מאושרת 
לשביל. ב. שינוי ייעוד משביל להולכי רגל לדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4790 עמ'  התשס"ח,   ,5850 הפרסומים  ובילקוט   05/09/2008

בתאריך 17/09/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6800077 טל'  הגלילית,  חצור  הגליל,  אצבע  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17680
שם התכנית: הרחבה ד', חלקה 61, ראש פינה

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

גנ/17680, שינוי לתכנית ג/7447.

גושים  פינה.  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 13942, חלקה במלואה: 61, חלקי חלקה: 76.

מטרת התכנית: הגדלת אחוזי בניה למקובל באזור מגורים 
תכניות  לפי  אחרות  זכויות  שמירת  תוך  פינה,  בראש  א' 

מאושרות קודמות.

מ–33%  בניה  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בקו  שינוי  ב.  ושירות.  עיקרי  הכל  סך  בניה,  ל–41%  בקירוב 

בניין - הכשרת סטייה קלה בקו בניין צדי שלא היתה קיימת 
בעת מתן היתר ובמתן טופס 4, ונוצרה על ידי קביעת גבולות 
ג. הסרת הגבלת שימוש בקומת   .1/07/6 רשומים לפי תרש"צ 

מסד שנקבעה בתכנית ג/מז/102/7447.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4021 עמ'  התשס"ט,   ,5955 הפרסומים  ובילקוט   10/04/2009

בתאריך 24/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6800077 טל'  הגלילית,  חצור  הגליל,  אצבע  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17399
שם התכנית: רה–תכנון בשכונה אלואסטני, שפרעם

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/17399,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים  גבעות 

לתכנית ג/10567.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות:  חלקי   ,20  ,19 במלואן:  חלקות   ,10265 גוש:   וחלקות: 

.29 ,22 ,21 ,18 - 15 ,9

מטרת התכנית: שינוי מערכת כבישים.

דרכים.  למערכת  רה–תכנון  א  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ולשטח  משולבת  לדרך  לדרך,  מגורים  מאזורי  ייעוד  שינוי  ב. 
ציבורי פתוח. ג. שינוי ייעוד מדרך ומדרך גישה לאזור מגורים.

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

טל' 04-9502017.

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

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

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/16763
שם התכנית: תכנית כאוכב צפון, אזור ג2, כאוכב

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

ג/16763, שינוי לתכניות ג/9779, ג/15607.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאוכב אבו אל–היג'א. 
גושים וחלקות: גוש: 17688, חלקי חלקה: 10. גוש: 17693, חלקי 

חלקות: 2, 12.

למבני  תנאים  והגדרת  שטחים  ייעוד  א.  התכנית:  מטרת 
)הוסטלים  מיוחד  מגורים  יח"ד(,   22 )קיבולת  מגורים  ציבור, 
לסטודנטים ומגורים לסגל מוסדות(, ומלונאות כתשתית לפיתוח 
הכלכלי של היישוב. ב. הגדרת מערכת דרכים מתאימה לשטח 

התכנית המשתלבת עם המרחב.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת התכליות המותרות לכל 
ייעוד קרקע. ב. קביעת הוראות בניה: קביעת/הגדלת: צפיפות, 
ועיצוב  בינוי  הנחיות  קביעת  ג.  בניינים.  וגובה  בניה  מרווחי 

אדריכלי. ד. קביעת הנחיות סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2598 עמ'  התשס"ח,   ,5790 הפרסומים  ובילקוט   21/03/2008

בתאריך 02/04/2008.

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

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17143
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קווי בניין, 

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

גנ/17143, שינוי לתכנית ג/10567.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 10270, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקה: 25.

מטרת התכנית: א. הקטנת קווי בניין. ב. שינוי אחוזי בניה.
ג. שינוי מגרש מינימלי. ד. הגדלת מס' קומות.

המסומן  לפי  בניין  קווי  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתשריט. 2. הגדלת אחוזי הבניה מ–120% ל–180%. 3. שינוי גודל 
מגרש מינימלי מ–450 מ"ר ל–403 מ"ר. 4. הגדלת כיסוי קרקע מ–

40% ל–59%. 5. הגדלת מס' קומות מ–3 קומות ל–4 קומות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1195 עמ'  התשס"ט,   ,5883 הפרסומים  ובילקוט   19/12/2008

בתאריך 17/12/2008.

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

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/16880
שם התכנית: בריכת מים, הר אודם 2

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

ג/16880.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אודם. גושים וחלקות:
גוש: 202011, חלקי חלקות: 1, 5 - 7, 9, 10, 14, 15.

מטרת התכנית: הסדרה סטטוטורית של בריכת מים קיימת, 
הקרקע  ייעוד  ידי  על  חדשה,  מים  לבריכת  הוראות  ומתן 
למעבר  הנאה  זיקת  הכולל  חקלאי  ושטח  הנדסיים  למיתקנים 
בכלי רכב. בתחום השטח החקלאי, הכולל זיקת הנאה למעבר 
בכלי רכב, החל בתחום שמורת טבע לפי תממ3/2 יחולו הנחיות 

מיוחדות, החלות על שמורות טבע בתממ3/2.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת שטח המיועד למיתקנים 
זיקת הנאה למעבר בכלי רכב.  הנדסיים ושטח חקלאי הכולל 
החל בתחום שמורת טבע לפי תממ3/2, יחולו הנחיות מיוחדות, 
החלות על שמורות טבע בתממ3/2. ב. בתחום השטח החקלאי, 
התוויית  תותר  רכב  בכלי  למעבר  הנאה  זיקת  חלה  עליו 
בניה  הוראות  קביעת  ג.  תשתית.  קווי  והעברת  מים  תשתיות 
ומתן  הוראות  קביעת  ד.  הנדסיים.  למיתקנים  המיועד  בשטח 

הנחיות לפיתוח סביבתי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,380 עמ'  התשס"ט,   ,5866 הפרסומים  ובילקוט   17/10/2008

בתאריך 18/11/2008.

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

לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17785
שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למבני משק, מיטב

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ג/17785, שינוי לתכנית  הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת מס' 

ג/6540.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מיטב. גושים וחלקות:
גוש: 20753, חלקי חלקות: 60, 72.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח למבני 
משק חקלאי ללגיטימציה לבית אריזה. ב. הסדרת זכויות בניה 
פגיעה  למניעת  כללים  קביעת  ג.  בנחלה.  א'  בחלקות  למבנים 
באיכות הסביבה ומניעת מטרדים סביבתיים העלולים להיווצר 

עקב הקמת מבנים חקלאיים.

לשטח  חקלאי  שטח  ייעוד  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מבני משק, בית אריזה והמבנים הדרושים. ב. קביעת הוראות 
 פיתוח ובינוי. ג. קביעת הוראות למתן היתרי בניה לבית אריזה. 
תשתיות  הסביבה,  איכות  הוראות  בניה,  זכויות  קביעת  ד. 

והוראות פיתוח. ה. שינוי לתכנית ג/1361 המופקדת.

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

טל' 04-6533237.

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

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

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מיתאר מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת 

 תכנית מיתאר מקומית מס' ג/16025
שם התכנית: הגדלת שטח המגורים בנחלה במושב 

רם און
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
בתאריך  בעיתונים  שפורסמה  ג/16025,  מס'  מקומית   מיתאר 
 ,1667 עמ'  התשס"ח,   ,5769 הפרסומים  ובילקוט   28/12/2007
 בתאריך 23/01/2008, וכי בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע 
ג/7079,  לתכניות  שינוי  ג/16025,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית 

ג/10954, ג/12246, כפיפות לתכניות ג/גל/מק/50, ג/גל/מק/43.

רחוב  און.  רם  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש: 20773,   .6 חלקה:  חלקי  גוש: 20772,  וחלקות:  גושים  און.  רם 
 חלקי חלקות: 1, 7. גוש: 20774, חלקה במלואה: 4, חלקי חלקה: 8. 
 גוש: 20775, חלקות במלואן: 5, 6, 8 - 17, 19, 24, 28 - 35, 40 - 47, 
 ,125  ,123  -  115  ,113  ,107  -  105  ,100  -  78  ,69  -  60  ,57  -  49 
 ,201  -  196  ,193  ,191  ,188  -  163  ,156  ,149  -  145  ,142  -  139 
203 - 205, 207, 209, 211, 213, 216, 218, 220, 222. )חלקות ישנות: 
 ,134 ,124 ,112 ,111 ,109 ,108 ,77-75 ,70 ,48 ,39-36 ,22-20 ,18 ,7 
חלקי   ,28 במלואה:  חלקה   ,20776 גוש:   .)153  ,144  ,143  ,138-136

חלקות: 6, 27.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד לחקלאי משולב )השלמת 
השטח בנחלות ל–2.5 דונם בהתאם להחלטת ממ"י(. ב. הסדרת 

ייעודים ושימושים בקרקע.

משולב  לחקלאי  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בנחלות בלבד )השלמה ל–2.5 דונם כל אחת(. ב. הסדרת ייעודי 
קרקע )בית עלמין, תעשיה ומבני ציבור(, בהתאם לקיים בשטח.
חקלאיות  למטרות  שלא  נוספים  שימושים  והתרת  הסדרת  ג. 
בתחום אזור המגורים כחלק מנחלה לצורכי תעסוקה. ד. ניצול 
מושכל של תשתיות קיימות ביישוב. ה. שמירת איזון בין צרכים 

חקלאיים לצרכים מוניציפליים.

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

טל' 04-6533237.

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

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

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17133
שם התכנית: הרחבת מחצבת בזלת, בית אלפא

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
תמ"א  לפי  אישור  ג/12982,  ג/9264,  לתכניות  שינוי  ג/17133, 

תמא/35.

האתר  אלפא.  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השיטה  בית  בין  שאן,  עפולה-בית   71 לכביש  מצפון  נמצא 
חלקות:  חלקי   ,22728 גוש:  וחלקות:  גושים  נחום.   לשדה 
.10  ,4 9, חלקי חלקות:   ,8  ,2 גוש: 22729, חלקות במלואן:   .2  ,1 
חלקות:  חלקי   ,23146 גוש:   .6  ,4 חלקות:  חלקי   ,22730  גוש: 
9, 10. גוש: 23158, חלקי חלקה: 22. גוש: 23188, חלקי חלקה: 8. 
 ,23190 גוש:   .5 7, חלקי חלקה:   ,6 23189, חלקות במלואן:  גוש: 

חלקה במלואה: 1, חלקי חלקות: 3, 9.

כרייה  שטחי  של  סטטוטורית  הסדרה  א.  התכנית:  מטרת 
וחציבה אחרים מאלה שאושרו בתכנית ג/9264, תוך הליך של 
החלפת שטחים, ובלא שינוי בדרך הגישה ובשטח המיתקנים, 
ב'. ב. הבטחת ניצול יעיל של השטח  בהתאם לתמא14, נספח 
בהתאם  מפגעים  ומניעת  הסביבה  איכות  על  שמירה  תוך 
לתכנית ג/9264. ג. בתחומי שטחים להסדרה - הסדרה נופית/
עודפי  של  ומיחזור  גריסה  מיון,  עירוב,  של  ופעילות  חקלאית 

עפר/פסולת בניין.

ייעוד משטח להסדרה,  א. שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
מאזור  ייעוד  שינוי  ב.  וחציבה.  כרייה  לשטח  חקלאי  ומשטח 
ייעוד  שינוי  ג.  חקלאית.  ולקרקע  להסדרה  לשטח  חציבה 
משטחים לכרייה וחציבה, והסדרה לדרך מוצעת. ד. שינוי ייעוד 
וחציבה.  כרייה  לשטח  בתמא22  ליער  המיועד  חקלאי   משטח 
ה. שינוי ייעוד שטח פרטי פתוח לשטח להסדרה, שטח חקלאי 
לשטח  הסדרה  משטח  ייעוד  שינוי  ו.  וחציבה.  לכרייה  ושטח 

חקלאי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3712 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   24/04/2009

בתאריך 12/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6533237 טל'  )מאוחד(,  חרוד  עין  הגלבוע,  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17913
שם התכנית: שינוי ייעוד ממסחר למבני ציבור )דת(, ירכא

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
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ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17913,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  המרכזי  הגליל 

לתכניות ג/3699, ג/6766.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא.

מטרת התכנית: הסדרת מבנה לדת הקיים במרכז ירכא.

עסקים  ממרכז  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ראשי ומסחר למבנים ומוסדות ציבור לדת. ב. קביעת הוראות 

וזכויות בניה.

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

טל' 04-9912621.

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

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

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/16528

שם התכנית: מושב אמנון - תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/16528, שינוי לתכנית ג/5698, כפיפות לתכניות ג/6540, 
תמא/22, תמא/34, תמא/35, תמא/10, תמא/11/3/ג, תמא/34/ב, 

תממ/9/2, אישור לפי תמא/5/13, תמא/9/13.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב אמנון. גושים 
וחלקות: גוש: 13577, חלקי חלקה: 1. גוש: 13578, חלקי חלקה: 
1. גוש: 15643, חלקי חלקה: 2. גוש: 15644, חלקי חלקה: 1. גוש: 

15645, חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: א. תיחום שטח לפיתוח עתידי של מושב 
 אמנון והסדרת מצבו הסטטוטורי של היישוב הקיים והרחבתו.

ב. חלוקה למגרשים לפי פרק ז', לחוק התכנון והבניה.

אזורים  של  גבולות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת  ב.  התכנית.  בתחום  שונים  לשימושים  קרקע  ועתודת 
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה.
 ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, והנחיות סביבתיות.
חלוקה  ו.  הנדסיות.  תשתיות  לפיתוח  הנחיות  קביעת  ה. 
מספר  הגדלת  ז.  והבניה.  התכנון  לחוק  ז',  פרק  לפי  למגרשים 
זו מבטלת תכניות  יחידות הדיור ביחד ומצב קיים. ח. תכנית 
יחידות  מספר  הגדלת  ט.  ג/7518.  ג/4759,  ג/4490,  מופקדות: 

הדיור ביחד ומצב קיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3913 עמ'  התשס"ח,   ,5831 הפרסומים  ובילקוט   06/06/2008

בתאריך 10/07/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית מיתאר 
מקומית והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מיתאר 

 מקומית מס' ג/5636
שם התכנית: חוות ינאי

תכנית  אישור  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
מיתאר מקומית מס' ג/5636, שפורסמה בעיתונות ביום  24.10.2008 
ובילקוט הפרסומים מס' 5866, מיום 18.11.2008, עמ' 382, וכי בהתאם 
בזה  נמסרת  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף 
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' ג/5636, כפיפות 

לתכנית תממ2.

גושים  ינאי.  חוות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גושים בשלמותם: 14418, 14419.

מטרת התכנית: א. תיחום שטח חקלאי מיוחד בעבור חוות 
ינאי. ב. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1996 עמ'  התשנ"א,   ,3861 הפרסומים  ובילקוט   15/02/1991

בתאריך 28/03/1991.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/16907
שם התכנית: איחוד וחלוקה במגרשים 121-116, 

מושב הזורעים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/16907,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  התחתון  הגליל 

לתכניות ג/במ/75, ג/5361, ג/13507.

הזורעים.  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 15053, חלקות במלואן: 6 - 9, 11, 12, 14, 17, 
24, 26. גוש: 15237, חלקות במלואן: 1 - 64. גוש: 15252, חלקות 
במלואן: 6 - 10, 12, 16 - 22, 37. גוש: 15253, חלקות במלואן: 52, 
58, 78, 81, 82. גוש: 15275, חלקות במלואן: 1 - 74. גוש: 15276, 

חלקות במלואן: 1 - 56. גוש: 15278, חלקות במלואן: 1 - 65.

 121-116 במגרשים  וחלוקה  איחוד  א.  התכנית:  מטרת 
בגבול  החלות  לבניה  ההוראות  קביעת  ב.  הזורעים.  במושב 

התכנית.

 121-116 מגרשים  תחום  א.  התכנית:   הוראות  עיקרי 
בתשריט.  המופיע  כפי  מגרשים  ל–7  מחדש  ויחולק  יאוחד 
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מספרי המגרשים החדשים כפי המופיע בתשריט. ב. במגרשים 
על  החלה  ג/13507  לתכנית  בדומה  הוראות  יחולו  החדשים 
בהוראות  המפורט  וכפי  הזורעים,  במושב  זה  מסוג  מגרשים 

תכנית זו.

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

המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון, טל' 04-6628210.

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

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

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17882
שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע, נחלה 34, שדמות דבורה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
גנ/17882, שינוי  הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת מס' 

לתכניות ג/5907, ג/6540, ג/10988.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדמות דבורה. גושים 
וחלקות: גוש: 15120, חלקי חלקות: 11 - 13, 22.

חקלאיות  לא  פעילויות  והסדרת  תוספת  התכנית:  מטרת 
)תיירות ומסחר( בנחלה 34 בשדמות דבורה.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי 
כפרי,  ביישוב  ומגורים  מיוחדות  הנחיות  עם  חקלאית  לקרקע 
ומאזור משק חקלאי - חלקות א' )מגורים( לקרקע חקלאית עם 
 הנחיות מיוחדות, בלא שינוי בגודל השטח המיועד למגורים.
חקלאיים  לא  לשימושים  מבנים  לבניית  מ"ר   140 הוספת   ב. 
השימושים  קביעת  ג.  כפרי.  לאירוח  המותרים  מ"ר  ל–160 

המותרים בכל תא שטח. ד. קביעת זכויות והוראות בניה.

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

המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון, טל' 04-6628210.

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

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

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/15690
שם התכנית: הגדלת אזור משק חקלאי, כפר קיש

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

גנ/15690, שינוי לתכנית ג/4384.

גושים  קיש.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 15365, חלקי חלקה: 2.

קרקע  בעבור  מיוחדות  הנחיות  הגדרת  התכנית:  מטרת 
חקלאית, באזור שסומן כקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות. 

יותרו שימושי פל"ח הכוללים שימושים תיירותיים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור משק 
חקלאי, חלקות א', למגורים ביישוב כפרי. ב. שינוי ייעוד קרקע 
מאזור חקלאי לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות. ג. קביעת 
השימושים המותרים בכל תא קרקע. ד. קביעת זכויות והוראות 

בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1197 עמ'  התשס"ט,   ,5883 הפרסומים  ובילקוט   05/12/2008

בתאריך 17/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6628210 טל'  התחתון,  הגליל  ולבניה 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/17017

שם התכנית: חלוקת אזור מגורים א' והסדרת מבני 
ציבור, קיבוץ יחיעם

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ג/17017,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  אשר  מטה 
שינוי לתכניות מש"צ4947, ג/11043, ג/12423, ג/1027, כפיפות 
לתכניות תמא22, תממ/9/2, תמא35, ג/729, אישור לפי תכניות 

תמא/8, תמא/34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ יחיעם. גושים 
חלקי   ,18  ,17  ,13  ,12 במלואן:  חלקות   ,18958 גוש:  וחלקות: 
חלקות: 3, 11, 14, 15. גוש: 18959, חלקות במלואן: 13 - 15, חלקי 

חלקות: 17, 18. גוש: 18960, חלקי חלקה: 3.

מטרת התכנית: 1. חלוקת אזורי המגורים של קיבוץ יחיעם, 
להבטחת  למגרשים  ג/12423,  תכנית  לפי  מחולקים  שאינם 
שיתאימו  דרכים  הסדרת   .2 ארוך.  לטווח  הקיבוץ  התפתחות 
לצורכי קיבוץ משתנים. 3. הסדרת מיקום שטחי תעשיה, מבני 
משק, שטחים לתעסוקה, מוסדות ומבני ציבור, שטחים למבני 
ציבור, שטחים פתוחים בשטח הקיבוץ, וגבולות השטחים לצד 

שמורת הטבע והגן הלאומי.

קביעת   .2 קרקע.  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגרשים. חלוקת   .3 קרקע.  ייעוד  לכל  המותרות   התכליות 
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6. קביעת מרווחי  5. קביעת צפיפות.  4. קביעת הוראות בניה. 
הנחיות   .9 בינוי.  הנחיות   .8 בניינים.  גובה  קביעת   .7 בניה. 
קביעת   .11 דרכים.  הרחבת/התוויית   .10 אדריכלי.  לעיצוב 
הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, 
השלבים  קביעת   .12 וכו'.  גז,  חשמל,  תקשורת,  ניקוז,  ביוב, 

והתניות לביצוע.

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

טל' 04-9879621.

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

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

מרחבי תכנון מקומיים חבל אשר ושפלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/15756

שם התכנית: תכנית מיתאר - טמרה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
מטה אשר ושפלת הגליל מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
ג/10143,  ג/מר/1/96, שג/מק/9/03,  לתכניות  כפיפות  ג/15756, 
ג/8030, ג/7595, ג/9170, ג/2860, ג/6220, ג/8819, ג/6958, ג/7458, 
ג/1245,  ג/6956,  ג/2627,  ג/6957,  ג/5787,  ג/9797,  ג/10128, 
ג/5035, ג/2834, ג/1963, ג/2833, ג/1982, ג/3572, ג/2232, ג/8012, 
ג/1381, ג/1371, ג/8821, ג/6540, ג/13220, תממ/62/2, תמא/31/

ג/14383,  שג/מק/4/01,  שג/מק/7/01,  ג/13218,  תמא/14,  א/4, 
שג/מק/10/03, אישור לפי תכניות תמא/22, תמא/3, תמא/35, 

תמא/15/23.

גושים  תמרה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,36  ,35  ,29  -  16 במלואן:  חלקות   ,18551 גוש:   וחלקות: 
38 - 45, 55, 56, חלקי חלקות: 10, 14, 15, 30, 31, 33, 34, 46, 47, 
51 - 53. גוש: 18552, חלקי חלקות: 18, 19, 24, 25. גוש: 18557, 
 חלקה במלואה: 12, חלקי חלקות: 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 95.
45, חלקי   -  27  ,19  -  17  ,14  -  1 18559, חלקות במלואן:  גוש: 
.16  -  1 במלואן:  חלקות   ,18560 גוש:   .56  ,48  ,26  ,15  חלקות: 
גוש: 18563, חלקות במלואן: 1 - 10. גוש: 18564, חלקות במלואן: 
3 - 121, חלקי חלקה:   ,1 גוש: 18565, חלקות במלואן:   .45  - 1
חלקות   ,18567 גוש:   .175  -  1 במלואן:  חלקות   ,18566 גוש:   .2
 ,49  ,46 חלקות:  חלקי   ,88  -  86  ,51  ,50  ,48  ,47  ,15  במלואן: 
84, 85. גוש: 18576, חלקות במלואן: 26 - 31, 70, 71, 85, חלקי 
חלקות: 20, 24, 25, 32, 72, 82, 83. גוש: 18577, חלקות במלואן: 2, 
16 - 18, 103, 107 - 113, חלקי חלקות: 1, 3 - 6, 19, 104 - 106, 
114, 117, 118. גוש: 18578, חלקות במלואן: 1 - 84. גוש: 18579, 
חלקות במלואן: 1 - 62, 64 - 66, 68 - 108, 110, 111. גוש: 18580, 

.70  -  1 במלואן:  חלקות   ,18581 גוש:   .69  -  1 במלואן:   חלקות 
גוש: 18582, חלקות במלואן: 1 - 16, 18 - 21, 24 - 34, 36 - 43, 
56, 58, חלקי חלקה: 76. גוש: 18583, חלקות במלואן: 1 - 111.
גוש: 18584, חלקות במלואן: 1 - 64. גוש: 18585, חלקות במלואן: 
1 - 52. גוש: 18586, חלקות במלואן: 1 - 82. גוש: 18587, חלקות 
במלואן: 1 - 64. גוש: 18588, חלקות במלואן: 1 - 60. גוש: 18589, 
חלקות במלואן: 1 - 35. גוש: 19600, חלקות במלואן: 22 - 33, 37, 
חלקי חלקות: 21, 34 - 36, 38, 39, 65 - 73, 75 - 77, 82 - 84, 87. 

גוש: 19601, חלקי חלקות: 4, 122, 124, 125.

מטרת התכנית: א. ביסוסה של העיר טמרה כעיר מרכזית 
באזור. ייעוד שטחים בעיר בעבור הרחבתה לקיבולת אוכלוסיה 
יח"ד(.  8,000 של  )תוספת   2020 היעד  לשנת  נפש   50,000  של 
ב. הסדרת תכנון העיר על כל השטחים הכוללים בה, קיימים 
וחדשים. ג. שדרוג והסדרה של אזורי תעסוקה בעיר. ד. שדרוג 
והסדרה של מערך השטחים הירוקים בעיר. ה. שדרוג והסדרת 
השטחים למוסדות ציבור, חברה, קהילה ובריאות, חלוקת העיר 
למתחמי פיתוח. ו. קביעת הוראות בינוי. ז. קביעת הוראות בנושא 
ח. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות.  איכות הסביבה. 

ט. שדרוג, הסדרה, ותוספת של דרכים במערך דרכים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת השטחים בעבור מגורים, 
תעסוקה, מסחר, שטחים פתוחים, שטחי ציבור, דרכים, תיירות, 
ספורט, נופש ופנאי, בעיקר על ידי שינוי ייעוד מחקלאות לאחד 
לכל  המותרים  ושימושים  תכליות  קביעת   .2 הנ"ל.  היעדים 
ייעוד קרקע. 3. קביעת הוראות בניה לכל ייעוד קרקע, והגדרת 
להכנת  הנחיות  קביעת   .4 החדשים.  באזורים  בניה  צפיפויות 
תכניות מפורטות. 5. קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי. 6. קביעת 
שלביות פיתוח והנחיות לביצוע. 7. קביעת הנחיות סביבתיות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר, ד"נ גליל מערבי,     
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ולמשרדי   ,04-9879621 טל' 

שפלת הגליל, תמרה 24930.

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

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

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17626
שם התכנית: תכנית מפורטת לדרך גישה לבריכת 

אליקים 1
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון  ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 

יזרעאלים  מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/17626.

גושים  אליקים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 11827, חלקי חלקות: 4, 5, 12, 17, 22, 25, 26, 32.
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זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע  מטרת התכנית: קביעת 
מים  בריכת  קיים,  הנדסי  למיתקן  גישה  לאפשר  כדי  חקלאית 

של מקורות.

א. קביעת שטח לקרקע חקלאית  עיקרי הוראות התכנית: 
למעבר  הנאה  זיקת  קביעת  ב.  ברכב.  למעבר  הנאה  זיקת  עם 
ברכב בתחום ייעוד יער נטע אדם קיים לפי תמא22. ג. קביעת 

הוראות להסדרי תנועה בחיבור עם דרך מס' 762.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
 ,18120 עפולה  יזרעאלים,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

טל' 04-6520038.

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

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

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/15286

שם התכנית: תכנית מיתאר - אלון הגליל
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ג/6873,  ג/8039,  מק/יז/03/6873,  לתכניות  שינוי  ג/15286,  מס' 
לתכניות  כפיפות  ג/7590,  ג/13449,  משצ/1/107,  ג/5790, 
תרשצ/62/1182/1, תמא/22, תמא/8, תמא/34/ב/4, תמא/11/3/
תמא/3,  תמא/34,  תמא/15/23,  תממ/9/2,  תמא/34/ב/3,  ג, 
מק/יז/01/6873,  מק/יז/04/6873,  גנ/15871,  ג/13588,  ג/17117, 

ג/11379, אישור לפי תמא/35.

גושים  הגליל.  אלון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 10338, חלקי חלקה: 31. גוש: 10488, חלקי חלקות: 
18, חלקי   - 16  ,14  ,13  ,9  ,8 17578, חלקות במלואן:  גוש:   .4  ,3
17579, חלקות במלואן:  20.גוש:   ,19  ,15  ,12  -  10  ,7  ,5  חלקות: 
1 - 3, 9, חלקי חלקות: 4, 8, 10 - 12, 14, 15. גוש: 17580, חלקות 
במלואן: 2 - 6, 8, 9, חלקי חלקות: 7, 10, 14. גוש: 17588, חלקי 
חלקות: 1, 12. גוש: 17654, חלקי חלקות: 1, 5. גוש: 17657, חלקי 

חלקות: 6 - 8, 13.

מטרת התכנית: א. הכנת תכנית מיתאר ליישוב אלון הגליל 
והרחבתו  מאושרות  יח"ד   240 הכולל  קהילתי,  כפרי  יישוב   -
פיתוח  גבולות  הגדרת  ב.  יח"ד.   350 של  המרבית  לקיבולת 
היישוב בתחום שיפוט אלון הגליל. ג. הקצאת שטחים בתחום 
בתמא22,  כהגדרתו  לשימור  טבעי  ליער  הגליל  אלון  שיפוט 
ד. להסדיר את השימושים  ולשמורת טבע כהגדרתה בתמא8. 
החקלאים הקיימים באלון הגליל. ה. להבטיח תנאים סביבתיים 
הולמים לשימושים החקלאיים המתקיימים ביישוב הקהילתי.

ושימושים  תכליות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מותרים לייעודי הקרקע השונים שבתכנית. ב. קביעת הוראות 

משק,  מבני  באזור  לבניה  הוראות  קביעת  ג.  למגורים.  לבניה 
כולל הוראות איכות הסביבה, תשתיות, זכויות בניה והוראות 
אחרות. ד. קביעת הוראות ליישום התכנית. ה. קביעת הנחיות 

סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1197 עמ'  התשס"ט,   ,5883 הפרסומים  ובילקוט   05/12/2008

בתאריך 17/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל' 04-6520038, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 מס' ג/16425

שם התכנית: מיתקני רעייה ואחזקת בקר, גן לאומי 
שימרון

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ברמה  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ג/3377,  ג/במ/136,  לתכניות  שינוי  ג/16425,  מס'  מפורטת 

כפיפות לתכניות תמא35, תמא8, תממ/2/9.

שימרון.  לאומי  גן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 17305, חלקי חלקה: 13. גוש: 17725, חלקי 

חלקה: 8.

מטרת התכנית: א. הקמת מבנים ומיתקני רעייה לאחזקת 
וסביבתו. הלאומי  הגן  של  וממשק  לשמירה  הנחוצים   בקר 
וחיבורה  לציבור  פתוחה  הרעייה  מיתקני  אל  דרך  ב. התוויית 
לדרך סטטוטורית. ג. התוויית שביל מטיילים ויצירת אזור חיץ 

בינו לבין מיתקני הרעייה.

רעייה  ומיתקני  א. הקמת מבנים  עיקרי הוראות התכנית: 
הלאומי  הגן  של  וממשק  לשמירה  הנחוצים  בקר  לאחזקת 
וסביבתו. ב. התוויית דרך אל מיתקני הרעייה פתוחה לציבור 
הקיימים  המבנים  הגדרת  ג.  סטטוטורית.  לדרך  וחיבורה 
והמוצעים בתכנית זו. ד. קביעת הוראות בניה בתחום תכנית 

זו. ה. קביעת הוראות עיצוב נופי ואדריכלי בתחום התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1039 עמ'  התשס"ט,   ,5879 הפרסומים  ובילקוט   17/10/2008

בתאריך 09/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל' 04-6520038, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17617
שם התכנית: הסדרת מערכת דרכים, יפיע

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
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ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17617,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 

לתכניות ג/9607, ג/12920.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע. גושים וחלקות:
גוש: 16879, חלקות במלואן: 2, 10 - 19, 22 - 24, 82, 83, 85, 87, 
96, חלקי חלקות: 1, 3, 4, 9, 20, 25, 26, 63, 78, 81, 97. גוש: 16880, 

חלקות במלואן: 11, 21, 29, 30, חלקי חלקות: 1, 12.

מטרת התכנית: הסדרת מערכת דרכים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך 
ג. שינוי  משולבת. ב. שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ב'. 
 ייעוד משצ"פ לדרך משולבת. ד. שינוי מדרך למגורים ומסחר.

ה. מתן זיקת הנאה למעבר כלי רכב.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, 

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.

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

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

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/16942
שם התכנית: הרחבת שטח למגורים, עילוט

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

גנ/16942, שינוי לתכנית ג/7215.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט. גושים וחלקות:
גוש: 17483, חלקי חלקות: 5, 25.

מטרת התכנית: הרחבת שטח מגורים במזרח עילוט.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד אזור חקלאי למגורים, 
שצ"פ, דרך ודרך משולבת. ב. מתן הוראות בניה לשימושים במתחם 

וקביעת הנחיות לתכנון.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4791 עמ'  התשס"ח,   ,5850 הפרסומים  ובילקוט   08/08/2008

בתאריך 17/09/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא   ולבניה 
טל' 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17470
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה

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

גנ/17470, שינוי לתכנית ג/5507.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה. גושים וחלקות:
גוש: 17525, חלקי חלקה: 12.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

וזכויות בניה   עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי בהוראות 
עקב הקטנת שטח מגרש נטו של הבעלים, בהתאם לחוות דעת 
הגדלת  ג.  למגרש.  מותר  יח"ד  מס'  קביעת  ב.  מקרקעין.  שמאי 

גובה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1758 עמ'  התשס"ט,   ,5899 הפרסומים  ובילקוט   19/12/2008

בתאריך 12/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא   ולבניה 
טל' 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17584
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית

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

גנ/17584, שינוי לתכנית ג/9027.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים 
וחלקות: גוש: 11492, חלקי חלקה: 83.

ושינוי  בניה,  וזכויות  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
בשימושים.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה, מס' קומות, 
גובה, תכסית, שינוי קווי בניין, קביעת שטחי החניה המותרים, 
שינוי גודל מגרש מינימלי, שינוי בשימושים )ביטול האפשרות 

בחלק ממגרש 104 לתחנת דלק(.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2294 עמ'  התשס"ט,   ,5913 הפרסומים  ובילקוט   23/01/2009

בתאריך 05/02/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא   ולבניה 
טל' 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17648
שם התכנית: ביטול חלק מדרך מאושרת, עין מאהל

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

גנ/17648, שינוי לתכנית ג/7609.

גושים  מאה'ל.  עין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 16941, חלקי חלקות: 13, 50.

מטרת התכנית: הקטנה חלקית של רוחב דרך, ושינוי קווי 
בניין.

קיימת,  לבניה  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ושינוי ייעוד מדרך למגורים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2633 עמ'  התשס"ט,   ,5924 הפרסומים  ובילקוט   06/02/2009

בתאריך 03/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא   ולבניה 
טל' 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/15936

ששם התכנית: שינוי ייעוד למגורים, דרך ושפ"פ בפקיע
עין החדשה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ג/15936,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 
ג/9953,  לתכניות  כפיפות  ג/2574,  ג/11630,  לתכניות  שינוי 

תממ/9/2, תמא/35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב פקיעין החדשה. 
גושים וחלקות: גוש: 19077, חלקי חלקות: 99, 102, 103, 107.

עם  חקלאית  לקרקע  שטח  ייעוד  א.  התכנית:  מטרת 
הנחיות מיוחדות בנחלות מס' 70 ו–81 במושב פקיעין החדשה, 
לצורך מימוש זכויות בניה ליחידות אירוח כפרי, ללא הגדלת 
הדיור.  יחידות  במספר  שינוי  ובלא  למגורים  המיועד   השטח 
בנחלות  לבניה  המותרות  האירוח  יחידות  מספר  הגדלת   ב. 
מס' 70 ו–81. ג. פיצול נחלה מס' 70. ד. הסדרת מבנים בנחלות 

מס' 69, 70 ו–81, על ידי שינוי בקווי הבניין.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומשטח  מדרך  משפ"פ,  לחקלאיים,  מגורים  מאזור  מגורים, 
הנחיות  עם  חקלאית  לקרקע  כפרי  ביישוב  למגורים  חקלאי 
ולדרך. ב. קביעת השימושים המותרים בכל  מיוחדות לשפ"פ 

תא שטח. ג. קביעת הוראות בניה.

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

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

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

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

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

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/16019
שם התכנית: הגדלת אזור המגורים בנחלה 53, מושב 

מעונה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/16019,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 

לתכניות ג/3963, ג/9953.

גושים  מעונה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקי   ,18373 גוש:   .32  ,27 חלקות:  חלקי   ,18372 גוש:  וחלקות: 

חלקות: 3 - 8, 34.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד משטח למבני משק בנחלה 
החקלאית לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות שבו תותר בניה 
ב. תותר העברת  ולשימושים מסחריים.  ליחידות אירוח כפרי 
זכויות בניה בין ייעוד פל"ח )מיחידות אירוח לשימוש מסחרי 

ולהיפך( בעת מתן היתרי בניה.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למבני משק משפחתיים לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, 
ולמגורים ביישוב כפרי, וממגורים לקרקע חקלאית עם הנחיות 
למגורים.  המיועד  השטח  בגודל  שינוי  אין  ב.   מיוחדות. 
ג. קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. ד. קביעת זכויות 

והוראות בניה.

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

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

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

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17262
שם התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור 

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

גנ/17262, שינוי לתכנית ג/9858.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'דל שמס.

מטרת התכנית: הרחבת שטח מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח 
למגורים א3. ב. קביעת זכויות והוראות בניה למגורים א3. ג. שינוי 

תוואי דרך מס' 124.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3714 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   28/04/2009

בתאריך 12/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6981677 טל'   ,12439 מסעדה  החרמון,  מעלה  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17263
שם התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור 

מגורים א', מג'דל שמס
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
תממ/3/2,  לתכניות  כפיפות  ג/9858,  לתכנית  שינוי  גנ/17263, 

תמא/35, תמא/34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'דל שמס.

מטרת התכנית: הרחבת שטח המגורים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח 
למגורים א3. ב. קביעת זכויות והוראות בניה למגורים א3.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3110 עמ'  התשס"ט,   ,5935 הפרסומים  ובילקוט   13/03/2009

בתאריך 26/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6981677 טל'   ,12439 מסעדה  החרמון,  מעלה  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17542
שם התכנית: שינוי תוואי דרך מס' 9, מג'דל שמס

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

גנ/17542, שינוי לתכנית ג/9858.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'דל שמס.

מטרת התכנית: א. התאמת תוואי דרך מס' 9. ב. שינוי בקווי 
בניין.

לדרך,  א'  ממגורים  ייעוד  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לצורך  בניין  בקו  ושינוי  לדרך,  ומשצ"פ  ד',  למגורים  ומדרך 

הסדרת מצב קיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4200 עמ'  התשס"ט,   ,5960 הפרסומים  ובילקוט   28/04/2009

בתאריך 03/06/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6981677 טל'   ,12439 מסעדה  החרמון,  מעלה  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17996
שם התכנית: שינוי משצ"פ, דרכים ואזור מגורים א' 

למגורים מסחר, וחניון ציבורי, תרשיחא
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17996,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי  מעלה 

לתכנית ג/4370.

תרשיחא.  מעלות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 18388, חלקי חלקה: 12. גוש: 18389, חלקי 
חלקות: 44 - 46, 49. גוש: 18393, חלקי חלקות: 1, 39. גוש: 18405, 

חלקי חלקות: 10, 13.

מטרת התכנית: א. ביטול חלקי דרך. ב. לגיטימציה למצב 
קיים, אזור מסחרי.

עיקרי הוראות התכנית: א. ביטול חלקי דרך. ב. שינוי ייעוד 
מגורים  מדרכים,   18388 גוש   ,12 חלקה   ,12/1 במגרש  קרקע 
גוש   ,39 בח"ח  ייעוד השטח  ג. שינוי  ומסחר.  למגורים  ושצ"פ 
השטח  ייעוד  שינוי  ד.  ציבורי.  וחניון  לשצ"פ  מדרכים   18393
בח"ח 10 ו–13, גוש 18405 מדרכים ושצ"פ לחניון ציבורי ושצ"פ. 
.46% מגורים  באזור  בניה  אחוזי  ו.  בניה.  הוראות  קביעת   ה. 
שטח  תא  משטח  תכסית  ח.   .67% מסחר  באזור  בניה  אחוזי  ז. 
י. גובה מבנה באזור  5.5 מ'.  46%. ט. גובה מבנה באזור מסחר 

מגורים 3.5 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון 
17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, מעלות 

תרשיחא, טל' 04-9978030.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
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לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18056
שם התכנית: שני מגרשי מגורים בין רח' המעפילים 

ורח' יסמין, מעלות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/18056,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי  מעלה 

לתכניות ג/11309, ג/2614, ג/969.

תרשיחא.  מעלות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 18594, חלקי חלקה: 50. גוש: 19194, חלקי 

חלקות: 2, 3, 5, 42. גוש: 19447, חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: קביעת גבולות, קווי הבניה וזכויות הבניה 
של שני מגרשים בעלי ייעוד, מגורים א'. ב. הסדרת דרך גישה 

ברכב וברגל למגרשים האחוריים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך 
משולבת, לשביל, לשצ"פ ולשמורת טבע. ב. שינוי ייעוד קרקע 
משצ"פ למגורים א'. ג. שינוי ייעוד ממגורים א' לשמורת טבע 
)התאמה לגבול תכנית ג/969(. ד. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית 
במגרשים  בניה  וזכויות  הוראות  קביעת  ה.  א'.  למגורים 
הנ"ל.  במגרשים  בניין  קווי  קביעת  ו.  א'.  למגורים  המיועדים 
איחוד  לביצוע  הנחיות  ח.  ולפיתוח.  לבניה  הוראות  קביעת  ז. 

וחלוקה.

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

מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, מעלות תרשיחא, טל' 04-9978030.

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

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

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17397
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע, חורפיש

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

גנ/17397, שינוי לתכנית ג/3913.

גושים  חורפיש.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19633, חלקי חלקות: 1, 10, 13.

מטרת התכנית: 1. שינוי הוראות בניה במגרש 14 בחורפיש. 
קומות,  מס'  הגדלת   .4 קרקע.  כיסוי   .3 בניה.  אחוזי  הגדלת   .2

צפיפות, ושינוי קו בניין.

מ–60%  הבניה  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
קומות  מ–2  לבניה  המותר  הקומות  מס'  הגדלת  ב.  ל–140%. 
 ל–3 קומות + קומת מרתף. ג. שינוי כיסוי קרקע מ–33% ל–40%.
צפיפות  הגדלת  ה.  בניה.  זכויות  בטבלת  כמפורט  בניין  קו   ד. 

מ–1 יח"ד ל–3 יח"ד.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2685 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   20/02/2009

בתאריך 05/03/2009.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 
04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה 
וכל   ,04-9978030 טל'  תרשיחא,  מעלות   ,1 האורנים  רח'  נפתלי, 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17722
 שם התכנית: שינוי ייעוד משפ"פ לחקלאי בנחלה 

מס' 17, מושב כפר שמאי
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17722,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מרום 

לתכניות ג/5758, ג/12564.

גושים  שמאי.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקי   ,13907 גוש:   .24  ,21 חלקות:  חלקי   ,13902 גוש:  וחלקות: 

חלקות: 1 - 3, 5, 6, 24.

שימושי  והוספת  קרקע  ייעודי  הסדרת  התכנית:  מטרת 
פל"ח, ושינוי קו בניין צדי ל–0 לחניה.

עיקרי הוראות התכנית: א. החלפה בין ייעודי הקרקע תוך 
שמירה על סך שטח של כל ייעוד. ב. הסדרה והתרת שימושים 
נוספים שלא למטרות חקלאיות בתחום אזור המגורים והחקלאי 
עם הנחיות מיוחדות כחלק מהנחלה לצורכי תעסוקה. ג. קביעת 

הוראות בינוי ופיתוח תוך שמירה על האופי הכפרי ביישוב.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
 ,13910 מירון  הגליל,  מרום  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

טל' 04-6919806.

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

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/16298
שם התכנית: מוסד צדקה יד עזרה, מושב מירון

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

ג/16298, שינוי לתכניות ג/4069, ג/12092.

גושים  ומקומם: מושב מירון.  השטחים הכלולים בתכנית 
וחלקות: גוש: 13688, חלקי חלקה: 77.

מטרת התכנית: הסדרת מצבו של מוסד צדקה קיים, ומתן 
אפשרות להשלים את בנייתו.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מקרית רשב"י 
ג. קביעת זכויות  למבנים ומוסדות ציבור. ב. שינוי קווי בניין. 

והוראות בניה. ד. קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3651 עמ'  התשס"ח,   ,5824 הפרסומים  ובילקוט   23/05/2008

בתאריך 26/06/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מרום הגליל, מירון 13910, טל' 04-6919806, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/14932

שם התכנית: יודפת, שינוי לתכנית ג/10338 המאושרת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
לתכניות  כפיפות  ג/10338,  לתכנית  שינוי  ג/14932,   מס' 

תמא/22, תממ/9/2, תמא/35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יודפת. רחוב יודפת. 
גושים וחלקות: גוש: 17681, חלקה: 4, חלקי חלקה: 3. גוש: 17683, 
חלקי חלקות: 3, 5, 6. גוש: 19300, חלקי חלקות: 3, 8. גוש: 19311, 

חלקי חלקות: 1, 2, 8, 34.

ו–ב'  א'  משק  מבני  שטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
ב'.  מגורים  באזור  מגורים  צפיפות  הקטנת  ב.  א'.  למגורים 
קיים.  טבעי  חורש  לתחומי  החודר  למגורים  ייעוד  ביטול  ג. 
יודפת. ביישוב  יח"ד  קיבולת  הכל  לסך  יח"ד   13 תוספת   ד. 
ה. שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לתכנון בעתיד לייעוד פינת 

חי וספורט.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
וייעודה לשטח ספורט ופינת חי. ב. שינוי ייעוד קרקע למגורים 
וייעודה לחורש טבעי לשימור )שצ"פ ב'(. ג. שינוי ייעוד קרקע 
לדונם  יח"ד   2.5 )צפיפות  א',  למגורים  וייעודה  משק  למבני 
)יח"ד/דונם(  בניה  צפיפות  הקטנת  ד.  ושצ"פ.  דרכים  נטו(, 
ייעוד  בכל  המותרות  התכליות  קביעת  ה.  ב'.  מגורים  באזור 
קרקע. ו. קביעת הוראות בניה, קווי בניין, הנחיות בינוי, עיצוב 
אדריכלי, ותנאים למתן היתרי בניה. ז. קביעת הוראות להכנת 
 תכניות חלוקה למגרשים. ח. קביעת השלבים והתניות לביצוע.

ט. קביעת הנחיות סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2015 עמ'  התשס"ח,   ,5777 הפרסומים  ובילקוט   18/01/2008

בתאריך 20/02/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה משגב, ד"נ משגב, טל' 04-9990102, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/16675

שם התכנית: תוספת שטחי בניה, תכסית וקווי בניין 
במגרשי המגורים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ג/16675,  עמק המעיינות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
ג/14359,  ג/7029,  לתכניות  כפיפות  ג/במ/150,  לתכנית  שינוי 

תמא/34/ב/4.

גושים  תרומות.  שדי  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 23012, חלקי חלקות: 30, 31. גוש: 23013, חלקי חלקות: 
 6 - 9, 13 - 18, 21, 22. גוש: 23018, חלקה: 114, חלקי חלקות: 1, 70, 

96 - 113, 115, 118, 121.גוש: 23023, חלקי חלקות: 2, 3.

ונחלות  יח"ד  במס'  סופר  טעות  תיקון  א.  התכנית:  מטרת 
בתקנון תכנית ג/במ/150. ב. שינוי בהוראות הבניה.

קווי  בניין:  בקווי  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ'  מ–5  קדמי  בניין  קו  מ',  ל–3  מ'  מ–4  ואחוריים  צדיים   בניין 
שינוי  ל–50%,  מ–15%  א'  במגורים  בתכסית  שינוי   .2 מ'.  ל–3 
מגרש  בגודל  שינוי   .3 ל–50%.  מ–32%  ב'  במגורים  בתכסית 
מינימלי במגורים א', מ–2,000 מ"ר ל–1,200 מ"ר. 4. שינוי בזכויות 
מ"ר,  ל–740  מ"ר  מ–420  א'  במגורים  עיקריים:  שטחים  הבניה, 
במגורים ב' מ–245 מ"ר ל–300 מ"ר. 5. שינוי בזכויות בניה, שטחי 

שירות: מ–130 מ"ר ל–50 מ"ר, שינוי בהוראות בינוי.

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

טל' 04-6065850.

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

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

יוסף ברון  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז הצפון  
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מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 135/102/03/23

שם התכנית: מגרש 2/190 ברחוב הרצל, אופקים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,135/102/03/23 מס'  מופקדת תכנית מפורטת  אופקים  ולבניה 

שינוי לתכנית 124/102/03/23.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח' הרצל.  אופקים.  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
מגרש 2/190. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 

גושים וחלקות: גוש: 39556, חלקי חלקות: 51, 83, 101.

משולב  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  מטרת 
לבניין  אחת  קומה  תוספת   .2 ומשרדים.  מסחר  לאזור   במסחר 
מ"ר,  ל–710  מ"ר  מ–461  בניה  זכויות  הגדלת   .3 קומות.   2 בן 
 מתוכם: למטרות עיקריות מ–399 מ"ר ל–636 מ"ר, למטרות שירות 
מ"ר  מ–236  מרבית  תכסית  הגדלת   .4 מ"ר.  ל–74  מ"ר   מ–62 
ל–296 מ"ר. 5. קביעת הוראות והנחיות בניה. 6. קביעת תנאים 
למתן היתרי בניה. 7. קביעת הוראות לחזית מסחרית מיוחדת 

קולונדה. 8. מתן הנחיות לחניות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
המקומית לתכנון ולבניה אופקים, שד' הרצל 1, אופקים 80300, 

טל' 08-9928542.

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

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

מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 10/125/03/3

שם התכנית: קביעת ייעודי קרקע חדשים וזכויות 
בניה במגרשים למגורים, רובע ט"ו, אשדוד

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה  לתכנון 
מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשדוד  ולבניה   לתכנון 
10/125/03/3, שינוי לתכניות 1/125/03/3, 3/125/03/3, כפיפות 
 לתכניות 62/101/02/3, 85/101/02/3, 3/מק/2071, 98/101/02/3, 

תאו"ח 257.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

התכנית  אשדוד.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נמצאת בתחום שבין שד' משה דיין ממערב ורח' ארבע האמהות 
באשדוד.  ט"ו  רובע  של  מערביים  הצפון  בשוליים  ממזרח, 
גבולות   .Y631/750 קואורדינטה   ,X164/500 קואורדינטה 
וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 2488 מוסדר, חלקה: 52, חלקי חלקות: 51, 63, 56.

ב–2  קיימת  מסחרית  חזית  ביטול  א.  התכנית:  מטרת 
בניה  זכויות  תוך הגדרת  מגרש  בכל  יח''ד   6 קביעת  מגרשים, 
שבוצעה  חלוקה  לפי  המגרשים  גבולות  תיקון  מתאימות.ב. 

בהסכמת הבעלים בתאו''ח מס' 257, מיום 5/12/2007.

קיימת  מסחרית  חזית  ביטול  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שטח  תא  בכל  יח''ד   6 קביעת  ב.  ו–1004.   1002 שטח  בתאי 
זכויות  הגדרת  ג.  בסביבה.  הקיים  הבינוי  עם  שיתאים  באופן 
חלוקה שבוצעה  לפי  המגרשים  גבולות  תיקון  למגורים,  בניה 

בהסכמת בעלים בתאו''ח מס' 257, מיום 5/12/2007.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 
08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית 
 ,77100 אשדוד   ,10 העברי  הגדוד  רח'  אשדוד,  ולבניה   לתכנון 

טל' 08-8545304.

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

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

מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 19/130/03/3

שם התכנית: תוספת זכויות בניה במגרש למגורים 
רובע י"ב, אשדוד, שינוי קווי בניין קדמי ואחורי למרפסות

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי   ,19/130/03/3 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשדוד 
 ,101/02/3  ,62/101/02/3 לתכניות  כפיפות  3/במ/10,  לתכנית 

.98/101/02/3 ,85/101/02/3

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

מגרש  אשדוד.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  י"ב.  רובע  שמעון,  שבט  ברחוב   למגורים 
X165/550, קואורדינטה Y632/200. מספרי בתים: 13, 15. גבולות 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 2438 מוסדר, חלקה: 5, חלקי חלקה: 39.
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תוספת  ידי  על  למגרש,  יח"ד   34 תוספת  התכנית:  מטרת 
זכויות בניה, שינוי קווי בניין ושינוי הבינוי לסך הכל 82 יח"ד 

בשני בניינים בני 11 קומות ו–41 יח"ד בכל בניין.

יח"ד  ב–34  יח"ד  מס'  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
עיקרי. לשטח  מ"ר   7,844 תוספת  ב.  יח"ד.  ל–82  יח"ד   מ–48 
קומות   4 תוספת  ד.  השירות.  לשטחי  מ"ר   1,159 תוספת  ג. 
ה. הגדרת שטח התכסית   .10  + ק'  ל–  בניין מ–7 מותרות   לכל 
ל–1,500 מ"ר מרבי. ו. שינוי קו בניין אחורי מ–5 ל–3.80, וקו בניין 

קדמי מ–4.5 ל–3.30 נקודתי למרפסות בלבד.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, רח' הגדוד העברי 10, אשדוד 

77100, טל' 08-8545304.

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

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 180/102/02/5

 שם התכנית: מגורים במגרש מס' 1251, 
רח' משה וילנסקי 33, שכונת נאות לון, באר שבע

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה    באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 180/102/02/5, 

שינוי לתכנית 81/102/02/5.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית נמצא בשכ' נאות לון, רח' משה וילנסקי 33. קואורדינטה 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y572.675 קואורדינטה   ,X177.100
 38397 מגוש  חלק  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

בהסדר.

מטרת התכנית: שינויים במגרש מגורים מס' 1251 ברחוב 
משה וילנסקי 33, שכונת נאות לון, באר שבע.

למטרות  בניה  שטחי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
עיקריות מ–45% ל–66%. ב. הגדלת היקפי בניה למטרות שירות 
קווי  שינוי  ג.  ל–20%.  מ–14%  מרתף  בעבור  לקרקע  מתחת 
צפון מערבית  בחזית  למצללה  בינוי  הוראות  קביעת  ד.  בניין. 
של המגרש. ה. קביעת קו בניין למצללה - 0.0 מ' בחזית צפון 

מערבית של המגרש.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע, טל' 08-6463807.

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

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 34/134/03/5

שם התכנית: מגורים במגרש מס' A304, רח' שיזף 49א,
שכונת נווה נוי, באר שבע

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,34/134/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  באר שבע  ולבניה 

שינוי לתכניות 3/134/03/5, 12/134/03/5.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   .49 שיזף  רח'  נוי,  נווה  בשכונת  נמצא  התכנית 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y571.150 קואורדינטה   ,X179.880
מוסדר,   38010 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקות במלואן: 142, 143, חלקי חלקה: 315.

ומגבלות בניה במגרש  מטרת התכנית: שינויים בהנחיות 
מס' A304 המיועד לבית חד–משפחתי בודד )בנה ביתך(, באזור 

מגורים א'.

זכויות בניה ומגבלות  עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת 
מתוכם  הכולל,  בניה  שטח   84% של  בהיקף   A304 במגרש 
למטרות עיקריות 54%. ב. קביעת זכויות בניה למטרות שירות 
מעל ומתחת למפלס הכניסה הקובעת בהיקף של 30%. ג. קביעת 
אדריכלי.  ועיצוב  בניה  הנחיות  קביעת  ד.  חדשים.  בניין  קווי 
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ו. קביעת מבנים להריסה 

במגרש מס' 304 הבנויים ללא היתר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע,   טל' 08-6463807.
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בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 44/203/03/5

 שם התכנית: הגדלת זכויות בניה, מגורים א', 
רח' משה יצחק 3, שכונת רמות, באר שבע

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,44/203/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  באר שבע  ולבניה 

שינוי לתכנית 5/במ/6/6, כפיפות לתכנית 5/במ/1/6.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
X181,500, קואורדינטה  3. קואורדינטה  יצחק  רח' משה  רמות, 
Y576,975. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 
חלקי   ,54 במלואה:  מוסדר, חלקה   38159 גוש:  וחלקות:  גושים 

חלקה: 129.

למגורים  במגרש  בניה  היקפי  הגדלת  התכנית:   מטרת 
.A575 'מס

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות הבניה למטרה 
א',  ובקומה  הקרקע  בקומת  בניה  תוספת  בעבור   עיקרית 
מ–120 מ"ר ל–186 מ"ר. ב. הגדלת זכויות הבניה למטרות שירות 
וגגון  חיצוני  מחסן  רכב,  סככת  בעבור  מ"ר  ל–33  מ"ר  מ–21 
 כניסה. ג. שינוי קו בניין צדדי באופן נקודתי בעבור גגון כניסה.
ד. שינויים בקווי בניין בעבור מחסן נפרד מהבית וסככת קירוי 
לרכב. ה. מתן הוראות בינוי לתוספת בניה סטנדרטית. ו. קביעת 

הוראות לעיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע,   טל' 08-6463807.

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

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 25/207/03/5

שם התכנית: מגורים, רח' גויטין 21, שכונה ו', באר שבע
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,25/207/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  באר שבע  ולבניה 

שינוי לתכניות 5/במ/73, 5/במ/3/73.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית נמצא ברח' גויטין 21, שכונה ו' החדשה. קואורדינטה 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y575.470 קואורדינטה   ,X178.635
מוסדר,   38132 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקות במלואן: 144, 145, חלקי חלקות: 35, 232.

מטרת התכנית: שינויים בזכויות ומגבלות בניה בתא שטח 
מס' 143ב.

בקומת  בניה  תוספת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
עיקרית  למטרה  בניה  זכויות  הגדלת  תוך  א'  ובקומה   קרקע 
מ–135 מ''ר ל–203 מ''ר. 2. שינוי בינוי סטנדרטי. 3. שינוי בקווי 
בניין. 4. קביעת תכסית קרקע מרבית. 5. קביעת הוראות לבניית 
ועיצוב  הוראות  קביעת   .6 מהבית.  נפרד  בלתי  כחלק  מחסן 

אדריכלי. 7. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע,   טל' 08-6463807.

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

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 142/108/03/5

שם התכנית: רחובות השלום, שד' שז"ר, שכונה ג', 
באר שבע

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

142/108/03/5, שינוי לתכניות 126/108/03/5, 114/108/03/5.
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחוב שז"ר, 
יד ושם, שכונה ג'. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול 
חלקי   ,4 במלואה:  חלקה   ,38030 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף. 

חלקות: 176, 183. גושים בחלקיות: 38056 בהסדר.

מטרת התכנית: א. יצירת מסגרת תכנונית לתוספת שימוש 
ומסחר.  מגורים  משולב  באזור  לקשישים(  )מעונות   מוסד 
איחוד  ידי  על  ציבורית,  חניה  והסדרת  יח"ד  מס'  הגדלת  ב. 
הקרקע,  בייעודי  שינוי  ג.  בעלים.  בהסכמת  מגרשים  וחלוקת 

זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,136 עמ'  התשס"ד,   ,5231 הפרסומים  ובילקוט   18/09/2003

בתאריך 20/10/2003.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263791, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
2, באר שבע, טל' 08-6463807, וכל  באר שבע, רח' מנחם בגין 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 15/159/03/5

שם התכנית: שינוי זכויות בניה מגרש 19 שכונה ו'
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנית  כפיפות   ,1/159/03/5 לתכנית  שינוי   ,15/159/03/5 

.10/159/03/5

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   .17 עומרי  רח'  ו,  בשכונה  נמצא   התכנית 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y574.530 קואורדינטה   ,X179.145
חלקה   ,38107 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 
במלואה 40, חלקי חלקות: 129, 130. מגרש: 19 בהתאם לתכנית 

.1/159/03/5

ברחוב   19 מס'  מגורים  במגרש  שינויים  התכנית:  מטרת 
עומרי 17, שכונה ו', באר שבע.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות הבניה למטרות 
ב–20%  א',  מגורים  לאזור  המיועד   19 מס'  במגרש  עיקריות 
בחזיתות     תמיכה  עם  קשיחים  מחומרים  קורות  בניית  בעבור 
חוק  תקנות  לפי  מהמותר  החורג  בגודל  הבית  של  קדמיות 
מחומרים  קורות  בעבור  בניין  קווי  שינוי  ב.  והבניה.  התכנון 
קשיחים עם תמיכה. ג. קביעת הוראות עיצוב אדריכלי לבניית 

קורות מחומרים קשיחים עם תמיכה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3716 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   27/05/2009

בתאריך 12/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
2, באר שבע, טל' 08-6463807, וכל  באר שבע, רח' מנחם בגין 

מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 143/03/24

שם התכנית: תוספת זכויות בניה ושינוי קו בניין,
מגרש B50, רחוב האנפה, ערד

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

143/03/24, שינוי לתכניות 24/במ/5, 24/במ/5/5.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

האנפה  רח'  ערד.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X575.008 קואורדינטה  המעוף.  שכונת   ,38/2 
Y220.248. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 

גושים וחלקות: גוש: 38237, חלקה במלואה 101.

מטרת התכנית: שינוי בזכויות הבניה, קווי הבניין והעיצוב 
האדריכלי במגרש מגורים א' בשכונת המעוף, ערד.

בניה  ומגבלות  הנחיות  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
במגרש מגורים א', על ידי: 1. הגדלת זכויות הבניה עד 182 מ"ר 
שטח עיקרי בשתי קומות ועד 33 מ"ר שטחי שירות. 2. שינוי בקו 
בניין אחורי מ–5 מ' ל–2.20 מ'. 3. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב 

אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1640 עמ'  התשס"ט,   ,5897 הפרסומים  ובילקוט   12/12/2008

בתאריך 08/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263791, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ערד, ערד, טל' 08-9951712, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 12/122/03/9

שם התכנית: חלקה 55, שד' גת, 3 דוכני פלאפל
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,12/122/03/9 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  גת  קרית  ולבניה 

שינוי לתכנית 6/122/03/9.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

מע"ר.  גת.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
 .Y612.965 קואורדינטה   ,X178.540 קואורדינטה  לכיש.  שד' 
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
וחלקות: גוש: 1904 מוסדר, חלקי חלקה: 26. גוש: 1909 מוסדר, 

חלקה במלואה: 55, חלקי חלקה: 50.
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מטרת התכנית: שינויים בזכויות הבניה כדי לאפשר אישור 
מצב קיים, ותוספת בניה של גלריה ומשרדים.

עיקרי הוראות התכנית: א. הוספת שטחי בניה. ב. שינויים 
בקווי בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה קרית גת, טל' 08-6874719.

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

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

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר הכוללת הוראות 
 של תכנית מפורטת מס' 84/102/02/18

 שם התכנית: תחנת דלק פז, מסחר ומשרדים, 
קרית מלאכי

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה קרית מלאכי מופקדת תכנית מיתאר הכוללת הוראות 
של תכנית מפורטת מס' 84/102/02/18, שינוי לתכניות 5/35/34, 

12/101/02/8, 36/102/02/8, 25/102/02/8/א.

איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי. בכניסה 
 ,X176.750 קואורדינטה  בגין.  רח' מנחם  יד  על  לקרית מלאכי, 
קואורדינטה Y626.575. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 
 ,9 כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 301 מוסדר, חלקי חלקות: 

.141 ,140 ,134

אזור  לפיתוח  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
מסחרי הכולל מסחר, משרדים ותחנת דלק סוג ב', על ידי שינוי 

ייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד חלק משטח שירותי 
רצועת  רוחב  התאמת   .2 ומשרדים.  מסחר  משולב  לאזור  דרך 
דרך מס' 3 לפי תממ 14/4 )הקטנה מ–70 מ' ל–55 מ'(. 3. קביעת 
תחנת הדלק לדרגה ב'. 4. קביעת היקפי הבניה המרביים לאזור 
משולב מסחר ומשרדים ל–2,510 מ"ר, מתוכם 1,370 מ"ר למסחר 
קביעת   .5 עיקריים.  שטחים  המהווים  למשרדים  מ"ר  ו–640 
 היקפי הבניה המרביים בשטח לתחנת הדלק ל–550 מ"ר, מתוכם 
עיקריים.  שטחים  המהווים  התחנה  לגג  מ"ר   400  + מ"ר   130 
קביעת   .7 שטח.  תא  בכל  והשימושים  התכליות  קביעת   .6
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 8. קביעת התנאים למתן היתרי 

בניה. 9. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 
08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה קרית מלאכי, רח' ז'בוטינסקי 1, קרית מלאכי 70900, 

טל' 08-8608704.

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

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

מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 6/262/03/17

 שם התכנית: הגדלת זכויות בניה, הקמת חזית 
מסחרית, ושינוי קווי בניין במגרש 18, שכונה 28 ברהט

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
רהט מופקדת תכנית מפורטת מס' 6/262/03/17, שינוי לתכניות 

17/מק/2155, 15/223/02/17, 262/03/17.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט. שכונה 28. מגרש 
מס' 18. קואורדינטה X178.200, קואורדינטה Y589.100. גבולות 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
 100590 גוש:   .1 חלקה:  חלקי   ,48 שמעון  בני  שומה  גוש 
1. גוש: 100592 בהסדר, חלקי חלקה: 14.   בהסדר, חלקי חלקה: 

גוש: 400206, רשום, חלקי חלקה: 1.

זכויות בניה, שינוי בקווי הבניין,  מטרת התכנית: הגדלת 
וקביעת חזית מסחרית במגרש מס' 18 בשכונה 28, רהט.

עיקרי הוראות התכנית:  א. קביעת חזית מסחרית במגרש.   
 18 מס'  במגרש  המותרים  המרביים  הבניה  שטחי  קביעת  ב. 
 )אזור מגורים א' עם חזית מסחרית( ל–68% + 283 מ''ר, מתוכם
שטחים  המהווים  למסחר  מ''ר  ו–100  א'  מגורים  למטרת   50%
קביעת  ג.  במגרש.  המרביים  הבניין  קווי  קביעת  ב.  עיקרים. 
קביעת  ד.  לתשתיות.  כלליות  והנחיות  השימושים  התכליות, 

התנאים למתן היתרי בניה. ה. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  |שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה רהט, טל' 08-9914874.
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בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 4/358/03/17

שם התכנית: שטח לבנייני ציבור, שכונה 3, רהט
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

4/358/03/17, שינוי לתכניות 402/02/17, 358/03/17.

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

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

3. בצמוד  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט. שכ' 
קואורדינטה   ,X177.800 קואורדינטה   .46-44  למגרשים 
Y590.200. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 
גושים וחלקות: גוש: 100665, חלקה במלואה: 138, חלקי חלקה: 
131. גוש: 100666, חלקה במלואה: 109, חלקי חלקות: 103, 105.

גוש שומה שומה )ישן(, מס' 13, בני שמעון ב'.

ציבור  ומוסדות  למבנים  שטח  הקמת  התכנית:  מטרת 
לחינוך המיועד לבית ספר יסודי.

משצ"פ  חלק  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבור  ומוסדות  למבנים  לתכנון בעתיד לשטח  ושטח  מיתארי 
לדרך  בעתיד  לתכנון  משטח  חלק  ייעוד  שינוי  ב.  לחינוך. 
מוצעת. ג. קביעת שטחי הבניה המרביים ל–110%, מתוכם 80% 
והשימושים. התכליות  קביעת  ד.  עיקריים.  שטחים  המהווים 
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ו. קביעת הנחיות כלליות 
לתשתיות. ז. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי. ח. קביעת 

שלבי ביצוע התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2298 עמ'  התשס"ט,   ,5913 הפרסומים  ובילקוט   02/01/2009

בתאריך 05/02/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263791, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
רהט, רהט, טל' 08-9914874, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 165/03/8

שם התכנית: יער עזריקם
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,165/03/8 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  טוביה  באר  ולבניה 
 ,137/03/8 146/03/8/א,   ,134/03/8  ,126/03/8 לתכניות  שינוי 
על   101/02/8 לתכניות  כפיפות   ,3/140/03/8  ,5/137/03/8

שינוייה, תמא/22.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שינוי ליערות: נ 9, 17, 18, 19, 42, וליערות: יק 10, 29, 41, 45, 
46, 48, 55, לפי סעיף 5ב', ג' בהוראות תמא22. גושים וחלקות:
גוש: 183, חלקה: 84, חלקי חלקות: 17, 19, 23, 54, 56, 58, 60, 62, 64,      
66, 70, 72, 81, 82, 83. גוש: 301, חלקי חלקות: 28, 30, 31, 32, 49, 
 50, 92, 93, 98, 109, 129, 132. גוש: 336, חלקה: 77, חלקה: 81 )חלק(. 
גוש: 337, חלק: 142, חלקי חלקות: 138, 140, 141. גוש: 358, חלקה 
81 )חלק(. גוש: 543, חלקה: 44 )חלק(. גוש: 2404, חלקות: 42, 43, 
חלקי   ,2490 גוש:   .48  ,44  ,41  ,35  ,34  ,33  ,32  ,31 חלקות:  חלקי 
8, חלקי חלקות:  גוש: 2491, חלקה:   .13  ,12  ,10  ,9  ,5  ,2  חלקות: 
חלקי   ,2493 גוש:   .37  ,32 חלקות:  חלקי   ,2492 גוש:   .10  ,9  ,7  ,2
 .62  ,60  ,59  ,44  ,43 חלקות:  חלקי   ,2495 גוש:   .27  ,24  חלקות: 
גוש: 2503: חלקי חלקות: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56. 
גוש: 2511, חלקי חלקות: 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21. גוש: 2512, 
חלקי חלקות: 8, 9, 10, 34, 35, 36, 37. גוש: 2513, חלקות: 29, 30, 
31, חלקי חלקות: 25, 26, 27, 44. גוש: 2514, חלקי חלקות: 2, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 51, 52. גוש: 2515, חלקי חלקות: 49, 51, 
52. גוש 2516: חלקי חלקות: 3, 4, 8, 9. גוש: 2517, חלקי חלקות: 
2, 3, 4, 5, 7, 8. גוש: 2535: חלקי חלקות: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 37, 38. גוש: 2536, חלקות: 28, 29, 46, חלקי חלקות: 
26, 27, 30, 31, 45, 47, 49, 50. גוש: 2542 )חלק(. גוש: 2544, חלקי 
 חלקות: 11, 12, 14, 15, 17, 22. גוש: 2545, חלקי חלקות: 17, 26, 27. 
 ,2549 גוש:   .29  ,24 חלקות:  חלקי   ,2547 גוש:  )חלק(.   2546 גוש: 
 ,23  ,20 2591, חלקי חלקות:  גוש:   .40  ,36  ,34  ,29 חלקי חלקות: 
 26, 28, 30, 32, 38. גוש: 2592, חלקות 8, 12, חלקי חלקות 11, 19. 
גוש: 2593, חלקות 9, 10, 11, חלקי חלקות: 3, 5, 6, 7. גוש: 2594, 
9, 10. גוש: 2595, חלקי   ,8  ,4  ,3  ,2 7, 11, חלקי חלקות:  חלקות: 
חלקות: 2, 3, 4, 8, 9. גוש: 2596, חלקי חלקות: 17, 18, 19, 20, 21, 
24, 25. גוש: 2597, חלקי חלקות: 22, 70. גוש: 2598, חלקה: 32, 
חלקי חלקות: 26, 27, 30, 31. גוש: 2536, חלקות  28, 29, 46, חלקי 
חלקות: 26, 27, 30, 31, 45, 47, 49, 50. גוש: 2599, חלקות: 13, 17, 
חלקי חלקות: 11, 16, 18. גוש: 2752, חלק חלקה: 4. גוש: 2755, 
גוש:   .4  ,3  ,2 2759, חלקי חלקות:  גוש:   .17  ,13  ,5 חלקי חלקות 

2760, חלקי חלקות: 2, 3. גוש: 2772 )חלק(.

הלום  עד  מצומת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בצפון מערב עד קרית מלאכי בדרום מזרח, ועד מושב גבעתי 
בדרום לאורך היישובים שתולים, שדה עוזיהו, אמונים, גבעתי, 
חצור, עזריקם, אורות, באר טוביה וכפר אחים. גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

לתמא22.  בהתאם  היער  מתחמי  פירוט  א.  התכנית:   מטרת 
ב. עידכון/התאמה/תיקונים לתמא22 ביחס למצב תכנוני קיים  
נטע  יער  לאזור  חקלאי  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  ג.  ומאושר. 
אדם קיים. ד. הוראות בדבר שימור וטיפוח יערות למען: שיפור 
נוף, העשרת המגוון הצמחי, תשתית לנופש, השבחת המרעה 
לשטח  תמא22  לפי  מיער  ייעוד  שינוי  ה.  הקרקע.  ושימור 

חקלאי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 
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הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795
טל'  טוביה,  באר  טוביה,  באר  ולבניה  לתכנון   המקומית 

.08-8503404

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 19/183/02/17

שם התכנית: מגרש 85, שכונה 3, לקיה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,19/183/02/7 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכנית 3/183/02/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לקיה. שכונה 3. מגרש 
גבולות   .Y581.705 קואורדינטה   ,X187.064 קואורדינטה   .85
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

חלקי   ,400163 גוש:   .17 במלואה:  חלקה  רשום,   100447 גוש: 
חלקה: 1.

בניין  קווי  ושינוי  הבניה,  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
כדי להקים 4 יח"ד במגרש 85 בלקיה.

זכויות הקרקע לבניין  עיקרי הוראות התכנית: א. הסדרת 
מגורים א'. ב. שינוי בקווי הבניין והתאמתן למצב הקיים בפועל 
בשטח. ג. קביעת שטחי הבניה המרביים ל–82%, מתוכם 70% 
רכב. וחניית  לממ"דים  מ"ר   66 למחסן,   5% עיקריים,  שטחים 
ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ה. קביעת תנאים 
ועיצוב אדריכלי.  ו. קביעת הנחיות לבינוי   למתן היתרי בניה. 

ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 81/305/02/7

שם התכנית: מיתקן הנדסי בכניסה למתחם מסוף האשל
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה    
מפורטת מס' 81/305/02/7, שינוי לתכניות 305/02/7, 180/03/7, 

כפיפות לתכנית תמא/37/א/1.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית.

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

)ליד  האשל  מסוף  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  שמעון.  בני  אזורית  מועצה  בתחום   דודאים(. 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y579.350 קואורדינטה   ,X174.450
לא   100269 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

מוסדר.

מטרת התכנית: הקמת מיתקן הנדסי לבידוק ביטחוני של 
מכליות בכניסה למתחם מסוף האשל.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 ויער קיים או מאושר לפי תכנית מס' 305/02/7, למיתקן הנדסי.

ב. שינוי ייעוד מדרך למיתקן הנדסי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 6/202/03/7

שם התכנית: מגרש מס' 1, מושב ברוש
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,6/202/03/7 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכנית 202/03/7.

איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
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להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

נמצא  ברוש  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בני  אזורית  מועצה  בתחום  נתיבות  לעיר  מזרחית  דרומית 
שמעון. קואורדינטה X164.550, קואורדינטה Y586.800. גבולות 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 100392 מוסדר, חלקי חלקה: 1.

מגרש  של  מחדש  וחלוקה  איחוד  התכנית:   מטרת 
גבולות הנחלה למצב  כדי להתאים את  ברוש,  1 במושב  מס' 

בפועל.

.1 מס'  במגרש  שטחים  החלפת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב. שינויים בהוראות, זכויות ומגבלות בניה. ג. שינויים בקווי בניין 
במגרש מס' 1. ד. שינויים בקצה דרך מס' 4. ה. קביעת תנאים למתן 

היתרי בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 5/216/03/7

שם התכנית: מגרש 216 במעגלים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,5/216/03/7 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכנית 7/במ/36.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

יישוב  מעגלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שדות  אזורית  מועצה  בתחום  נתיבות,  לעיר  דרומית  כפרי 
גבולות   .Y589.190 קואורדינטה   ,X162.020 קואורדינטה  נגב. 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 100602 מוסדר, חלקה במלואה: 31, חלקי חלקה: 86.

מטרת התכנית: שינויים בזכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

למטרות  בניה  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
עיקריות ל–53% בשתי הקומות במקום 40%. ב. שינויים בקווי 
הבניין כמסומן בתשריט. ג. קביעת אחוזי הבניה למטרות שירות 
ל–45%. מרבית  קרקע  תכסית  הגדלת  ד.  שימושיהם.   ופירוט 

ה. שינוי בגובה המבנה ל–9 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 1/481/03/7

שם התכנית: חלוצית 4 )נווה( חולות חלוצה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה    שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 1/481/03/7, 

שינוי לתכנית 481/03/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

)נווה(,   4 חלוצית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אזורית  מועצה  בתחום  יבול.  ליישוב  מדרום  חלוצה,  חולות 
אשכול. קואורדינטה X136,000, קואורדינטה Y563,800. גבולות 
וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
 100301 גוש:   .2 חלקי חלקה:  מוסדר, חלק מהגוש,   39001 גוש: 
מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 5. גוש: 100302 מוסדר, חלק 

מהגוש, חלקי חלקות: 2, 3.

שטח  הקטנת  ב.  ציבור.  שטחי  הוספת  א.  התכנית:  מטרת 
הדרך.  הרחבת  ד.  הבניין.  בקווי  שינוי  ג.  מגורים.   מגרשי 

ה. קביעת זכויות בניה למטרות עיקריות ומטרות שירות.

הקרקע  ייעודי  מערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: א. שינוי ייעוד משטח לתעסוקה,שטח נוף פתוח, 
 לשטח למבני ציבור. ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לשצ"פ.
ג. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' למבני ציבור ולשטחים פתוחים. 
ספורט  שטח  ציבור,  למבני  פתוח  נוף  משטח  ייעוד  שינוי  ד. 
תעסוקה  משטח  ייעוד  שינוי  ה.  הנדסיים.  ומיתקנים  ונופש 
ייעוד  ו. שינוי  ומוסדות ציבור לחינוך.  ולמבנים  ומסחר לדרך 
שינוי  ח.  למוסד.  שטח  ביטול  ז.  הנדסיים.  למיתקנים  משצ"פ 
ייעוד ממגורים א' לשטחים פתוחים. 2. קביעת הוראות בניה: 
א. קביעת שימושים מותרים בייעודי קרקע. ב. קביעת קווי בניין 
והארכתן. ד. הרחבת דרכים  בינוי.  ג. קביעת הנחיות   חדשים. 
ה. קביעת זכויות בניה במגרשים חדשים. ו. קביעת זכויות בניה 

למטרות עיקריות ומטרות שונות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 30 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 527/03/7

שם התכנית: אזור תעשיה לקיה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 527/03/7, פירוט לתכנית 

10/183/02/7, בהתאם לתכניות 17/183/02/7, 305/02/7.

איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לקיה. בחלק הדרום 
מזרחי של היישוב לקיה. קואורדינטה X188.375, קואורדינטה 
ומועצה  לקיה  מקומית  מועצה  מקומיות:  רשויות   .Y580.625
אזורית בני שמעון. גושים וחלקות: גוש: 100217/1 מוסדר, חלקי 
 .5 חלקה:  חלקי  שומה,   1 גוש  שבע,  באר  כתף  אזור   .1 חלקה: 
כתף  אזור   1 חלקה:  חלקי  שומה,   2 גוש  באר שבע,  כתף  אזור 
באר שבע, גוש 3 שומה, חלקי חלקות: 8, 9, 10. גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

אזור  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
תעשיה קלה ומלאכה ותחנת מעבר לפסולת ביישוב לקיה.

עיקרי הוראות התכנית: א. חלוקה למגרשי בניה. ב. קביעת 
מגרשים לתעשיה קלה ומלאכה, תחנת מעבר לפסולת ולתחנת 
קביעת  ד.  ייעוד.  בכל  המותרים  השימושים  קביעת  ג.  דלק. 
הנחיות כלליות לתשתיות, והנחיות לאיכות הסביבה. ה. קביעת 

היקפי הבניה המרביים. ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
60/305/02/7 

שם התכנית: אזור תיירות להב
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' 60/305/02/7, שינוי לתכנית 305/02/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: להב. יער להב בתחום 
 X186.750 ,Y586.750 מועצה אזורית בני שמעון. קואורדינטות
 ,100223/1 גוש  וחלקות:  גושים  להב.  לקיבוץ  ומדרום  בסמוך 
גבולות  )חלק(.   1 חלקה  ארעי,   100223 גוש  )חלק(.   1 חלקה 

התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

אזור  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת   .1 התכנית:  מטרת 
זכויות,  קביעת   .3 קרקע.  בייעודי  שינויים   .2 ונופש.  מלונאות 
מוצע  אדם  נטע  יער  שטח  גריעת   .4 בניה.  ומגבלות  הנחיות 
 לפי תמא22, ושינוי שטח היער לפי תכנית מיתאר בני שמעון.
 5. התוויית דרכים חדשות. 6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

7. קביעת הנחיות אדריכליות לפיתוח האתר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4205 עמ'  התשס"ט,   ,5960 הפרסומים  ובילקוט   24/04/2009

בתאריך 03/06/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 1/489/02/7

שם התכנית: תחנת שאיבה למים שפירים יתד, יבול
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' 1/489/02/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

 ,232 לדרך  דרומית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מועצה  בתחום  הפלדה.  אנדרטת  לכיוון  הדרך  צומת  בקרבת 
אזורית אשכול. קואורדינטה מערב מזרח Y569.700, קואורדינטה 
בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .X134.050 צפון  דרום 

כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100303, חלקי חלקה: 1.

מיתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
הנדסי - תחנת שאיבה למים שפירים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מ"שטח ללא 
ייעוד" ל"מיתקן הנדסי". ב. קביעת שימושים מותרים. ג. קביעת 
קביעת  ד.  שירות.  ולשטחי  עיקריים  לשטחים  בניה  זכויות 

הנחיות ומגבלות בניה. ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1766 עמ'  התשס"ט,   ,5899 הפרסומים  ובילקוט   25/12/2008

בתאריך 12/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 522/02/7

שם התכנית: תחנת ובריכת אגירה, חלוציות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 522/02/7, שינוי לתכנית 287/02/7, כפיפות 

לתכנית תממ/14/4, אישור לפי תמא/35.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

 ,10 לדרך  מזרחית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אזורית  מועצה  בתחום   .1 חלוצית  המתוכנן  ליישוב  דרומית 
אשכול. קואורדינטה דרום צפון X135.700, קואורדינטה מערב 
גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול   .Y552.700 מזרח 

רצוף. גושים וחלקות: גוש: 39001, חלקי חלקה: 1.

מיתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
הנדסי - תחנת שאיבה ובריכת אגירה.

ב. קביעת  ייעוד קרקע.  א. שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
עיקריים  לשטחים  בניה  זכויות  קביעת  ג.  מותרים.  שימושים 
קביעת  ה.  בניה.  ומגבלות  הנחיות  קביעת  ד.  שירות.  ולשטחי 

תנאים להוצאת היתרי בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3114 עמ'  התשס"ט,   ,5935 הפרסומים  ובילקוט   06/03/2009

בתאריך 26/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 6/146/03/7

שם התכנית: מרכז מושב גילת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

6/146/03/7, שינוי לתכניות 5/146/03/7, 7/במ/140.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גילת. מרכז המושב. 
מועצה אזורית מרחבים. גושים וחלקות: גוש 100242/2, חלקות  
התכנית: גבולות   .272  ,19  ,17 חלקות:  חלקי   ,274  ,95  ,86  ,73

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

הקמת  לצורך   400 למגרש  תכנית  פירוט  התכנית:  מטרת 
קביעת  ב.  מגרשים.  וחלוקת  איחוד  א.  ומסחר:  ציבור  בנייני 
הבניה  שטחי  קביעת  ג.  ושימושים.  תכליות  קרקע,  ייעודי 
אדריכלי. ועיצוב  בינוי  הנחיות  קביעת  ד.  ל–60%.   המרביים 

ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה ושלבי ביצוע התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2105 עמ'  התשס"ז,   ,5643 הפרסומים  ובילקוט   15/04/2007

בתאריך 22/03/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263791, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 13/192/03/7

שם התכנית: מבועים, מגרש מגורים מס' 507
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

13/192/03/7, שינוי לתכנית 7/במ/39.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מבועים. מרכז אזורי 
וחלקות:  גושים   .507 מגרש  מרחבים.  אזורית  מועצה  מבועים. 
גבולות   .145  ,134  ,11  ,9 חלקות  חלקי  )מוסדר(,   100246/1 גוש 

התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

המיועד  במגרש  בניה  זכויות  הגדלת  א.  התכנית:  מטרת 
למגורים א', מס' 507, מ–40% ל–62%. ב. הגדלת תכסית מרבית 
מ–25% ל–42% כולל 30 מ"ר לחניה. ג. שינויים בקווי בניין צדי 
ומגבלות  הנחיות  קביעת  ד.  הקיים.  למבנה  בהתאם  ואחורי 

בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1606 עמ'  התשס"ו,   ,5490 הפרסומים  ובילקוט   13/01/2006

בתאריך 05/02/2006.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 הכוללת הוראות של תכנית מפורטת 

 מס' 6/170/03/6
שם התכנית: מגרשים 167, 173, מושב ברכיה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
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ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
שקמים מופקדת תכנית מיתאר מקומית הכוללת הוראות של 

תכנית מפורטת מס' 6/170/03/6, שינוי לתכנית 3/170/03/6.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית.

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

בקצה  ברכיה  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אשקלון.  חוף  אזורית  מועצה  בתחום  המערבי,  ההרחבה  אזור 
התכנית:  גבולות   .Y164.125 קואורדינטה   ,X619.700 קואורדינטה 
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 2694 מוסדר, 

חלקי חלקה: 2.

מטרת התכנית: הגדלת שני מגרשי מגורים א'.

פתוח  פרטי  שטח  ייעוד  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים א'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שקמים, טל' 08-8500705.

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

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

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 11/184/03/6

שם התכנית: קיבוץ שדה יואב
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,11/184/03/6 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שקמים  ולבניה 

שינוי לתכניות 255/03/6, 184/03/6.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ שדה יואב. בתחום 
מועצה אזורית יואב. קיבוץ שדה יואב בצד דרך מס' 35, בין קרית 
גת לאשקלון. נ"צ מרכזי: מערב מזרח: 617:250, דרום צפון: 169:375. 
גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: 
גוש: 2799, חלקי חלקות: 6, 8, 9, 11. גוש: 2800, חלקות במלואן: 2 - 9, 

חלקי חלקה: 10. גוש: 2801, חלקי חלקה: 26.

בקיבוץ  והסדרת שטחי המגורים  מטרת התכנית: הרחבת 
שדה יואב, כמפורט להלן: א. שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי 
לשטח לבנייני ציבור, אזור מגורים א', אירוח כפרי, מרכז אזרחי, 
אזור מגורים זמני, שטח, ספורט, שצ"פ, דרכים וחניות. ב. קביעת 

שטחי בניה מרביים במגרשים. ג. קביעת התכליות והשימושים 
היתרי  למתן  התנאים  קביעת  ד.  לתשתיות.  כלליות  והנחיות 
בניה. ה. קביעת סך הכל יח"ד בתכנית 70 יח"ד קיימות, 94 יח"ד 
ביצוע  שלבי  קביעת  ו.  יח"ד.   164 הכל  סך  חדשים,  במגרשים 

לתכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שקמים, טל' 08-8500705.

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

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

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 309/03/6
שם התכנית: תחנת שאיבת מים, עוצם

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה שקמים מופקדת תכנית מפורטת מס' 309/03/6, שינוי 
לתכנית 2/204/03/6, פירוט לתכנית תממ14/4, כפיפות לתכנית 

תמא/35.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שאיבה  תחנת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
האזורית  המועצה  בתחום  שחר.  למושב  מזרח  מצפון  קיימת, 
גבולות   .Y615,700 קואורדינטה   ,X173,850 קואורדינטה  לכיש. 
וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 3091 מוסדר, חלקה במלואה: 16, חלקי חלקות: 15, 17, 24.

מטרת התכנית: ייעוד שטח בעבור הרחבת תחנת שאיבת 
מים והמיתקנים הנלווים לה.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומיתקני מים למיתקנים הנדסיים. ב. קביעת שימושים ותכליות, 
הנחיות ומגבלות בניה. ג. קביעת שטחי בניה. ד. קביעת הוראות 
תנאים  קביעת  ה.  ושירותים.  תשתיות  כולל  השטח,  לפיתוח 

למתן היתר בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שקמים, טל' 08-8500705.
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בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 2/228/03/6

שם התכנית: מושב נתיב העשרה, הרחבת חלקות קיימות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

2/228/03/6, שינוי לתכניות 221/02/6, 228/03/6.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיב העשרה. מושב 
חוף  אזורית  מועצה  בתחום  זיקים.  בחולות  העשרה  נתיב 
רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  אשקלון. 

גושים וחלקות: גוש: 1777, חלקי חלקה: 19.

מטרת התכנית: הרחבת 70 מגרשים, בשטח מגורים ביישוב 
איחוד  א.  מגרש:  לכל  מ"ר   2,500 של  למקסימום  עד  חקלאי 
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. ב. שינוי ייעוד משטח פרטי 
קביעת  ג.  חקלאי.  ביישוב  מגורים  לשטח  חקלאי  ושטח  פתוח 
שטחי הבניה המרביים למגורים במגרשים ל–810 מ"ר למגרש, 
שטחי  קביעת  ד.  עיקריים.  שטחים  המהווים  מ"ר   640 מתוכם 
למגרש,  מ"ר  ל–200  במגרשים  כפרי  לאירוח  המרביים  הבניה 
יח"ד אירוח כפרי. ה. קביעת התכליות והשימושים.  5 בעבור 
ביצוע  שלבי  קביעת  ז.  בניה.  היתר  למתן  התנאים  קביעת  ו. 

התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,849 עמ'  התשס"ט,   ,5876 הפרסומים  ובילקוט   14/11/2008

בתאריך 04/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263791, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים  שקמים, טל' 08-8500705, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 293/03/6
 שם התכנית: חלוקה לחלקות חקלאיות באזור 

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

293/03/6, שינוי לתכנית 234/02/6.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

חולות  מבקיעים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מבקיעים. בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון. גבולות התכנית:
 ,1279 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן 
 חלקי חלקות: 26, 29, 31, 47. גוש: 1280, חלקות במלואן: 2 - 7, 
 9 - 11, 39, חלקי חלקות: 1, 8, 12, 15 - 17, 29, 30, 32, 37, 38, 40, 
.5  ,3  ,2 חלקות:  חלקי   ,4 במלואה:  חלקה   ,1733 גוש:   .43  ,42 

גוש: 1734, חלקי חלקות: 1, 10. גוש: 1735, חלקי חלקה: 16.

מטרת התכנית: א. חלוקה למגרשים חקלאים בשטח חולות 
מבקיעים. ב. קביעת הוראות שימושים ותכליות בייעודי קרקע.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ד. קביעת זכויות, הנחיות 

ומגבלות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2119 עמ'  התשס"ח,   ,5781 הפרסומים  ובילקוט   15/02/2008

בתאריך 28/02/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263791, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים  שקמים, טל' 08-8500705, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי הלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  

הודעות בתי הדין הרבניים 	 	

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קוזינץ סבינה27.8.2009רוזן לובה3576

ברזני רפאל8.5.2009ברזני ששון8946

ורשואר חיים19.9.2009ורשואר שושנה1892

ששון אסתר21.6.2009גהן רבקה0432

אקרמן שושנה 5099
רבקה

אקרמן מרדכי 2.9.2009
דוד

דרעי חנה19.9.2009דרעי יצחק8030

חכמוף רמי27.7.2009חכמוף אברהם2310

חכמוף רמי31.10.2008חכמוף דבורה2499

דרור אייל23.9.2009דרור כרמלה1588

אהרוני דוד9.4.2009אהרוני דניאלה3037

גרשון אסתר 5327
בטינה

גרשון יוסף27.4.2004

כהן זיוה1.10.2009כהן אהרון7684

פרומקין יהודה28.1.2008לוגביק אינה6638

לנג דוד7.8.2006לנג מלכה3278
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

דנינו אברהם10.9.1999דנינו דוד9230

קיזלשטיין משה15.1.2009קיזלשטיין פרידה8964

אייזנרייך גד 4552
מאיר

אייזנרייך אסתר5.9.2009

יצחק סבריה7.3.2005יצחק ניסים8265

כ"ו בתשרי התש"ע )14 באוקטובר 2009(

                                               משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אליהו מטילדה1.8.2009אליהו יוסף9295

כהן משה13.7.2009כהן קדיה8284

אנטישבילי 5746
ברוך

הראל משה14.1.2006

פרייס מרגלית26.7.2008פרייס בנימין0888

מינקוביץ דב–צבי25.6.2009מינקוביץ מינה9834

תדמור עודד18.8.2009תדמור דרורה6263

הבר ערן12.8.2009הבר אמנון1057

בירן עליזה24.7.2009בירן דוד3884

משיח אברהם28.8.2009משיח וונטורה9015

יפה דוד20.8.2009יפה הדסה2151

ברזל מאשא11.7.1993ברזל חיים3271

לוי אבינעם16.8.2009לוי נסים4224

שפירא עליזה3.8.2009שפירא ישראל2913

הרצליך שולמית3.7.2009גוטוביץ טובה6588

גולדפינגר חיים 1962
שמואל

גולדפינגר מרים13.1.2009

רבייאן חוסני16.4.1993רביאן משה7100

בר–עוז אליהו12.12.2008ברזני פרידה6426

פפרודן קונסוא4525
אלה

דינאי–טוביאס 30.8.2009
לורי

קרנצלר קלרמן 1328
רות–איל

קרנצלר–יצחקי 16.8.2009
הדס

לורש שולמית8.4.2009שלזינגר שרה3248

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ברו בנימין15.8.2009ברו יעקב9377

שטיין אסתר2.9.2009שטיין משה8085

דדורון פרנציא4074
שקה

דורון שמחה2.9.2009

כהן יהודית9.8.2009לוי סלודור8410

כהן יהודית7.12.2005לוי לויזה2781

אנג'ל דבורה24.4.2009איינגל אברהם9281

אברהם ריטה31.8.2009זיסמן אסתר5642

אברהם ריטה5.4.2009זיסמן איזידור5634

וילנר פסח–פסקל14.5.2009וילנר יעקב–דוד1255

וילנר פסח–פסקל27.2.2008וילנר אנה1263

בראונשטין 0431
וילהלם

פירקיס מירלה26.3.2008

יעבץ מזל31.7.2009עגיב כמוס5734

שורץ בת שבע7.7.2009רוזנצויג טושה6494

בראור רחל1.9.2009אור דניאל9838

אברהמי גילה 1999
רוחמה

אברהמי מגיד7.5.2009

ויינברגר 9009
אליזבט

פרנקל מרטה17.9.2009

כ"ג בתשרי התש"ע )11 באוקטובר 2009(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

חלימי גאולה18.4.1990חלמי דוד6248

אגם יונה10.3.1996ברכה יעקב4386

אגם יונה29.7.2009ברכה בלה4394

טורצ'נסקי סבטלנה15.5.1996טורצ'נסקי נינה4771

טורצ'נסקי סבטלנה12.3.2009טורצ'נסקי בוריס4763

טייג יפעת3.5.2009קיראון אהובה6257

דואק שלמה15.7.2009דואק עזרא2607

גורנו ג'רמין3.1.2008גורנו צרלס6719

חסן נוברה8.6.2000חסן אליהו1464
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

כץ לייב7.11.2001ווקס סנל4983

ספיאשוילי 3280
גריגורי

בן שמואל ליאנה25.3.2004

עטיה אסתר קלודין22.12.2004עטיה זאיס8515

סדצקי בוריס15.2.2005בניימובסקי גניה7528

שטדלר רינה21.6.2008כהן יצחק8504

שלום שולה16.3.2007שלום יפת9069

כ"ז בתשרי התש"ע )15 באוקטובר 2009(

                                  יהושע ישראל כ"ץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מרום דוד26.8.2009מרום אברהם7215

מזרחי חי 3369
מתתיהו

מזרחי עובדיה2.3.2004

צפריר אצילה3.9.2009גולדפישר לאה7708

מלמד נעמה30.8.2009מלמד שמואל9714

שטרית שבירו 17.9.2009שבירו יוסי8087
רויטל

שיינפלד אורית16.8.2009גריזים מרדכי0331

אלתרמן אביבה5.7.2009אלטרמן עופר5056

קפלה מזל16.7.2009קפלה דוד4630

חגג ישראל29.8.2009חגג צביה7579

הלל מנחם 6417
ישראל

הלל ישורון24.1.2005

אזרן מזל6.1.2000אזרן יוסף יצחק0869

בנדיט רחלה24.2.1992בויום סולומון4908

שיטרית רחל3.7.2009שיטרית חיים8145

שר בן נון צפורה12.9.2009בן נון יעקב7640

מזרחי עובדיה2.1.2006מזרחי רחל2606

שלום אהרון26.7.2003סלם יחיא8309

שלום אהרון9.2.2007סלם שמעה7713

מעיני רבקה7.9.2009מעיני בצלאל2602

  כ"ו בתשרי התש"ע )14 באוקטובר 2009(

                                               משה הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

גולדשמידט 16.12.2006גרוידנץ דוד4804
אוגניה

גולדשמידט 12.9.2009גרוידנץ צילה4812
אוגניה

אבשלום מנשה23.8.2009אבו סלם סעדא1656

איינהורן ורד24.5.2009ברינקר אליהו8126

איינהורן ורד18.6.2009ברינקר רבקה5244

שני יוסף13.4.2008זוביצקי אסתר5936

בסט רות11.8.2009בצון משה4052

מזרחי ציון1.6.2009מזרחי עליזה4926

בית און אשר19.9.2009בית און עובדיה8102

בית און אשר19.9.2009בית און בלה5101

מיכלוביץ מלכה7.3.1998שפיגל שלום4741

מיכלוביץ מלכה26.5.2009שפיגל רוזה6983

כ"ג בתשרי התש"ע )11 באוקטובר 2009(

                                          חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס' 

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

כהן ניצה27.7.2009בארי דברה7279

שמחון ציון31.5.2009סימחון שרה9620

ברדוגו סימי11.9.2009ברדוגו ישראל6080

קקון יעקב3.7.2009קקון שמעון3768

טרבלסי אילנה4.7.2009עודאני קמר3398

ה' בתשרי התש"ע )23 בספטמבר 2009(

                                              שלמה דידי, המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מסרסקי אילנה2.2.2008טומרקין פניה31535/2

צוציאשוילי 42939/1
אירה

צוציאשוילי 7.3.2009
נודר

הרשקוביץ' 42940/1
גריגורי

לידמן פרידה27.4.2006

לרנר ריבה2.4.2003מסטר משה42959/1

לרנר ריבה26.9.2006מסטר שורה42960/1

סולומון 42966/1
נתנאל

סולומון סינורה10.9.2009

ציציאשוילי 42975/1
מניה

קוביאשוילי 10.4.2009
ליאנה

מנשס צלילה14.3.2009מנשס שמואל42982/1

דזאנשוילי 42985/1
אליהו

דזאנשוילי חנה13.8.2004

עמר סוזן22.2.2007טולדנו חנינה42990/1

כנפי לילי27.1.2009מטרני רבקה43022/1

אלוני פאולה5.6.2008ברוקנר פני43049/1

שושן סול5.2.2001שושן שמעון43058/1

בליטשטיין 27473/3
סילבה

בליטשטיין 22.8.2009
שלמה

חורדוסוב אסיה5.8.2009דימנט יורי43070/1

כדר חיים3.8.2009כדר אילנה43076/1

תורג'מן פנחס29.9.2009תורגמן רחל43077/1

ב' בחשוון התש"ע )20 באוקטובר 2009(

                                               ניסים דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אזולאי אושרית12.5.2009אזולאי זוהר1713

צ'פובצקי אנה18.9.2009צ'פובצקי סמיון5474

עלוא שרה17.9.2008עלוא יחזקאל8439

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קופלר פרידה20.2.2009קופלר אלתר3505

שוורצמן 1357
לאוניד

שוורצמן חגית10.4.2008

ברעם רמי18.9.2006ברעם שלמה7848

ברעם רמי23.9.2009ברעם שושנה1747

אוחיון ג'לבר17.6.2009אוחיון אליס3770

שפורקר 8073
יחזקאל

שפורקר דיאנה23.6.2009

ברשישת נסים23.6.2008ברשישט אסתר7413

שולמן אממה17.10.2008שולמן פטר5337

בבוהדנה מסא2527
עודי

בוהדנה פנחס9.9.2000

חוברה שושנה16.4.2009סלב רזקה6377

דדון ז'אן פייר31.7.2009דדון רחל9346

יורדקה יואן13.2.2009יורדקה רגינה6884

שמלשוילי 9597
רבקה

זוויטיאשוילי 30.9.2009
למרה

לוינגר סימונה15.12.2003פוחוביץ בנימין4333

כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(

                                            אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

כ"ה אלול איסר טובה5228
ס"ט

רוזוקרו מרים

פיש יהושעי"ז אלול ס"ופיש פוליה3889

שלום פרימוי"ט תשרי מ"זשלום נג'י9712

עזרן אלהד' אב ס"טעזרן שמעון7829

ששפירא אלכא5785
סנדר

שפירא ארקדיכ"ב אייר ס"ט

א' תשרי שפירא סימה5819
תש"ע

שפירא ארקדי

ארזואן רוזהכ"ז אייר מ"טפרידמן צליק9329

מילמן רבקהכ"א טבת מ"דמילמן שרגא7502

קרס מיכאלי"א תמוז נ"חקרס יעקב8982

כ"ד תשרי חנן זאב5323
ס"ט

סמסון עדנה
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מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

חדד ארזי"ח אלול ס"טחדד רפאל3281

פרץ אלכסנדרוב ט' אלול ס"טברשב גליה9849
רעיסה

אבטליון יצחקכ"ג אייר ס"זאבטליון אסתר9340

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(

                                             יצחק דהאן, המזכיר הראשי

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

י. אוזן בע"מ
)ח"פ 1-275383-51(

)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 24.12.2009, בשעה 16.00, במשרדי החברה, 
רח' יחיא קפ"ח 28, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אוזן, מפרק

הארד רוק קפה ישראל 1993 בע"מ
)ח"פ 0-177024-51(

)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 
מטרי  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,13.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מאירי ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

דוד הראל, מפרק

טי אס אנד בע קיי בע"מ
)ח"פ 3-347478-51(

)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 
משה  ברח'   ,10.00 בשעה   ,25.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
22, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  9, דירה  שרת 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין קורמאייב, מפרק

מטרופולין אחזקות כחול ולבן בע"מ
)ח"פ 9-312881-51(

)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 22.12.2009, בשעה 9.00, במשרדי אברמוביץ-
יגאל אלון 65, תל אביב,  איזרדל ושות', משרד עורכי דין, רח' 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ארז שפירא, עו"ד, מפרק

תוסייה-כהן חברה לאחזקות בנאמנות בע"מ
)ח"פ 6-281503-51(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,   ,99 יפו  ברח'   ,10.00 בשעה   ,20.1.2010 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

איתי ליאון, עו"ד, מפרק

מפגש ארבע על ארבע בע"מ
)ח"פ 7-204241-51(

)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 29.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד ד"ר 
מ. דרוקר ושות', רח' דרך מנחם בגין 82, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רון פרידנברג, מפרק

שפע ירק בע"מ
)ח"פ 4-144753-51(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המניות 
11.00, אצל  22.12.2009, בשעה  של החברה הנ"ל תתכנס ביום 
החייל,  רמת   ,B אור  מגדלי   ,4 הנחושת  רח'  השקעות,  פולאר 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמליה פז, מפרקת
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ד.ר.ן אחזקות בע"מ
)ח"פ 3-135457-51(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המניות 
11.15, אצל  22.12.2009, בשעה  של החברה הנ"ל תתכנס ביום 
החייל,  רמת   ,B אור  מגדלי   ,4 הנחושת  רח'  השקעות,  פולאר 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמליה פז, מפרקת

איגל פוריין טרייד )אינטרנשיונל( בע"מ
)ח"פ 6-094653-51(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המניות 
11.30, אצל  22.12.2009, בשעה  של החברה הנ"ל תתכנס ביום 
החייל,  רמת   ,B אור  מגדלי   ,4 הנחושת  רח'  השקעות,  פולאר 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמליה פז, מפרקת

אופיר-מימונים בע"מ
)ח"פ 3-082005-51(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המניות 
11.45, אצל  22.12.2009, בשעה  של החברה הנ"ל תתכנס ביום 
החייל,  רמת   ,B אור  מגדלי   ,4 הנחושת  רח'  השקעות,  פולאר 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמליה פז, מפרקת

ענבר אג"ח ויטליטי מסחר בע"מ
)ח"פ 7-397777-51(

)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 
מנחם  דרך  ברח'   ,10.30 בשעה   ,24.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בגין 52, מגדל סונול, קומה 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק

טל - אור )א.ט.א( ייעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 7-206848-51(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 11.00, אצל שרון, שטיינר ושות', 
רואי חשבון, רח' הרכב 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.

בני שטיינר, רו"ח, מפרק

אלקוריטם בע"מ
)ח"פ 4-332075-51(

)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 14.12.2009, בשעה 11.00, אצל עצמון, לוי, עורכי 
דין, שד' פל-ים, חלונות הסיטי, בניין אורן, קומה 3, חיפה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

חגי לו, רו"ח, מפרק

בסקין גלגלים בע"מ
)ח"פ 51-400859-8(

)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 20.3.2008, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרים קרנון, מרח' 
יבנה 15, תל אביב 65791, מען למכתבים: ת"ד 29464, תל אביב 

61293, טל' 03-5667527, פקס' 03-5667530, 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.

אפרים קרנון, עו"ד, מפרק

__________

תיקון טעות

בהודעה על מינוי מפקחים לפי חוק הטיס, 1927, ולפי חוק 
בילקוט  שפורסמה  התשכ"ג-1963,  התעופה,  שירותי  רישוי 
הפרסומים מס' 5873, התשס"ט, עמ' 600, במקום "שרון עמית, 
 "025750209 ת"ז  שרון,  "עמית  להיות  צריך   "81009457 ת"ז 
ובמקום "מיכאל אברהמי, ת"ז 80029806" צריך להיות "מיכאל 

אברהמי, ת"ז 077274553".


