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

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם   כי   בזה,   מודיעים  
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
להרשות  את  נושאי  המשרות  במשרד  התעשייה  המסחר 
והתעסוקה  )להלן - המשרד( אשר מפורטים להלן, לייצג את  
 4 בסעיפים  בהן  שמדובר  מהעסקאות  עסקה  בכל  הממשלה 
של  הפעילות  שבתחום  במקרקעין,  עסקאות  למעט  לחוק,  ו–5 
כל  לצד  הנקוב  לסכום  עד  ותפקידו  של  המורשה,  המשרד  
הנוגעים  המסמכים  על  המדינה  בשם  ולחתום  מהם  אחד 

לעסקאות האמורות:

א. תחום פעולה כללי

הפעילות  שבתחום  עסקאות  לעניין  הכללי,  המנהל   .1
יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא  של  המשרד, 

הגבלת סכום;

שבתחום  עסקאות  לעניין  הכללי,  למנהל  המשנה   .2
פעילות של המשרד, יחד עם חשב המשרד או סגנו עד 

לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(;

)רשפ"ת(,  תעשייתי  פעולה  לשיתוף  הרשות  מנהל   .3
לעניין עסקאות שבתחום הפעילות של היחידה, יחד  
עם  חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 

ש"ח;

מנהל  או  מינהל  מנהל  או  בכיר  כללי  מנהל  סגן    .4
שבתחום  עסקאות  לעניין  מקביליהם,  או  בכיר  אגף 
הנושאים  שבטיפולם,  יחד עם חשב המשרד או סגנו 

- עד לסכום של 200,000 ש"ח;

שבתחום  עסקאות  לעניין  ראשי,  עבודה  מפקח   .5
הנושאים שבטיפולו,  יחד עם חשב  המשרד או סגנו 

- עד לסכום של 200,000 ש"ח;

מנהל אגף לתעסוקת  נשים,  לעניין  עסקאות שבתחום   .6
הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו - 

עד לסכום של 200,000 ש"ח;

מנהלי אגף  או  מקביליהם,  לעניין  עסקאות שבתחום   .7
הנושאים שבטיפולם, יחד עם חשב המשרד או סגנו 

- עד לסכום של 100,000 ש"ח;

מנהלי תחום משאבים חומריים, לעניין עסקאות שבתחום   .8
הנושאים שבטיפולם, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 

לסכום של 86,000 ש"ח;

ממונה על הדרכה, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים    .9
שבטיפולו, יחד עם חשב  המשרד או סגנו - עד לסכום 

של 86,000 ש"ח;

ותקציבים  פרויקטים  עבודה,  תכניות  תחום  מנהל   .10
במטה לפיתוח הנגב והגליל, לעניין עסקאות שבתחום 
סגנו  או  עם חשב המשרד  יחד  הנושאים שבטיפולו, 

- עד לסכום של 86,000 ש"ח;

מנהל המעבדה הישראלית  לפיזיקה, לעניין עסקאות    .11
עם   יחד  מחקרים,  וביצוע  עבודות  לקבל  הנוגעות 

חשב המשרד או סגנו - עד לסכום  של 55,000 ש"ח;

עסקאות  לעניין  ותפוקות,  בקרה  יחידת  על  ממונה   .12
שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד 

או סגנו - לסכום של 43,000 ש"ח;

__________
1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

עסקאות שבתחום  לעניין  הפדגוגית,  מנהל המחלקה   .13
הנושאים שבטיפולו,  יחד עם חשב המשרד או סגנו 

- עד לסכום של 43,000 ש"ח;

שבתחום  עסקאות  לעניין  ורכש,  מכרזים  מרכז   .14
הנושאים שבטיפולו,  יחד עם חשב  המשרד או סגנו 

- עד לסכום של 43,000 ש"ח;

מנהל היחידה  לרישום  מהנדסים  ואדריכלים, לעניין    .15
עם   יחד  שבטיפולו,  הנושאים   שבתחום   עסקאות  

חשב המשרד או סגנו - עד לסכום  של 43,000 ש"ח.

ב. מחוזות - כללי

שבתחום  עסקאות  לעניין  )מחוז(,  מינהל  מנהל   .1
הנושאים  שבטיפולו, יחד עם חשב  המשרד  או סגנו  

או גזבר מחוזי - עד לסכום של  200,000 ש"ח;

הנושאים  שבתחום   עסקאות  לעניין  מחוז,  ממונה    .2
שבטיפולו,  יחד  עם חשב המשרד או  סגנו  או מנהל  
תחום  גזברויות תקציב ומימון או  גזבר מחוזי - עד 

לסכום של 86,000 ש"ח;

לעניין  טכנולוגית(,  להכשרה  )המכון  מה"ט  מנהל   .3
עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב 
תקציב  גזברויות  תחום  מנהל  או  סגנו  או  המשרד  

ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום  של 86,000 ש"ח;

עסקאות  לעניין   ממשלתי,   הכשרה   מרכז   מנהל    .4
שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד 
או  ומימון  תקציב  גזברויות  תחום  מנהל  או  סגנו  או 

גזבר מחוזי - עד לסכום של 20,000 ש"ח;

לעניין  )מא"ה(,  טכנולוגי  לפיתוח  היחידה  מנהל   .5
עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב 
תקציב   גזברויות  תחום   מנהל  או  סגנו  או  המשרד 

ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 20,000 ש"ח;

מנהל   מדור  בנא"ם  מחוזי,  לעניין  עסקאות שבתחום   .6
הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או 
מחוזי  גזבר  או  ומימון  תקציב  גזברויות  תחום  מנהל 

- עד לסכום של 20,000 ש"ח;

הנושאים  שבתחום  עסקאות  לעניין  מחוזי,  אמרכ"ל   .7
שבטיפולו,  יחד  עם חשב המשרד או  סגנו  או מנהל  
תחום  גזברויות תקציב ומימון או  גזבר מחוזי - עד 

לסכום של 20,000 ש"ח.

מנהלת תכנית "אורות לתעסוקה" ג. 

ראש מינהלת "אורות לתעסוקה" יחד עם חשב מינהלת    .1
"אורות לתעסוקה" - עד  לסכום  של 500,000 ש"ח.

המסחר  התעשייה  במשרד  משרה  לנושאי  ההרשאות 
והתעסוקה שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 9—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  
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צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  מעצרים(,   - אכיפה  )סמכויות 
אני מסמיך בזה את המפקחים שמונו לפי חוק רשות העתיקות, 
התשמ"ט-21989, וששמותיהם מפורטים להלן בסמכויות עיכוב 
ומעצר כמפורט להלן בשעה שהם חוקרים עבירות על סעיף 37 

לחוק העתיקות, התשל"ח-31978, ולשם כך בלבד תהיה להם -

סמכות עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק, למעט סמכות לעכב על   )1(
יסוד חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; לפי סעיף 68)א( לחוק 
למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת המשטרה; לפי סעיף 69 

לחוק;

סמכות מעצר על פי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

מס' זהות שם    

022577522 קליין אלון  

024338436 דיסטלפלד ניר  

054502216 לוי יוסי  

028408268 ראם עמית   

023195209 סארי כמיל  

050322866 ישראל יגאל  

054077615 שטרן אליעזר  

059897249 מסארווה מרואן   

057819906 שרביט יעקב   

308965276 וולנסקי פליקס  

024168809 קניאס צח  

023850126 גנור אמיר  

059799098 שצ'ופק חיים  

022355689 חופש אורי   

058141813 ברוך יובל   

059991588 בוטרוס חנא  

11996972 הנדריק ברון  

059451492 אבו עוקסא הנאא  

33587890 אבו זידאן פאדי  

58199753 מוקארי עבדאללה  

028109171 זינגבוים אורן  

058584855 אבו ריא ראפע  

22331128 הורוביץ צח   

302423421 דייגו ברקן  

029671534 לופו רונית   

031543366 ענאן עזב  

59818799 עג'מי משה  

022445464 פארן ניר  

__________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

2   ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.

3   ס"ח התשל"ח, עמ' 76.

מס' זהות שם    

033965443 בר טורא שי  

029635877 פיטוסי גיא  

025506312 קובי אמיר  

בטבת  ה'  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
הסמכויות  מקבלי  עוד  וכל   )2011 בדצמבר   31( התשע"ב  

משמשים במשרתם האמורה.

ו' בניסן התש"ע )21 במרס 2010(
)חמ 2849—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

הרשאה  והסמכה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(, לפי חוק מניעת 

זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988, ולפי פקודת 
בריאות העם, 1940

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, סעיף 5)ד( לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, 
התשמ"ח-21988, וסעיף 64ג לפקודת בריאות העם, 31940, אני 
להגנת  המשרד  עובד  את  העניין,  לפי  בזה,  ומסמיך  מרשה 
הסביבה ברק אלפי, ת"ז 02394829, לערוך חקירות בקשר לביצוע 

עבירות על חוקים אלה ועל התקנות והצווים שעל פיהם:

חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו-41966;  )1(

סימן א1 בפרק השני של חוק המים, התשי"ט-51959;  )2(

חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-61962;  )3(

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-71968;  )4(

חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-81999;  )5(

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-91993;  )6(

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988   )7(
- לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על החוק 

האמור או כדי לגלותן;

בחצרים  חקירות  לערוך   -  1940 העם,  בריאות  פקודת   )8(
שאליהם הוא נכנס מכוח סמכותו לפי חלק ו'1 של אותה 
פקודה, לשם מניעת עבירות על חלקים ה' וו' לפקודה זו 

והתקנות שעל פיהם ולשם גילוין.

תוקף הרשאה והסמכה אלה עד יום כ"ב באלול התש"ע 
)1 בספטמבר 2010( וכל עוד מקבל ההרשאה וההסמכה משמש 

עובד המשרד להגנת הסביבה.

י"א באייר התש"ע )25 באפריל 2010(
)חמ 279—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2   ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.

3   ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשל"ג, עמ' 232.

4  ס"ח התשכ"ו, עמ' 6.

5   ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשל"ב, עמ' 8.

6   ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.

7  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

8   ס"ח התשנ"ט, עמ' 170.

9   ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.
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הסמכה
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, ולפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-21961, וסעיף 97 
אני  התשכ"ג-31963,  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
מסמיך את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן, שהם פקידי 
שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים, לערוך 
חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים 
גילוין, ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות  או לשם 

שבאותם חיקוקים:

מס' זהות שם    

000571513 אפרים יוגב  

055045553 ויצמן פרנסה  

058299363 אשר יצחקי  

055634273 שרה כהן   

057788176 אמיר אלחנתי  

042460667 אלגרה כהן  

057976383 נאוה דוד  

069544658 רות לוי   

014839385 ישראל דודשוילי   

030929129 סמי שבתאי  

054351226 רות נעים  

055540371 אילנה לוי  

056088669 רינה דנינו   

 31( התשע"ב  בטבת  ה'  יום  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 
בדצמבר 2011( וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.

ג' בשבט התש"ע )18 בינואר 2010(
)חמ 2849—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

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

2   ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.

3   ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

הרשאה והסמכה
לפי פקודת  הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
הסביבה  להגנת  המשרד  עובדת  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
יעל שי, ת"ז 38648051, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות 

על החוקים הרשומים והתקנות לפיהם:

בהתייחס  התשל"א-21971,  חדש[,  ]נוסח  הנמלים  פקודת   )1(
והפרקים   38  ,33  ,32  ,28 עד   23  ,19  ,18  ,11  ,10 4)ב(,  לתקנות 
החמישי והשישי לתקנות הנמלים )טעינה ופריקה של שמנים(, 

התשל"ו-31975;

__________
1   חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

3    ק"ת התשל"ו, עמ' 568.

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-41993,  )2(

חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-51999;  )3(

סימן א1 בפרק השני של חוק המים, התשי"ט-61959;   )4(

שקביעתו  לעסק  ביחס  התשכ"ח-71968,  עסקים,  רישוי  חוק   )5(
כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה. 

כמו כן בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג( לחוק מניעת זיהום ים 
)הטלת פסולת(, התשמ"ג-81983, סעיף 9 לפקודה למניעת זיהום 
לחוק  5)ד(  וסעיף  התש"ם-91980,  חדש[,  ]נוסח  בשמן  ים  מי 
אני  התשמ"ח-101988,  יבשתיים,  ממקורות  הים  זיהום  מניעת 
מסמיך את העובדת האמורה, אשר מונתה בידי השר לאיכות 
הסביבה למפקחת לפי אותם חוקים, לערוך חקירות וחיפושים 
כדי למנוע עבירות על החוקים האמורים, התקנות והצווים על 

פיהם או לגלותן.

תוקף הרשאה והסמכה זו עד יום כ"ט בתשרי התשע"ב )27 
באוקטובר 2011( וכל עוד מקבלת הרשאה והסמכה זו משמשת 

בתפקידה האמור.

י"א באייר התש"ע )25 באפריל 2010(
)חמ 279—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

4   ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

2    ס"ח התשנ"ט, עמ' 170.

6    ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשל"ב, עמ' 8.

7   ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

8    ס"ח התשמ"ג, עמ' 10.

9    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630.

10   ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.

הודעה בדבר דחיית מועד הבחירות ברשויות 
מקומיות מסוימות

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

בהמשך להודעות1 מיום ל' בתשרי התשס"ט )29 באוקטובר 
המקומיות  הרשויות  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   ,)2008
הפנים  ועדת  עם  התייעצות  ולאחר  )בחירות( התשכ"ה-21965, 
ואיכות הסביבה של הכנסת, אני קובע בזה שהבחירות ברשויות 
המקומיות אעבלין, באקה-ג'ת וירוחם יתקיימו ביום ט"ז בכסלו 

התשע"א )23 בנובמבר 2010(.

כ"ו בסיוון התש"ע )8 ביוני 2010(
)חמ 709—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1   י"פ התשס"ט, עמ' 1726 ועמ' 2383.

2    ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

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

התכנון  לחוק  257א  סעיף  לפי  הפנים  שר  סמכות  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2 ולאחר 
לחוק,  257א)א(  בסעיף  כאמור  מתאימה,  הכשרה   שעברו 
אני מסמיך את האנשים המנויים להלן למפקחים לצורך ביצוע 

החוק והתקנות לפיו:

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450.

2 י"פ התשנ"ו, עמ' 3072. 
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תחום הסמכה מס' זהות   שם ומשפחה 
)מרחב תכנון(     

בלא הגבלה    025482365 אלי אוחיון  

בלא הגבלה      036318160 אסף רוסלנדר 
בלא הגבלה    031876568 אבישי בן עמי 
בלא הגבלה    035767334 אהרון רוני דורי 
בלא הגבלה    033389107 איל אשר  
בלא הגבלה   058014051 אמנון מנחם 

מחוז הצפון
עמק הירדן   029260155 רן אוחנה  

עפולה   037671591 דובי קרניאל 
לב הגליל   025961616 חוסין ג'האד 

נצרת עילית   011267762 לב רזניקוב  
נצרת עילית   307673491 רונן אוסטרובסקי 
נצרת עילית   037565181 עופר אבוטבול 
מעלה חרמון   307118265 אלכסנדר קסטלבאום 

מחוז חיפה

חיפה   035822451 ירון שניידר  
חיפה   036248466 ניר לוי  
זבולון   026185363 דאוף חוג'יראת 

מחוז המרכז

חבל מודיעין   037152980 ארז גיאת  
שורקות   028828978 מירב קרט  

רמלה   039968532 מיטל בזאזי  
רמלה   327374062 סרגיי בדנז'  

נס ציונה   308867175 פביאן גוסטבו סקונדק 
רעננה   038408613 ניסן לוי  

עמק חפר   028561496 יעקב כהן  
עמק חפר   061997458 אתי אלחדד 

יבנה   306342064 גבריאל איסמאילוב 
יבנה   028807873 אבי חלף  

פתח תקוה   023224975 הני  קשוט  
לב השרון     058933870 איסמאעיל חאסקיה 

ראשון לציון   313069163 מיכאל גולבשטיין 
יהוד   075897249 בנימין ודרריו 

מחוז תל אביב

אור יהודה-אזור   021388665 גיא פמילי  
אור יהודה-אזור   026448258 טארק עבדול באקי 

קרית אונו אופיר קרח   023909096  
גבעתיים   027839745 אבשלום הררי 

חולון   025086596 כלנית רפאל אבאיאן 
תל אביב   001117423 אביגדור ארדנבום 
תל אביב   024955957 דרור שיוביץ זיסו 
תל אביב   307541821 ויקטור זמוירו 
תל אביב    317316925 ויקטוריה וולדורסקי 

מחוז ירושלים      

מטה יהודה   052721958 מורן יוסף   
מטה יהודה   032806424 נופית ניימן   

תחום הסמכה מס' זהות   שם ומשפחה 
)מרחב תכנון(     

מחוז הדרום

אשקלון   051356012 שמעון כהן יונתן 
ירוחם   300987294 יוסי פחימה 
עומר   040578304 יוסף ברגל  

תוקף ההסמכה רק כל עוד משמש המפקח במשרתו.

כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 2010(
)חמ 2160—3(  

  מימון גבריאל
המנהל הכללי של משרד הפנים  

 הודעה בדבר בתי המשפט שבהם תתקיים
פגישת מהו"ת

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

סדר  לתקנות  ו–99י1  99י)ב(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
בתי  על  נוסף  כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984,  האזרחי,  הדין 
שבהם  המשפט  בתי  בדבר  בהודעה  המפורטים  המשפט 
תובענות  הפניית  בדבר  ובהודעה  מהו"ת2  פגישת  תתקיים 
המשפט  בבתי  גם  תתקיים  מהו"ת  פגישת  מהו"ת3,  לפגישת 

המפורטים להלן:

בית משפט השלום כפר סבא - החל ביום י"ט בתמוז התש"ע   )1(
)1 ביולי 2010(;

בתי משפט השלום בפתח תקוה, ברמלה וברחובות - החל   )2(
ביום כ"ב באלול התש"ע )1 בספטמבר 2010(.

י"ד בסיוון התש"ע )27 במאי 2010(
)חמ 1778—3(  

משה גל, שופט  
מנהל בתי המשפט  __________

1   ק"ת התשמ"ד, עמ' 198; התשס"ח, עמ' 86 ועמ' 850.

2    י"פ התשס"ח, עמ' 778.

3    י"פ התש"ע, עמ' 1243.

 ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת
שפעת העופות

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
על  ההכרזה2  את  מבטל  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
שפעת  במחלת  נגועים  כאזורים  להלן  המפורטים  האזורים 
וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10  גדי  העופות: קיבוץ עין 

ק"מ מקיבוץ עין גדי.

ה' בתמוז התש"ע )17 ביוני 2010(
)חמ 126—3(  

משה חיימוביץ'  
מנהל השירותים הווטרינריים  __________

1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

2    י"פ התש"ע, עמ' 2904.
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 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.4.2010 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17017/2010

.211.4.2010

.3
מרכז השלטון המקומי,

מרכז הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות4.
עובדים ששכרם הופחת לאור עדכון שכר הבכירים5.
הודעה בעניניי עובדים מס' 1127 תיקון שכר חריג6.
.722.4.2010
11.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2010
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.183/2010

.216.3.2010

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה.

הובלה אווירית4.

27 עובדים5.

העסקה זמנית6.

.718.4.2010

16.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.184/2010

.222.3.2010

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה.

הובלה אווירית4.

עובדת 51.

תנאי העסקה6.

.718.4.2010

22.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.185/2010
211.3.2010
עופר )אחזקות אניות( בע"מ,3.

הסתדרות החדשה.
הובלה ימית4.
חטיבת הקצינים5.
תנאי עבודה6.
.713.4.2010
21.5.2007 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.186/2010

.211.3.2010

עופר )אחזקות אניות( בע"מ,3.
הסתדרות החדשה.

הובלה ימית4.

רבי חובלים ומכונאים ראשיים5.

תנאי עבודה6.

.713.4.2010

8.8.2005 - לתקופה בלתי מסויימת8.

187/2010
.214.4.2010
תבור שאן - חרוד3.

אגודה שיתופית חקלאית של משקי עובדים לתובלה 
בע"מ,

הסתדרות החדשה מרחב עמקים 
גידולים צמחיים4.
עובדי המינהלה השכירים5.
תנאי עבודה6.
.714.4.2010
.831.12.2010 - 1.1.2009

.188/2010

.217.1.2010

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,3.
מועצת פועלי נתניה

תעשיית כימיקלים4.

כלל העובדים5.

העברת טבע ישראל מנתניה למרלו"ג באתר חבל מודיעין6.

.713.4.2010

17.1.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.189/2010
. 218.2.2010
עמיגור חברה לניהול נכסים בע"מ,3.

הסתדרות המעו"ף
בנייה4.
25 עובדים5.
עובדים בפרויקטים מיוחדים6.
.76.4.2010
18.2.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.190/2010

.218.2.2010

המוסדות להשכלה גבוהה,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף



3411 ילקוט הפרסומים 6098, ט' בתמוז התש"ע, 21.6.2010

חינוך4.

דירוג מינהלי5.

תוספת שכר 2009 65%.

.76.4.2010

1.12.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.191/2010

.210.3.2010

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

דירוג מקצ"ט 1000 עובדים5.

תוספת 4.7% החל מיום 61.12.2009.

.76.4.2010

10.3.2010  - לתקופה בלתי מסויימת8.

.192/2010

.21.4.2010

ניר בטחון )1997( בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב עמקים

שמירה4.

כלל העובדים5.

דמי חבר + דמי טיפול מקצועי ארגוני6.

.76.4.2010

1.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.193/2010

.29.3.2010

סונול ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב חיפה

תעשיית נפט4.

עובדי ספרינט מוטורס תובלה בע"מ חברה בת של סונול 5.
ישראל

תנאי עבודה6.

.718.4.2010

.830.9.2013 - 9.3.2010

.194/2010

.29.3.2010

סונול ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב חיפה

תעשיית נפט4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.718.4.2010

.830.9.2013 - 9.3.2010

.195/2010

.225.3.2010

פריקלאס ים המלח בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב נגב

תעשיית מזון4.

עובדי דור ב' בלבד5.

תנאי עבודה6.

.718.4.2010

25.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.196/2010

.225.3.2010

פריקלאס ים המלח בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב נגב

תעשיית מזון4.

עובדי דור א' בלבד5.

תנאי עבודה6.

.718.4.2010

.830.6.2011 - 1.1.2009

.197/2010

.216.3.2010

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

5 עובדים כאמור בנספח להסכם5.

העסקה זמנית6.

.718.4.2010

16.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.198/2010

.216.3.2010

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

19 עובדים כאמור בנספח להסכם5.

העסקה זמנית6.

.718.4.2010

16.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.199/2010

.226.1.2010

עופרטקס תעשיות )1997( בע"מ3.
הסתדרות החדשה במרחב גליל מערבי

תעשיית טכסטיל4.

עובדי מוליתן5.

זכרון דברים להסכם לתקופת רכישה תשלובת מוליתן6.

.713.4.2010

26.1.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1100/2010

.227.12.2009

עופרטקס תעשיות )1997( בע"מ3.
הסתדרות החדשה 

תעשיית טכסטיל4.

עובדי מוליתן5.

הפעלת תשלובת מוליתן בהסכם ביניים בהתאם 6.
להחלטת בית המשפט

.713.4.2010

27.12.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1101/2010

.215.2.2010

הבונים ברזים ומפעלים לתעשייה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה מרחב גליל עליון

תעשיית מתכת 4.
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כלל העובדים5.

שינויים זמניים בתנאי עבודה עקב קשיים כספיים 6.
תפעולים ותזרימים

.713.4.2010

26.1.2010 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.1102/2010

.218.2.2010

עמיגור חברה לניהול נכסים בע"מ,3.
הסתדרות המעו"ף

בנייה4.

כלל העובדים5.

החלת הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין6.

.76.4.2010

18.2.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1103/2010

.217.12.2007

עיתון הארץ,3.
איגוד ארצי של עיתונאי ישראל

תקשורת4.

עיתונאי אחד5.

תנאי עבודה6.

.76.4.2010

17.12.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1104/2010

.225.3.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

5 עובדים5.

הארכת ניסיון6.

.77.4.2010

25.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1105/2010

.225.3.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

עובד 51.

הארכת תקופת ניסיון6.

.77.4.2010

25.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1106/2010

.223.3.2010

מכללת שנקר,3.
הסתדרות החדשה / מרחב רמת גן בני ברק

חינוך4.

כאמור בהסכם5.

העברת עובדים מהסכם אישי להסכם קיבוצי 6.

.728.4.2010

23.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1107/2010

.221.4.2010

כרמל אולפנים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הנדסאים , מהנדסים , מח"ר

תעשיית כימיקלים4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.728.4.2010

21.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1108/2010

.225.4.2010

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות העובדים

כלל הענפים4.

קרימינולוגים קליניים בדירוג המח"ר5.

תוספת שכר בשיעור 620%.

.728.4.2010

25.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הודעה בדבר ביטול הסכם קיבוצי
מיוחד   קיבוצי  הסכם  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
וההסתדרות  ישראל  לארץ  היהודית  הסוכנות  בין  שנחתם 
הציונית העולמית לבין הסתדרות העובדים החדשה. הסתדרות 
המעו"ף והמועצה הארצית של עובדי הסוכנות היהודית לארץ 
ישראל אשר מספרו הסידורי בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא  

.20060079

י"ט באייר התש"ע )3 במאי 2010(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2010
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1108/2010

.22.3.2010

ספרינט תובלה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה מרחב חיפה

הובלה יבשתית4.

כאמור בנספח א'5.

מעבר עובדים מחברת ספרינט לסונול6.

.727.5.2010

2.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1109/2010

.221.4.2010

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה
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בנקאות 4.

עובדי המוקדים הטלפוניים באגף לבנקאות ישירה5.

שינוי בהסכם6.

.710.5.2010

21.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1110/2010
225.2.2010
מרכז אקדמי רופין,3.

סגל מינהלי מרכז אקדמי רופין
חינוך4.
כלל העובדים5.
הסכם בדבר ביטול חופשה מרוכזת בסוכות6.
.712.4.2010
25.2.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1111/2010

.228.3.2010

רפאל רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ,3.
ארגון סגל המחקר במערכת הבטחון ברפאל ובמשרד 

ראש הממשלה
תעשיית מתכת4.
עובדי המחקר5.
שינויים בתיקון מס' 64.
.73.5.2010
28.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

1112/2010
.215.4.2010
בנק לאומי לישראל בע"מ,3.

הסתדרות הפקידים
בנקאות4.
123+150 עובדים זמניים לניסיון5.
העסקה זמנית6.
.76.5.2010
15.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1113/2010

.218.4.2010

בנק הבינלאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

27+35 עובדים 5.

העסקה זמנית6.

.76.5.2010

18.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1114/2010
. 216.3.2010
בנק לאומי למשכנתאות  בע"מ,3.

הסתדרות הפקידים
בנקאות4.
כאמור בנספח להסכם5.
העסקה זמנית6.
.717.5.2010
16.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1115/2010

.211.3.2010

ספרינט מוטורס בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

נפט4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.727.4.2010

11.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1116/2010

.211.5.2010

עיריית תל אביב יפו,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

מנהלי מרכזים קהילתיים5.

תנאי שכר והעסקה6.

.717.5.2010

11.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1117/2010

.22.5.2010

מונדי נייר חדרה אתר חולון,3.
הסתדרות החדשה / מרחב חולון

תעשיית נייר4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.717.5.2010

2.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1118/2010

.26.5.2010

תדיראן סוללות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה מרחב רחובות

תעשיית מינרלים4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.717.5.2010

.830.4.2013 - 27.5.2010

.1119/2010

.212.4.2010

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ נמל תעופה בן גוריון,3.
הסתדרות  החדשה

הובלה אווירית4.

עובד 51.

המשך העסקה זמנית6.

.717.5.2010

12.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1120/2010

.211.4.2010

טבע מדיקל בע"מ - אתר אשדוד,3.
הסתדרות החדשה מרחב אשדוד.

תעשיית כימיקלים4.

כאמור בנספח א' להסכם 5.

החלת הסכמת קיבוציים במקום הסכמי עבודה אישיים 6.
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.717.5.2010

11.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1121/2010

.218.4.2010

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

תוספת מנמ"ש6.

.717.5.2010

18.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1122/2010

.223.3.2010

מתנ"ס קרית מלאכי ע"ש חטיבת נשים של המגבית 3.
היהודית

חינוך4.

כלל העובדים5.

תכנית הבראה6.

.713.5.2010

23.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1123/2010

.229.4.2010

האמה בע"מ ח.פ 3,511327678.
הסתדרות עובדי הטכסטיל

תעשיית טכסטיל4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה של עובדי חברת מוליתן6.

.725.5.2010

19.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1124/2010

.29.3.2010

ממשלת ישראל / קריית מחקר גרעינים,3.
הסתדרות הנוער העובד והלומד

כלל הענפים4.

חניכים ונוער5.

הסכם להעסקת חניכים ונערים בקמ"ג6.

.725.5.2010

.831.8.2010 - 1.9.2009

.1125/2010

.221.4.2010

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

עובדי המוקדים הטלפוניים5.

שינוי בהסכם סעיף 64.2.

.725.5.2010

21.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1126/2010

.29.5.2010

דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב חיפה

אחסנה4.

עובד 51.

הסדר אישי6.

.720.5.2010

9.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1127/2010

.223.5.2010

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

פקידים5.

תוספת וותק + מענקי יובל6.

.727.5.2010

23.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1128/2010

.216.5.2010

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

כלל הענפים4.

כלל העובדים בשע"מ )שירות עובדים ממוכנים(5.

תוספת שכר כנגד תוספת מטלות6.

.720.5.2010

.831.12.2011 - 20.5.2010

.1129/2010

.218.4.2010

שירותי בריאות כללית,3.
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

עובדי הדירוג האחיד5.

תוספת שכר לשנת 62009.

.717.5.2010

18.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1130/2010

.215.4.2010

בנק ערבי ישראלי בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

כאמור בנספח5.

העסקה זמנית6.

.727.5.2010

15.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1131/2010

.216.3.2010

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחב' קו מוצרי דלק בע"מ,3.
הסתדרות הלאומית

תעשיית נפט4.

כלל העובדים המינהליים5.

תוספות שכר ותנאי עבודה6.

.711.5.2010

.831.12.2009 - 1.1.2009
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.1132/2010

.216.3.2010

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחב' קו מוצרי דלק בע"מ,3.
הסתדרות הלאומית

תעשיית נפט4.

תנאי עבודה5.

מח"ר הנדסאים וטכנאים6.

.711.5.2010

.831.12.2009 - 1.1.2009

.1133/2010

.225.4.2010

ד.ד.ש מפיצי הדרום חברה לשיווק בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית  - האגף לאיגוד מקצועי

פעילויות עסקיות4.

עובדי קנטינות בשב"ס ובמשטרה5.

תנאי עבודה6.

.711.5.2010

.831.7.2012 - 1.8.2009

.1134/2010

.225.4.2010

מגדל שלום מאיר בע"מ,3.
הסתדרות הלאומית

פעילויות עסקיות4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.711.5.2010

.831.12.2011 - 1.11.2008

.1135/2010

.225.3.2010

גת גבעת חיים, אגודה שיתופית לשימורי תוצרת 3.
חקלאית בע"מ,

הסתדרות הלאומית
גידולים צמחיים4.
דור א' ודור ב'5.
נופש לעובדת6.
.711.5.2010
25.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1136/2010

.215.2.2010

ברינקס )ישראל( בע"מ,3.
הסתדרות החדשה באיגוד הארצי של עובדי השמירה 

והאבטחה
שמירה4.
עובדי אגף הובלה משוריינת 5.
תוספת שכר ותנאי עבודה6.
.711.5.2010
15.2.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1137/2010

.23.3.2010

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות עובדי הבניין והעץ

כלל הענפים4.

פועלי בניין5.

תנאי עבודה6.

.711.5.2010

3.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

כ' בסיוון התש"ע )2 ביוני 2010(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 6021/ב

שם התכנית: בניין בוואדי קדום, בן 1 יח"ד + חנות
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' 6021/ב, שינוי לתכניות 2668, 62, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X630/410 קואורדינטה  קאדום.  ואדי  סילואן.  קאדום.  ואדי 
קואורדינטה Y223/485. גבולות התכנית הם גבולות חלקה מס' 1. 
 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: 

גוש: 30899, חלקה במלואה: 1.

מטרת התכנית: בניין בן יח"ד אחת + יחידת מסחר הקיימת 
בשטח בחלקו.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מגורים 6 למגורים 
הבינוי. לנספח  בהתאם  מגורים  לבניין  בינוי  קביעת   .2  א'. 
3. קביעת מס' הקומות המרבי בבניין לשתי קומות. 4. קביעת קווי 
בניין חדשים לבניין כאמור. 5. הגדלת שטחי הבניה המרביים 
יחידות  מס'  קביעת   .6 מ"ר.  ל–230  וקביעתם  התכנית  בשטח 
הדיור המרבי ל–1 יח"ד, והתרת חנות אחת. 7. קביעת הוראות 
בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח. 8. קביעת הוראות בגין 
קביעת   .10 לפיתוח השטח.  הוראות  קביעת   .9 מסחרית.  חזית 

שלבי ביצוע.

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

טל' 02-6296811.
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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 ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 7384/א

 שם התכנית: תוספת קומות, בית הדר נכסים, 
הר חוצבים

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 
כפיפות  במ/3760/א,   ,3760  ,7384 לתכניות  7384/א, שינוי  מס' 

לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרטום. 
פארק הי טק. הר חוצבים. קואורדינטה X220/325. קואורדינטה 
כחול.  בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y634/575

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30243, חלקה במלואה: 100.

מטרת התכנית: תוספת 3 קומות לבניין תעשייה קיים.

שלוש  לתוספת  בינוי  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קומות. 2. הגדלת מס' הקומות המרבי מעל מפלס הכניסה )0.00(, 
על  טכניים  למיתקנים  קומה  על  נוסף  קומות,  ל–6  קומות  מ–3 
הגג. 3. הגדלת שטחי הבניה המרביים בתא שטח 1 וקביעתם 
ו–9.570  עיקריים  שטחים  מ"ר   12.867 מתוכם  מ"ר,  ל–22.437 
מ"ר שטחי שירות. 4. קביעת תנאים למתן היתר בניה ושלבים 
לבניין.  הראשית  הכניסה  וצורת  מיקום  שינוי   .5  לביצוע. 
 6. שינוי חלק מחזיתות הבניין הקיימות מחזיתות אבן לזכוכית.

7. הוראות בדבר הריסה של מבנה/גדר.

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

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' 8610/א

שם התכנית: הקמת בניין נהגים בקרית האוניברסיטה, 
הר הצופים

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' 8610/א, שינוי לתכניות 3203, 3755, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
העברית.  האוניברסיטה  קמפוס  הצופים.  הר  הצופים.  הר 
מזר.  בנימין  לרח'  ומצפון  בובר  מרטין  לרח'  שממערב  שטח 
 ,633/075 מזרח  מערב  קואורדינטה  מוסדר.  לא  בשטח  רישום 
קואורדינטה דרום צפון 223/450. הכל לפי הגבולות המסומנים 

בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: שינוי מיקום להקמת ביתן נהגים שנקבע 
בתכנית 3203.

ביתן  להקמת  בינוי  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
שינוי   .2 בשטח.  לקיים  ובהתאם  בינוי  לנספח  בהתאם  נהגים, 
נהגים  ביתן  הקמת  התרת  ידי  על   ,3203 מס'  תכנית  הוראות 
כאמור.  לבניה,  מרביים  בניין  קווי  קביעת   .3 הקרקע.  פני   מעל 
 4. קביעת שטחי הבניה המרביים להקמת ביתן הנהגים ל–185 מ"ר.
5. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה כאמור. 6. קביעת 
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 7. קביעת 

הוראות בגין ביצוע חניות לאוטובוסים ופיתוח השטחים סביבם.

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

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' 11127/א

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות, רח' מקור חיים 23, 
מקור חיים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
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לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 11127/א, שינוי לתכניות 62, 11127, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

מקור  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חיים 23. שכונת מקור חיים. קואורדינטה X629/225, קואורדינטה 
Y220/200. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט קו כחול. גושים 

וחלקות: מוסדר: גוש: 30141, חלקה במלואה: 46.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות.

מאזור  שטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניה  שטחי  קביעת   .2 ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   מגורים 
שטחי  מ"ר  ו–157  עיקרי  שטח  מ"ר   898 מתוכם  מ"ר,  ל–1,055 
סגירת   .4 למגורים.  לשימוש  במרתף  חלל  ניצול   .3 שירות. 
עצים  בדבר  הנחיות   .5 שירות.  ומרפסות  מקורות  מרפסות 

לשימור. 6. הנחיות בינוי. 7. קביעת שלבים והנחיות לביצוע.

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

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' 11679/א

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ברח' ברנד 11, 
הר נוף

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' 11679/א, שינוי לתכניות 966/ג, 62, 11679, כפיפות 

לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב אהרון 
בראנד 11. שכונת הר נוף. קואורדינטה X216/475, קואורדינטה 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y632/310

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30255, חלקה במלואה: 134.

מטרת התכנית: הרחבות דיור לדירות קיימות.

המותרים  השימושים  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתוספות  בינוי  קביעת  א.  בניה:  הוראות  קביעת   .2 למגורים. 
יחידות  הרחבת  לשם  ה'  ד',  ג',  ב',  א',  כניסה  בקומת  בניה 
דיור הקיימות בקומות כניסה א', ב', ג', ד', ה'. ב. קביעת בינוי  
לתוספת, סך הכל 628 מ"ר שטחים עיקריים. 3. שינוי קווי הבניין 
וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .4 מרביים.  בניין  קווי  וקביעת 
תנאים למתן היתר בניה בשטח. 5. קביעת שלבי ביצוע למימוש 

התכנית.

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

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' 12390

שם התכנית: איחוד וחלוקה לשם הקמת בית כנסת 
ו–4 גני ילדים בשכונת ארנונה

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' 12390, שינוי לתכניות במ/4748/ב, 62.

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  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  ארנונה.  שכונת  ברעם.  רותי  רחוב  אלדד.   ישראל 
X628/725, קואורדינטה Y221/485. הכל לפי הגבולות המסומנים 
חלקות   ,30695 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט 

במלואן: 68, 69, חלקי חלקות: 76, 80.

בית  הקמת  לשם  מחדש  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
כנסת ו–4 גני ילדים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: א. משטח לבניין ציבורי למבנים ומוסדות ציבור, 
 ודרך מוצעת. ב. משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור. 
מוצעת.  לדרך  טרנספורמציה  לתחנת  משטח  הפקעה   ג. 
2. קביעת בינוי כמפורט להלן: קביעת בינוי להקמת בית כנסת 
בתא שטח 101 ו–2 מבנים לשם הקמת 4 גני ילדים בתא שטח 102, 
בהתאם לקווי הבניין המופיעים בתשריט. 3. קביעת קווי בניין 
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לבניה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם במגרש 
מ"ר  ו–11  עיקריים  שטחים  מ"ר   709 )מתוכם  מ"ר  ל–720   101
שטחי שירות(, ובמגרש 102 ל–800 מ"ר )מתוכם 600 מ"ר שטחים 
5. קביעת שלבי ביצוע להקמת  ו–200 שטחי שירות(.  עיקריים 
הבניה, כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 
 היתר בניה בשטח. 7. קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה.
בהסכמת  מחדש  וחלוקה  איחוד  בגין  הוראות  קביעת   .8

הבעלים.

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

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' 12766

שם התכנית: הכשרת עבירת בניה ותוספת בניה על 
בניין מגורים בראס אל עמוד

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' 12766, שינוי לתכנית 2668.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב ראס 
אל עמוד. שכונת ראס אל עמוד, ממזרח לדרך יריחו וממערב דרך 
קואורדינטה   ,Y223/625 מזרח  מערב  קואורדינטה  קדום.  ואדי 
דרום צפון X631/125. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול.

בניין  להכשרת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
קיים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 
6 מיוחד לאזור מגורים א'. ב. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם 
ל–338.90 )מתוכם 308.40 מ"ר שטחים עיקריים ו–30.50 מ"ר שטחי 
שירות(. ג. הגדלת מס' קומות מ–1 לסך הכל 3 קומות. ד. קביעת שלבי 
ביצוע לתוספת בניה. ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 

היתר בניה בשטח. ו. קביעת הוראות בגין מבנה/גדרות להריסה.

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

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' 12888

שם התכנית: הרחבות דיור ברח' זריצקי 3 ו–5, 
שכונת רמות

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' 12888, שינוי לתכניות 3136/ג, 62, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

דוד  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X 636/625 קואורדינטה רמות.  5. שכונת   ,3  זריצקי 
Y218/475. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים 

וחלקות: רישום בשטח לא מוסדר: גוש: 30727, חלקה במלואה: 81.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד ברח' זריצקי 3 ו–5.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   1 מגורים  מאזור  להלן:   כמפורט 
בינוי  קביעת  א.  להלן:  כמפורט  בניה  לתוספות  בינוי  קביעת   .2
)מפלס  ס'  )מפלס 0.00(  א'  לתוספות בבניין מס' 1 בקומות/מפלסי 
3.00+( ג' )מפלס 6.00+( ו–ד' )מפלס 9.00+(, ובבניין מס' 2 בקומות/
ד'  ו–   )+6.00 )מפלס  ג'   ,)+3.00 )מפלס  ב'   ,)0.00 )מפלס  א'  מפלסי 
)מפלס 9.00+( לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, בהתאם 
לנספח הבינוי. ב. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל בניינים 1 ו–2 
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה. 3. קביעת 
קווי בניין לבניה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם 
בבניין 1 ל– 1,407 מ"ר ) מתוכם 1,243 מ"ר שטחים עיקריים - 164 
מ"ר שטחי שירות(. בבניין 2 ל–1,360 מ"ר )מתוכם 1,150 מ"ר שטחים 
 עיקריים ו–210 מ"ר שטחי שירות(. 5 הגדלת מס' קומות בבניין מס' 1 
מ–4 קומות ל–5 קומות + מעל מפלס 0.00, הגדלת מס' קומות בבניין 
מס' 2 מ–4 קומות ל–5 קומות + מעל מפלס 0.00. 6. קביעת השימושים 
בשטח למגורים. 7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, 

כאמור. 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה.

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 
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לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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' 13085

שם התכנית: הכשרת בניין קיים ותוספת קומות, 
ג'בל מוכבר

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 
לתכניות  כפיפות  2683/א,  לתכנית  שינוי   ,13085 מס'  מפורטת 

.5166 ,5022

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

ג'בל  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מוכבר. קואורדינטה X222/850, קואורדינטה Y628/325. הכל לפי 

הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

בניין  הכשרת  לשם  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
מגורים קיים, ותוספת בניה חדשה.

מאזור  הקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים  מבנה  להקמת  בינוי  קביעת  ב.  ב'.  למגורים   6 מגורים 
לבניה  בניין  קווי  קביעת  ג.   .1 מס'  הבינוי  לנספח  בהתאם 
קומות  ל–4  המרבי  הקומות  מס'  קביעת  ד.  כאמור.  המוצעת, 
מעל קומת המרתף, הכל בהתאם לנספח הבינוי. ה. קביעת מס' 
יחידות הדיור המרבי ל–7 יחידות דיור. ו. קביעת שטחי הבניה 
עיקריים  שטחים  מ"ר   910.34 מהם  מ"ר,  ל–1,065.82  המרביים 
למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת  ז.  שירות.  שטחי  מ"ר  ו–155.48 
התכנית. ח. קביעת הוראות בינוי ופיתוח, וקביעת תנאים למתן 
להריסה.  גדרות  בגין  הוראות  קביעת  ט.  בשטח.  בניה   היתר 

י. קביעת הוראות בגין שטח להפקעה.

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

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' 13150

שם התכנית: הקמת בנייני מגורים חדשים, 129 יח"ד, 
שכ' רוממה, רח' אהליאב, מתחם ג'רוזלם פוסט

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' 13150, שינוי לתכניות 2267, 62, כפיפות לתכניות 

.5166 ,5022

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  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אהליאב. שכונת רוממה, דרומית לרח' אהליאב וצפונית לרח' 
הכל   .Y633/300 קואורדינטה   ,X219/360 קואורדינטה  ירמיהו. 
וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

מוסדר: גוש: 30235, חלקות במלואן: 80, 84.

מטרת התכנית: הקמת בנייני מגורים חדשים במגרש, סך 
הכל 129 יח"ד.

הקרקע  ייעודי  מערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
זעירה  ומלאכה  מסחר  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  להלן:  כמפורט 
השימושים  קביעת  ב.  ודרך.  שפ"פ  שצ"פ,  ד',  למגורים 
המותרים בקרקע. 2. קביעת הוראות בניה: א. קביעת הוראות 
 ±0.00 מעל  קומות   10 בני  למגורים  חדשים  מבנים   ל–3 
ו–5-4 קומות מתחת ל–±0.00 הכוללות קומות חניה. ב. קביעת 
של  בהיקף  למגורים  בניה  שטחי  קביעת  ג.  במגרש.  יח"ד   129
מ"ר  ו–14,274  עיקריים  שטחים  מ"ר   13,800 מהם  מ"ר,   28.074
בינוי.  הנחיות  ה.  חדשים.  בניין  קווי  קביעת  ד.  שירות.  שטחי 
ו. הנחיות לעיצוב אדריכלי. ז. קביעת הוראות לפיתוח השטח 
תקשורת,  ניקוז,  ביוב,  דרכים,  כגון:  ושירות,  תשתיות  כולל 
 חשמל, גז וכו'. ח. קביעת הוראות להריסה ובגין עצים לעקירה.

ט. קביעת תנאי להיתר .י. קביעת השלבים והנחיות לביצוע.

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

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.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13183

שם התכנית: הקמת שני מבני מגורים, 3 יח"ד חדשות, 
ג'בל אלמוכבר

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' 13183, שינוי לתכניות 2683/א, 62, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב ג'בל 
הכל   .Y628/100 קואורדינטה   ,X223/925 קואורדינטה  מוכבר. 
וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

רישום בשטח לא מוסדר. גושים בחלקיות: 31242.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת שני מבני 
מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 
6 לאזור מגורים ב'. 2. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ל–2 מבני  
מגורים. 3. הכשרת בניין קיים בן קומה אחת ותוספת 3 קומות 
3 קומות  בן  4. הקמת בניין חדש  יח"ד חדשות.   3 יצירת  לשם 
יח"ד. ל–5  יח"ד  מ–2  יחידות  מס'  הגדלת   .5 חניה.  קומת   מעל 
6. הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל–943 מ"ר, מתוכם 838 מ"ר 
קביעת   .8 חדשים.  בניין  קווי  קביעת   .7 שירות.   105 עיקרי, 
היתר  למתן  תנאים  קביעת   .9 להעתקה.  עצים  בגין  הוראות 

בניה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 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, 
רח'  ירושלים,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
העתק   .02-6290222 טל'   ,91010 ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13554

 שם התכנית: תוספת קומות - בית הדרים, 
רח' הרטום, הר חוצבים

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' 13554, שינוי לתכניות בת/3760/א, 3760/ב, 3760, כפיפות 
לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרטום.
פארק הי-טק הר חוצבים. קואורדינטה X220/277, קואורדינטה 
כחול.  בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y634/359

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30241, חלקה במלואה: 179.

מטרת התכנית היא תוספת 2 קומות לבניין תעשייה קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת מס' הקומות המרבי מעל 
מיתקנים  למעט  קומות,  ל–6  קומות  מ–4   ,)0.00( מפלס הכניסה 
2. הגדלת שטחי הבניה המרביים בתא שטח  הגג.  על  טכניים 
1 וקביעתם ל–10,401 מ"ר, מתוכם 6,120 מ"ר שטחים עיקריים 
ו–4,281 מ"ר שטחי שירות. 3. קביעת תנאים למתן היתר בניה 
במפלס  פתוחה  חניה  שטחי  ייעוד  שינוי   .4 לביצוע.  ושלבים 

הכניסה לשטח עיקרי.

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

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' 13693

שם התכנית: הסדרת מצב קיים בטיילת האז
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' 13693, שינוי לתכניות 2823, 2823/א, 2598, 2598/א, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
האז.  טיילת  של  המזרחי  הקצה  מזרח,  תלפיות  האז.  טיילת 
לפי  הכל   .Y222/075 קואורדינטה   ,X629/100 קואורדינטה 
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר:

גוש: 30152, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקות: 2, 21.

מטרת התכנית: 1. הסדרת מצב קיים במסעדת טיילת האז 
מאושרות  מתכניות  קרקע  בייעודי  טעויות  ותיקון  וסביבתה, 

קודמות.
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למיתקני  ייעוד משטח  1. שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי 
לדרך.  משצ"פ  ייעוד  שינוי   .2 ותיירות.  דרך  לשצ"פ,   תיירות 
3. שינוי ייעוד מדרך לתיירות ולשצ"פ. 4. שינוי ייעוד מטיילת 
מתוכם  מ"ר,  ל–545  הבניה  שטחי  קביעת   .5 ולדרך.   לשצ"פ 
ושירותים  מסעדה  בעבור  שירות,  מ"ר  ו–84  עיקרי  מ"ר   461
קביעת   .7 לשימור.  עצים  קביעת   .6 הטיילת.  למפלס  מתחת 

הוראות בגין דרך לביטול.

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

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 
מס' 5919

שם התכנית: שינוי ייעוד שטח למשולב מלונאות  
מוסד ושפ"צ, מלון תמיר, שכ' קרית צאנז

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

מס' 5919, שינוי לתכניות 4501, 2312, 2312/א, 4082.

קרית  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
צאנז, שטח ממזרח לרח' עזרת תורה. שטח הידוע כשטח מלון 
תמיר, ושטח שממערב ומדרום לו. שטח בין קואורדינטות אורך 
 .634/100-633/800 רוחב  קואורדינטות  ובין   ,220/250-219/950
גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 
וחלקות: גוש: 30240, חלקות במלואן: 62, 63, חלקי חלקות: 11, 

.78 ,74 ,52 ,50 ,12

כמפורט  הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
לשטח  ונופש  למלונאות  משטח  שטח  ייעוד  שינוי   .1 להלן: 
ומוסד, לשטח ציבורי פתוח, לאזור מגורים  משולב למלונאות 
טבע  לשמורת  משטח  שטח  ייעוד  שינוי   .2 ולדרך.  מיוחד   2 
פתוח,  ציבורי  לשטח  לירושלים(  המיתאר  בתכנית  )כהגדרתה 
לשטח לבניין ציבורי, לשטח לפיתוח משולב מוסד, שטח ציבורי 
פתוח ולדרך. 3. שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח לשטח 
לבניין ציבורי, לשטח לפיתוח משולב מוסד ושטח ציבורי פתוח, 
ולדרך. ב. קביעת השימושים המותרים בשטח מגרש חדש מס' 
קביעת  ג.  ומסחר.  משרדים  ו/או  מלונאות  ו/או  מוגן  לדיור   1
 בינוי לתוספות בניה בשטח מגרש חדש מס' 1 כמפורט להלן:
1. קביעת בינוי לתוספת קומה עד 3 קומות מעל הבניין הקיים 
קביעת   .2 בינוי.  בנספח  כמפורט  מוגן,  דיור  לשימוש  בשטח 
בינוי לתוספת בניין חדש בשטח מגרש חדש מס' 1 בן 14 קומות, 
כולל קומת הלובי מעל 2 קומות חניה תת–קרקעיות לשימוש 

הבינוי. לנספח  בהתאם  ומסחר,  משרדים  ו/או   מלונאות 
מעל  קומות   5 בן  חדש  מגורים  בניין  להקמת  בינוי  קביעת   ד. 
3 קומות תת–קרקעיות, בתחום מגרש חדש מס' 2, בהתאם לנספח 
הבינוי. ה. קביעת שטחי הבניה המרביים בכל אחד מהמגרשים 
המיועדים לבניה, כאמור. ו. קביעת קווי בניין מרביים לתוספות 
הבניה כאמור, וביטול קווי בניין מאושרים בשטח. ז. קביעת מס' 
הקומות המרבי וגובה הבניה המרבי במגרשים המיועדים לבניה 
בשטח  המרבי  המלונאיות  היחידות  מס'  קביעת  ח.  בתכנית. 
בשטח  המרבי  הדיור  יחידות  מס'  וקביעת   ,1 מס'  חדש  מגרש 
מגרש חדש מס' 2. ט. קביעת שטח לבנייני ציבור והוראות בינוי 
מס'  מרביים,  בניה  שטחי  מותרים,  שימושים  לרבות  בתחומו, 
קומות מרבי, קווי בניין מרביים וכדומה. י. קביעת הוראות בגין 
הפרשת שטח לצורכי ציבור בתחום הבניה המתוכננת במגרש 
חדש מס' 1. יא. התוויית דרכים ציבוריות חדשות. יב. קביעת 
שטח משולב למבנה ציבור ולשטח ציבורי פתוח, ותנאים לאופן 
פיתוחו. יג. קביעת שטח עם זיקת הנאה לבעלי הזכויות במגרש 
והוראות  החניון,  במפלס   2 מס'  מגרש  בתחום   1 מס'  חדש 
יד. קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח  לפיתוחו ולתחזוקתו. 
התכנית, לרבות בשטחי הדרכים, בשטחים ציבוריים פתוחים.
לביצוע  ושלבים  בשטח,  בניה  היתר  למתן  תנאים  קביעת  טו. 
איחוד  יז.  להריסה.  מבנים  בגין  הוראות  קביעת  טז.  הבניה. 

וחלוקה חדשה בהסכמה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4659 עמ'  התשס"ו,   ,5567 הפרסומים  ובילקוט   28/07/2006

בתאריך 20/08/2006.

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 
מס' 9184

שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים 1 למגורים מיוחד, 
תוספות בניה, שכ' בית וגן, רח' מיכלין 22

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

מס' 9184, שינוי לתכנית 1042.

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ישראל  רשת  לפי  קואורדינטות  וגן.  בית  שכונת   .22 מיכלין 
 630/025 בין  רוחב   ,217/950 לבין   217/910 בין  אורך  החדשה: 

לבין 630/100. גושים וחלקות: גוש: 30341, חלקה במלואה: 99.

מטרת התכנית: 1. הרחבת יחידות הדיור הקיימות. 2. שינוי 
בינוי  קביעת   .3 מיוחד.  מגורים  לאזור   1 מגורים  אזור  ייעוד 
בהיקף  בניה  שטחי  תוספת  קביעת   .4 הדיור.  הרחבות  בעבור 
של 741 מ"ר וקביעת שטחי בניה מרביים בחלקה ל–1,623 מ"ר, 
מהם 1,382 מ"ר שטחים עיקריים ו–241 מ' שטחי שירות. 5. שינוי 
 קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים. 6. הגדלת מס' הקומות 
מ–4 קומות ל–5 קומות. 7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 
בגין  הוראות  קביעת   .9 בניה.  היתר  למתן  תנאים  קביעת   .8

הכנת תצ"ר.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4251 עמ'  התשס"ז,   ,5713 הפרסומים  ובילקוט   27/07/2007

בתאריך 04/09/2007.

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' 9776/א

שם התכנית: מבנה מגורים חדש בן 6 קומות, 5 יח"ד 
חדשות, רח' שמואל הנביא

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 9776/א, שינוי לתכניות 1138, 62, כפיפות 

לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שמואל 
קואורדינטה   ,X633/690 קואורדינטה  מחניים.  שכונת   הנביא. 
Y220/870. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים 

וחלקות: מוסדר: גוש: 30104, חלקה במלואה: 70.

ובינוי  לשיקום  אזור  שטח  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
מחדש לאזור מגורים ד' עם חזית מסחרית.

חדש. מגורים  בניין  הקמת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב. קביעת מס' הקומות המרבי ל–6 קומות מעל 3 קומות מרתף 
המוצעת,  לבניה  מרביים  בניין  קווי  קביעת  ג.  וטכני.  מחסנים 
כאמור. ד. קביעת אחוזי בניה עיקריים ל–200% ותכסית בניה 
מרבית ל–45%. ה. קביעת שטחי בניה מרביים ל–1,160 מ"ר מעל 
מפלס הקרקע ו–610 מ"ר מתחת לקרקע. ו. קביעת הוראות בינוי 
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. ז. קביעת הוראות בגין 

חזית מסחרית. ח. קביעת מס' יח"ד ל–5 יח"ד.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,691 עמ'  התש"ע,   ,6025 הפרסומים  ובילקוט   20/11/2009

בתאריך 26/11/2009.

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 
מס' 10409

שם התכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד ותוספות 
בניה, שכ' נווה יעקב, רח' זוין 8

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

מס' 10409, שינוי לתכנית 4414.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרב 
ישראל  רשת  לפי  קואורדינטות  יעקב.  נווה  שכונת   .8 זווין 
 638/715 בין  רוחב   ,223/650 לבין   223/620 בין  אורך  החדשה: 
לבין 638/760. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 30586. בהסדר. מס' גוש ארעי:
לתכניות  בהתאם   9 מגרש:   .18 במלואה:  חלקה   ,30649 גוש: 

3822/ב, 4414.

מטרת התכנית: תוספות לשם הרחבת יח"ד קיימות בבניין: 
1. שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים מיוחד. 2. קביעת 
הקומות  בכל  בעמודה  ותוספת  קומה  תוספת  בעבור  בינוי 
שטחי  תוספת  קביעת   .3 בבניין.  קיימות  יח"ד  הרחבת  לשם 
בניה בהיקף 506.16 מ"ר, כולם שטחים עיקריים. 4. הגדלת מס' 
הבניין  קווי  שינוי   .5 קומות.  ל–5  קומות  מ–4  המרבי  הקומות 
 וקביעת קווי בניין חדשים. 6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

7. קביעת הוראות בגין מרפסות וסככה להריסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3317 עמ'  התשס"ח,   ,5815 הפרסומים  ובילקוט   24/10/2008

בתאריך 05/06/2008.

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 
מס' 11275

שם התכנית: תוספת 2 יח"ד, הוספת קומה שלישית, 
בניין מגורים בראס אלעמוד

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

מס' 11275, שינוי לתכנית 3085.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב אלשיך. 
 ,Y-630/900  - מזרח  מערב  קואורדינטה  עמוד.  אל  ראס  שכונת 
קואורדינטה דרום צפון - X-223/825. הכל לפי הגבולות המסומנים 

בתשריט בקו כחול.

קומות חלק  קיים, שתי  בניין  1. הכשרת  מטרת התכנית: 
ממנו עם היתר, ותוספת קומה שניה ושלישית. 2. שינוי ייעוד 
קרקע ממגורים 5 מיוחד למגורים ב1. 3. קביעת תוספת שטחי 
עיקריים  שטחים   887.10 מהם  מ"ר,   963.72 של  בהיקף   בניה 
קומות  מ–2  קומות  מס'  הגדלת   .4 מ"ר שטחי שירות.  ו–66.60 
ל–4 קומות, והגדלת מס' יח"ד מ–2 יח"ד ל–4 יח"ד. 5. קביעת 
שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6. קביעת תנאים למתן היתר 

בניה. 7. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע ממגורים 1 
מיוחד לאזור מגורים ב. ב. קביעת אחוזי בניה. ג. תוספת של 2 
יח"ד.  4 כדי לקבל סך הכל  יחידות מאושרות   2 גבי   יח"ד על 
ומקומות  שירותים  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ד. 

חניה.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2565 עמ'  התשס"ח,   ,5790 הפרסומים  ובילקוט   14/03/2008

בתאריך 02/04/2008.

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' 12153

שם התכנית: הגדלת זכויות בניה, 7 יח"ד ומספר 
קומות לצורך מגורים, שכונת אבו טור

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

ברמה מפורטת מס' 12153, שינוי לתכניות 1864/א, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת אבו 
הכל   .630/275  -  222/200 קואורדינטות  ירושלים.  במזרח  טור 
וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

מוסדר: גוש: 29985, חלקה במלואה: 36, חלקי חלקה: 30.

ומספר  יח"ד  מספר  בניה,  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
קומות לצורך מגורים.

אזור  שטח  של  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים 5 לאזור מגורים ב1. ב. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,100 עמ'  התש"ע,   ,6004 הפרסומים  ובילקוט   30/08/2009

בתאריך 13/10/2009.

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' 12360

שם התכנית: תוספת שטחים ותוספת קומה עליונה 
לשם הרחבת יח"ד, רח' עוזיאל 21, בית וגן

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

ברמה מפורטת מס' 12360, שינוי לתכניות 1042, 1558, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרב 
עוזיאל 21. שכונת בית וגן. קואורדינטה X217/600, קואורדינטה  
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y630/955

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30164, חלקה במלואה: 233.

ותוספת  הקומות,  בכל  שטחים  תוספת  התכנית:  מטרת 
קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימות.

בניה  לתוספות  בינוי  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בכל המפלסים לשם הרחבת יח"ד קיימות, הכל בהתאם לנספח 
 1,588 הכל  סך  בניה,  שטחי  לתוספת  בינוי  קביעת  ב.  הבינוי. 
 ,+9.00  ,+7.50 במפלסים  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת  ג.  מ"ר. 
ד. קביעת   .+6.00 ,+4.50 קיימות במפלסים  יח"ד  לשם הרחבת 
בינוי לתוספת קומה בקומת מרתף במפלסים 7.30-, 7.00-, לשם 
שינוי  ה.   .4.50 במפלס  קיימת  יח"ד  והרחבת  מחסנים  תוספת 
לתוספת  בינוי  קביעת  ו.  ב'.  למגורים   1 מגורים  מאזור  ייעוד 
מ"ר   1,604 מהם  מ"ר,   1,767 הכל  סך  הנ"ל,  התכנית  לפי  שטח 
בניה. היתר  למתן  תנאים  קביעת  ז.  שירות.  מ"ר  ו–163   עיקרי 

ח. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4396 עמ'  התשס"ט,   ,5965 הפרסומים  ובילקוט   15/05/2009

בתאריך 17/06/2009.

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' 12414

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות, תוספת קומה, 
רח' חגי 12, 14, שכונת גאולה

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

ברמה מפורטת מס' 12414, שינוי לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

חגי  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X632/925 קואורדינטה  גאולה.  שכונת   .14  ,12
כחול.  בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y220/850
30083, חלקות  גוש:  רישום בשטח לא מוסדר:  וחלקות:  גושים 

במלואן: 89, 90.

רעפים,  בגג  המובלעת  קומה  תוספת  התכנית:  מטרת 
והרחבת יח"ד קיימות בבניין ברחוב חגי 12, 14, בשכונת גאולה, 

ירושלים.

 3 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לאזור מגורים ג'. 2. קביעת בינוי בעבור בניית מרתף )מחסנים(, 
בגג  המובלעת  קומה  ותוספת  קיימות  בקומות  דיור  הרחבות 
מ"ר   ל–1,273.78  וקביעתם  הבניה  שטחי  הגדלת   .3 רעפים. 
שטחי  מ"ר  ו–377.99  עיקריים  שטחים  מ"ר   895.75 )מתוכם 
שירות(. 4. קביעת קווי בניין בקונטור הבניין המוצע. 5. קביעת 
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יח"ד.   7 :89 חלקה  יח"ד,   3  :90 חלקה  יח"ד,  ל–10  יח"ד   מס' 
6. קביעת 3 קומות וקומה רביעית מובלעת בגג הרעפים מעל 
קומת מרתף )מחסנים(. 7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 
8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 
9. קביעת הוראות בגין הריסת סגירת המרפסת הקיימת בחזית 

המערבית. 10. קביעת הוראות בגין שימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,694 עמ'  התש"ע,   ,6025 הפרסומים  ובילקוט   06/11/2009

בתאריך 26/11/2009.

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' 12484

 שם התכנית: קביעת בינוי למבנה בן 5 קומות, 
7 יח"ד, בשכונת ואדי גוז

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

ברמה מפורטת מס' 12484, שינוי לתכנית 2639.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
א-סאפא. שכונת ואדי גוז'. קואורדינטה X222/355, קואורדינטה 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y632/830

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30525, חלקה במלואה: 36.

המיועד  במגרש  הבניה  אחוזי  הגדלת  א.  מטרת התכנית: 
 5 בגובה  מגורים  בניין  מציעה  התכנית  ג'וז.  בואדי  למגורים 

קומות ובו 7 יחידות דיור.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים 5 לאזור מגורים ב'. ב. הגדלת צפיפות מ–50% ל–200%.
ג. קביעת בינוי למבנה בן 5 קומות מעל קומת מרתף. ד. שינוי 
קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים. ה. קביעת שלבי ביצוע  

למימוש התכנית. ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5455 עמ'  התשס"ט,   ,5990 הפרסומים  ובילקוט   14/08/2009

בתאריך 25/08/2009.

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 הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' הל/559

 שם התכנית: תוספת זכויות בניה בעליות גג, 
רח' ישפה 4, מבשרת ציון

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 הראל מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
לתכנית  כפיפות  הל/במ/110,  לתכנית  שינוי  הל/559,   מס' 

מק/הל/110/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ציון.  מבשרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ציון.  מבשרת  בצפון  חלילים(,  )רכס  ח'  ז',  שכונה   .4 ישפה 
לפי  הכל   .Y635/050 קואורדינטה   ,X215/800 קואורדינטה 
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר:

גוש: 30306, חלקה במלואה: 68.

מטרת התכנית: קביעת שטחים קיימים מתחת לגג רעפים 
כשטחי מגורים.

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לאזור מגורים ב. 2. קביעת תוספת שטחים עיקריים: 79.9 מ"ר  
לנספח  בהתאם   ,+9.18 במפלס  שירות,  בשטחי  תוספת  בלא 
לכל  מאושר  בניין  בקו  שינוי   .3 יח"ד.  תוספת  ובלא  הבינוי 

הקומות )על ידי הקטנה לפי קונטור הבניין כמסומן בתשריט(.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
המקומית לתכנון ולבניה הראל, שד' החוצבים 2, מבשרת ציון, 

טל' 02-5333125.

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.

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי מחוזי - מחוז תל אביב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תגפ/520/א/3

שם התכנית: תוספת שימושים במתחם שער ירושלים, 
מקווה ישראל

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

מס' תגפ/520/א/3, כפיפות לתכניות תגפ/520, תגפ/520/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

ישראל.  מקווה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 6012, חלקה במלואה: 1. גוש: 6014, חלקות 
 ,6047 גוש:   .46  -  2 במלואן:  חלקות   ,6046 גוש:   .2  ,1 במלואן: 

חלקה במלואה: 1.

היסטוריים  מבנים  והשמשת  פסל  הצבת  התכנית:  מטרת 
בתשריט  כמסומן  ירושלים(,  )שער  הצפונית  הכניסה  במתחם 

במקווה ישראל.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הסדרת הצבת פסל בסמוך לשער 
ירושלים. 2. השמשת מבנים היסטוריים בסמוך לשער ירושלים 
היסטוריית  של  והמחשה  הצגה  שחזור,  שימור,  של  למטרות 
המוסד כמוסד חקלאי ופעילותו, לרבות מרכז מבקרים, אולמות 

תצוגה והדרכה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
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 תל 
 .03-7632588 טל'   ,67012 תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב, 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית-מחוזית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל'   ,67012 

א', ג', ה', שעות: 14.00-11.00.

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 מחוזית - מחוז תל אביב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תגפ/594

שם התכנית: פארק מיחזור חירייה
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 
תגפ/578/א,  תגפ/578,  קא/320,  לתכניות  שינוי  תגפ/594,  מס' 
לתכנית  פירוט  תגפ/594/א,  לתכנית  ביטול  תגפ/596/קא/383, 
תממ/3/5, כפיפות לתכניות תגפ/601, תמא/34/ב/4, תמא/34/

ב/3, תמא/3, תמא/35, תממ/5, תמא/2/4, תמא/16.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תחום שיפוט מחוזי/ 
להר   )4 )מס'  גהה  כביש  בין  חירייה,  אביב.  תל  מחוז   - גלילי 

האשפה של חירייה. גושים וחלקות: גוש: 6028, חלקי חלקות: 
2, 4, 5, 9, 41. גוש: 6038, חלקות במלואן: 21 - 28, 31, 45 - 51, 
 חלקי חלקות: 6, 14 - 20, 29, 30, 32 - 39, 43, 44, 52 - 55, 69.
 ,79  ,69 6170, חלקות במלואן:  גוש:   .1 6169, חלקי חלקה:  גוש: 
 ,6171 גוש:   .94  ,89  ,83  ,80  ,78  ,73-70  ,68  ,67  ,1 חלקות:  חלקי 

חלקי חלקות: 41, 47, 50.

שימוש,  הוראות  וקביעת  שטח  ייעוד  א.  התכנית:  מטרת 
קליטה,  למיתקני  מרכזי  לפארק  בניה  וזכויות  פיתוח  בינוי, 
צמצום  לשם  דן,  גוש  פסולת  של  ושינוע  מיחזור  טיפול,  מיון, 
ההטמנה. נפח  והקטנת  הארץ  לדרום  הפסולת  שינוע   נפח 
ב. קביעת הוראות אשר יבטיחו את השתלבותם של פארק מיחזור 
חירייה הקיים והרחבתו במסגרת תכנית זו בפארק אריאל שרון, 
בתכניות לשיקום הר האשפה של חירייה ובפיתוח לאורך נחל 
תפעולית  סביבתית,  רעיונית,  מבחינה  שפירים,  ונחל  איילון 
ופיזית. ג. קביעת הוראות סביבה, בינוי, נוף, תנועה, ביוב וניקוז 
אשר יבטיחו שהקמת פארק המיחזור תתרום לאיכות הסביבה, 
תיעשה ברמה סביבתית וחזותית גבוהה ותהווה תרומה לרווחת 
המיועדים  ושטחים  הוראות  קביעת  ד.  המטרופולין.  תושבי 
לשמש את מערך ביקורי הקהל באתר ומרכז מבקרים המהווה 
מוקד לחינוך סביבתי. ה. קביעת הוראות גמישות אשר יבטיחו 
פיתוח פארק המיחזור, תוך מתן אפשרות לשילוב טכנולוגיות 
הטכנולוגיות  מחזית  ועתידיות  קיימות  וניסיוניות  חדשניות 
 העולמית, אשר ייבחרו בראש וראשונה משיקולים סביבתיים.
ו. קביעת הוראות לנגישות זמנית ונגישות קבועה להר האשפה 
של חירייה, וכמו כן הוראות לחציית דרך הפארק, דרך תכנית 

זו. ז. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ויישום התכנית.

השטחים  של  ייעודם  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בהם  המותרים  והשימושים  חירייה  מיחזור  פארק  בתחום 
להוראות תכנית תממ/3/5  3, בהתאם  מס'  כפירוט למתחם   -
נגישות  קביעת  ב.  )מאושרת(.  קא/383  ותגפ/596,  )מאושרת( 
הפארק  בתוך  רכב  תנועת  של  מנחה  מערך  המיחזור,  לפארק 
ולחציית  חירייה  של  האשפה  להר  וקבועה  זמנית  ונגישות 
הוראות  בניה,  זכויות  בינוי,  הוראות  קביעת  ג.  הפארק.  דרך 
לגבי  והוראות  ניקוז  הוראות  החזות,  בדבר  הוראות  נופיות, 
פיתוח כבישים ותשתיות, והוראות בהיבטים נוספים. ד. קביעת 
טיפול  למיון,  מיתקנים  לפיתוח  סביבתיים  ותנאים  הוראות 
ומיחזור פסולת תוך מניעת מטרדים לסביבה הצפויים מבחירת 

הטכנולוגיה הנבחרת. ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

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, 
 .03-7632586 טל'   ,67012 תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל 
קבלת קהל בוועדה המחוזית, בימים א', ג', ה', בשעות 14:00-11:00. 
המקומית-מחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל–אביב-יפו 67012, 

טל' 03-7632588.

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 גבעתיים

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית 
מס' גב/77/1/418

שם התכנית: מרכז עסקים דרומי, כורזים
לחוק  ו–78   77 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מיתאר  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון 

מקומית והגבלת הוצאת היתרי בניה מס' גב/77/1/418.

 ,6156 גוש:  וחלקות:  גושים  גבעתיים.  התכנית:  תחום 
 ,500  ,499  ,497  ,494  ,489  ,487  ,485  ,471  ,470 במלואן:   חלקות 
 ,549  ,545  -  541  ,538  ,537  ,535  ,534  ,515  ,508  ,506  -  503 
551 - 554, 566, 577, 605, 606, 609, 610, חלקי חלקות: 306, 491, 

495, 564. גוש: 6163, חלקי חלקה: 165.

השינויים המוצעים: בינוי מחדש של מרכז תעסוקה ומסחר 
חדש )מתחם עסקים דרומי(.

להוציא  ניתן  יהיה  כדלקמן:  לחוק   78 סעיף  לפי  תנאים 
יסתרו את  ובתנאי שלא  לפי התכנית המאושרת  בניה  היתרי 

מגמת התכנון החדש.

תוקף התנאים: 12 חודשים.

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' חפ/2204/א

 שם התכנית: תלמוד תורה מסורת ישראל, שינוי 
הוראות בניה

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/2204/א, שינוי לתכניות 
חפ/229,  חפ/1400,  חפ/1400/יב,  חפ/853/א,  חפ/1400/יב/1, 

חפ/229/ה, חפ/261.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רחוב לוצטו 2. 
הדר הכרמל. גושים וחלקות: גוש: 10809, חלקה במלואה: 440, 

חלקי חלקות: 502, 503.

בית  והרחבת  הקיימת  הבניה  הסדרת  א.  התכנית:  מטרת 
הספר תוך שינוי סיווג הקרקע מאזור מגורים א' לאתר למוסד 
גג  חובת  ביטול  ב.  בית-ספר.  ו/או  ילדים  לגן  ציבורי שישמש 

רעפים אדומים.

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' 
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.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/1267/א
שם התכנית: שינוי ייעוד ממלון לאזור מגורים מיוחד, 

שכונת ורדיה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
חפ/1267/א,  מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
חפ/מק/1400/תט,  חפ/1400/יב/1,  חפ/1400/גב,  לתכניות  שינוי 
חפ/229/י, חפ/229/י/1, חפ/1267, חפ/1240, חפ/1400/יב, חפ/1400, 

חפ/229, חפ/229/ה.

ורדיה 8.  רחוב  חיפה.   ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
גושים וחלקות: גוש: 10771, חלקה במלואה: 10, חלקי חלקה: 47.

ייעוד  תוך שינוי  קיים,  למבנה  לגליזציה  א.  מטרת התכנית: 
קרקע משטח המיועד למלון לשטח המיועד לאזור מגורים מיוחד 
הקצאת  ב.  הקרקע.  בקומת  מסחרי  ושטח  נלווים,  שימושים  עם 
צמודות  וחניות  אליו  גישה  ציבור,  לצורכי  בנוי  עיקרי  שטח 
ג.  קרקע.  להפקעת  כתחליף  ציבור  לצורכי  ההפרשות  במסגרת 
 קביעת הוראות בניה. ד. הסדרת המרווחים בהתאם לבניה הקיימת.
ה. ביטול דרך מאושרת לפי תכנית חפ/1267 תוך התאמת קו הרחוב 
סיווג  ושינוי  לקווי הרחוב המאושרים בתכנית חפ/1240,  המוצע 
הקרקע לאזור מגורים מיוחד. ו. שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי 
פתוח לדרך בחלק מחלקה 47 בחזית חלקה 10. ז. ביטול שביל הולכי 
רגל ושינוי ייעוד הקרקע לאזור מגורים מיוחד. ח. קביעת שטחים 

שבהם תירשם זכות מעבר לציבור לצמיתות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
01/08/2008 ובילקוט הפרסומים 5787, התשס"ח, עמ' 2434, בתאריך 

.20/03/2008

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/2014
שם התכנית: מבנה משותף למוזאון מאנה כץ 

ולהיכל אליהו ברחוב יפה נוף
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/2014, שינוי 
חפ/מק/1400/תט,  חפ/מק/1400/יב/1,  חפ/מק/1400/יב,  לתכניות 

חפ/1059/ג, חפ/1009/ו, חפ/853/א, חפ/1400, חפ/229, חפ/723.

בין  בכרמל  חיפה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הרחובות יפה נוף והנרייטה סולד. גושים וחלקות: גוש: 10812, חלקי 
 חלקות: 119, 120, 132, 184, 185, 187. גוש: 10926, חלקות במלואן: 

32 - 34, 60, חלקי חלקה: 53.

מטרת התכנית: א. שינוי סיווג חלקים מחלקות 34-33 משטח 
ציבורי פתוח לאתר לבניין ציבורי. ב. שינוי סיווג חלקים מחלקות 
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שטח  קביעת  ג.  נטועה.  למדרכה  פתוח  ציבורי  משטח   120  ,119
הבניה והוראות הבניה באתר לבניין ציבורי במגרש 2001 ובשטח 
ציבורי פתוח ובניין ציבורי במגרש 2004. ד. קביעת הוראות הכניסה 
והיציאה לחניה לאתר. ה. קביעת הוראות בניה וקווי בניה לחניה 

תחת רחוב יפה נוף.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16/01/2009 ובילקוט הפרסומים 5902, התשס"ט, עמ' 1851, בתאריך 

.19/01/2009

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מכ/434/א
שם התכנית: בניין אומגה, תוספת שטחי בניה וקומות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל 
מכ/434,  לתכנית  שינוי  מכ/434/א,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 
כפיפות לתכניות מכ/572, תמא/35, תמא/34/ב/4, תממ/6, אישור 

לפי תמ"א תמא/3.

חת  רחוב  כרמל.  טירת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקי   ,10728 גוש:  וחלקות:  גושים  הכרמל.  שער  שכונת   .1 נחום 

חלקות: 26, 27, 29, 137, 139.

לבניין  קומות  ותוספת  בניה  שטחי  תוספת  התכנית:  מטרת 
קיים.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת שטחי בניה. ב. תוספת 2 
קומות על גבי בניין קיים. 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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה,  
יומצא למשרדי הוועדה  04-8633448. העתק ההתנגדות  טל' 
2, חיפה  כורי  רח'  ולבניה מורדות הכרמל,  המקומית לתכנון 

33093, טל' 04-8676296.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ש/1403

שם התכנית: שטח מסחר ותעסוקה, מול זיכרון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון, מופקדת 
ש/318,  לתכניות  שינוי  ש/1403,  מס'  מקומית  מיתאר   תכנית 

ש/מק/318/א, כפיפות לתכנית ש/מק/318/ד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זיכרון יעקב. בצמוד 
וממזרח לתחנת הרכבת זיכרון יעקב, בין מסילת הברזל לכביש 

מס' 4. גושים וחלקות: גוש: 10195, חלקי חלקה: 3.

כדי  תוך  ותעסוקה  מסחר  מתחם  פיתוח  התכנית:  מטרת 
הסדרת מעמדו של מרכז מסחרי שהוקם במסגרת של שימוש חורג 

בייעוד של תעשייה.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח תעשייה לשטח 
מסחר ותעסוקה. ב. קביעת תכליות ושימושים. ג. קביעת הוראות 

וזכויות בניה ופיתוח השטח, לרבות תנאים להיתר בניה.

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 חיפה, 
שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8633448. העתק ההתנגדות יומצא 
יעקב  זכרון  שומרון,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

30950, טל' 04-6305522.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז חיפה  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הר/4/547/ה

שם התכנית: תוספת קומות במתחם בני ברית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
השרון  הוד  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז 
מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הר/4/547/ה, שינוי לתכנית 

הר/4/547/ב, כפיפות לתכנית הר/1002.

בני  רחוב  השרון.  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ברית. גובל מצפון בשטח פרטי פתוח ומגרש מגורים )חלקות 227, 
328, בגוש 6456(. ממזרח: רח' בני ברית )חלקות 218, 228, 257, בגוש 
6456(. מדרום: רח' אנשי בראשית )חלקה 260, בגוש 6456(. ממערב 
גושים   .)276  ,275  ,274  ,271  ,270  ,269  ,268 )חלקות  מגורים  אזור 

וחלקות: גוש: 6456, חלקות במלואן: 259, 276, 324 - 327.

הבניינים  וחזות  החיים  איכות  שיפור  א.  התכנית:  מטרת 
הכלולים במתחם, ותוספת יח"ד באמצעות: 1. הרחבת 64 הדירות 
שטחים  מ"ר  לכ–102  עיקריים  שטחים  מ"ר  מכ–68.5  הקיימות 
כ–120  של  בשטח  יח"ד   72 תוספת   .2 ליח"ד.  מקסימום  עיקריים, 
מ"ר שטחים עיקריים בממוצע ליח"ד )כולל ממ"ד( תוך הגבהת מס' 
הקומות מקומת קרקע + 4 קומות לקומת קרקע + 9.5 קומות כמפורט 
בנספח הבינוי. 3. תוספת 2 חדרי מדרגות לכל בניין )סך הכל 8 חדרי 
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מדרגות(. 4. תוספת שטחי שירות למעליות וחדר מדרגות והפיכת 
מרפסות  תוספת   .5 שירות.  לשטח  הבניינים  העמודים של  קומת 
שמש לכל דירה בשטח ממוצע של עד 8 מ"ר ליח"ד, וקביעת כללים 
 לבנייתם. 6. שינוי קווי הבניין וקביעת תחום מותר לבניה חדשה.
7. בניית 2 מרתפי חניה תת–קרקעיים. 8. חיוב וקביעת אופן שיקום 
ושיפוץ הבניינים הקיימים והשטחים הפתוחים בבניינים שבהם 
 תותר בניה. 9. קביעת תנאים למתן היתרי בניה ושלביות ביצוע.
10 קביעת שטח פרטי פתוח שבו תהיה זיקת מעבר ושימוש הדדי 
ממערב  הפתוח  הציבורי  השטח  את  לפתח  ב.  הנכסים.  לבעלי 
ומצפון לתכנית )לרווחת כל דיירי האזור( תוך הסדרת תעלת הניקוז 
והפיכתה לתת–קרקעית, ולאפשר חניה מתחת לשטח ציבורי פתוח 

שתהיה נגישה לאורחים ולציבור.

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 המרכז, 
ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד' 
השרון,  הוד  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי   יומצא 

רח' בני ברית 7, הוד השרון 45105, טל' 09-7759666.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הר/17/600/א/13

שם התכנית: שכ' גיל עמל, חלוקת בית ל–2 יח"ד 
והגדלת שטחי הבניה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
הוד  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
הר/17/600/א/13,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  השרון 
לתכנית  ביטול  הר/3/302,  הר/1002,  הר/במ/600,  לתכניות  שינוי 
הר/ הר/1001,  הר/1/303,  לתכניות  כפיפות  הר/17/600/א/4, 

מק/1/1001, הר/מק/160/ת/8/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון. רחוב קיבוץ 
גלויות 6. שכונת גיל עמל. אזור מגורים בתים צמודי קרקע 2 קומות 

+ ע. גג. גושים וחלקות: גוש: 6653, חלקה במלואה: 126.

שטחי  והגדלת  יח"ד  ל–2  הבית  חלוקת  א.  התכנית:  מטרת 
הבניה. ב. שינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית. ג. הרחבת רחוב 

קיבוץ גלויות.

יח"ד.  ל–2  בניה  שטחי  תוספת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב. קווי הבניין למבנים בהתאם למסומן בתשריט. ג. הרחבת רחוב 

קיבוץ גלויות בחזית החלקה.

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

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409
הוד   ,7 ברית  בני  רח'  השרון,  הוד  ולבניה  לתכנון  המקומית 

השרון 45105, טל' 09-7759666.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הר/17/600/א/14

שם התכנית: שכונת גיל עמל, תוספת שטחי בניה 
ל–2 יח"ד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
הוד  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
הר/17/600/א/14,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  השרון 
לתכנית  ביטול  הר/3/302,  הר/1002,  הר/במ/600,  לתכניות  שינוי 
הר/1001,  הר/מק/160/ת/8/ב,  לתכניות  כפיפות  הר/17/600/א/4, 

הר/מק/1/1001, הר/1/302.

רחוב  השרון.  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גיל עמל, אזור מגורים בתים צמודי קרקע 2  שפרינצק 5. שכונת 

קומות + ע. גג. גושים וחלקות: גוש: 6657, חלקה במלואה: 87.

מטרת התכנית: א. הגדלת שטחי הבניה. ב. שינוי בקווי הבניין 
הקבועים בתכנית.

יח"ד.  ל–2  בניה  שטחי  תוספת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב. קווי הבניין למבנים בהתאם למסומן בתשריט.

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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל'   ,72430
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון, רח' בני ברית 7, 

הוד השרון 45105, טל' 09-7759666.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' טב/3263

שם התכנית: תכנית לקביעת חזית מסחרית והכשרת 
מבנה קיים

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



3429 ילקוט הפרסומים 6098, ט' בתמוז התש"ע, 21.6.2010

המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה מופקדת 
תכנית מיתאר מקומית מס' טב/3263, שינוי לתכנית טב/2507.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אל טייבה. בקטע המזרחי 
של כביש הטבעת. קואורדינטה מערב מזרח - 201.795, קואורדינטה 
דרום צפון - 685.465. גושים וחלקות: גוש: 7854, חלקי חלקה: 59. 

מגרש: 59/1 בהתאם לתכנית טב/2507.

מטרת התכנית: הקמת חזית מסחרית והכשרת מבנה קיים.

1. הקטנת קווי בניין: א. קו בניין  עיקרי הוראות התכנית: 
בניין  קו  ב.  בתשריט.  למסומן  בהתאם  מ'  ל–0.0  מ'  מ–5  קדמי 
אחורי מ–5 מ' ל–3 מ' בהתאם למסומן בתשריט. 2. שינוי ייעוד 
ייעוד  שינוי   .3 מסחרית.  וחזית  ב'  מגורים  לייעוד  ב'  מגורים 
רגלי  למעבר  הנאה  זיקת  הגדרת   .4 דרך.  לייעוד  ב'  מגורים 
לציבור בקומת קרקע בייעוד מגורים ב'. 5. העלאת אחוזי בניה 
בעבור המגורים, 28 מ"ר בעבור כל קומה, סך הכל 84 מ"ר בעבור 

כל הקומות. 6. תוספת זכויות למסחר 90 מ"ר.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 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, 
שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא 
טייבה 40400,  טייבה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה   למשרדי 

טל' 09-7992808.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' טב/3408

שם התכנית: טייבה - מרכז העיר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' טב/3408, 

שינוי לתכנית טב/2093, כפיפות לתכנית תממ/21/3.

מזרחית  טייבה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
לבית הספר עמ"ל-חניכים, מרכז העיר. גושים וחלקות: גושים 

בחלקיות: 8048, 8068.

מטרת התכנית: הנגשת מגרש 4/א.

ציבור  בנייני  ייעוד משטח  עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי 
לדרך. 2. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,20 עמ'  התש"ע,   ,6000 הפרסומים  ובילקוט   13/09/2009

.24/09/2009

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 
ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית  וכן במשרדי   ,08-9788409
טייבה, טייבה 40400, טל' 09-7992808, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

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

כפיפות לתכניות כס/במ/2, כס/1/1, כס/1/1/גז.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רחוב עמק 
6ב. רח' עמק חורון פינת רח'  4, 6א,  4. רחוב עמק חורון  אילון 
עמק אילון, שכונת הדרים. גושים וחלקות: גוש: 7618, חלקות 

במלואן: 316, 317.

מרפסות  סגירת  לשם  בניה  זכויות  קביעת  התכנית:  מטרת 
משניות.

משנית  מרפסת  סגירת  תותר  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
)המסומנות  ב'  בקומה  הדירות  לששת  מ"ר   10.5 של  בשטח 
בנספח הבינוי( במסגרת הקירות החיצוניים הקיימים. ב. סגירת 
חומרים,  פתחים,  כולל:  הקיימות  לחזיתות  תותאם  המרפסת 

וגוונים. ג. גג המרפסת המשנית יהיה גג רעפים.

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

כפר סבא 44100, טל' 09-7649175.

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

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

מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' לד/6169

שם התכנית: תב"ע נקודתית, רח' עמנואל 4, לוד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה 
לד/6169,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  לוד  ולבניה 

שינוי לתכנית לד/610.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד. רחוב עמנואל 4. 
שכונה נווה זית. גושים וחלקות: גוש: 4025, חלקה במלואה: 139. 

מגרש ב'.

מטרת התכנית: תוספת לשטח שירות - בניית מבנה עזר 
של  בשטח  ביתית  בכביסה  טיפול  בעבור  ב'  המגרש   בחצר 

12.00 מ"ר, ובצמוד לגבול עם מגרש א'.
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בניית   - שירות  לשטח  תוספת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ובצמוד  מ"ר,   12.00 של  בשטח  ב',  המגרש  בחצר  עזר  מבנה 

לגבול עם מגרש א'.

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

לוד 71104, טל' 08-9279967.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מד/3/3

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

מקומית מס' מד/3/3.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,5873 גוש:   .95 חלקה:  חלקי   ,5682 גוש:  וחלקות:  גושים  רעות. 
חלקות   ,5874 גוש:   .8  ,7 חלקות:  חלקי   ,10  ,9 במלואן:  חלקות 
במלואן: 16, 17. גוש: 5875, חלקות במלואן: 7, 8, חלקי חלקה: 9. 
גוש: 5876, חלקה במלואה: 5, חלקי חלקה: 9. גוש: 5877, חלקה 

במלואה: 6.

הכוללת  מודיעין,  בעיר  שכונה  תכנון  התכנית:  מטרת 
רקמת  תיצור  אשר  להלן,  הנלווים  השירותים  על  יח"ד   991
מגורים עירונית המשכית עם שכונות אחרות בעיר, כל זאת 
מגורים  ואזור  טבע  מפארק  הקרקע  ייעודי  שינוי  א.  ידי:  על 
מגורים  אזור  קרקע:  לייעודי  מד/2020  מיתאר  תכנית  שלפי 
ב', אזור מגורים ג', אזור מגורים ג' מיוחד, אזור מסחרי, שטח 
פארק  טיילת  טבע,  פארק  פתוח,  ציבורי  שטח  ציבור,  לבנייני 
טבע ודרכים חדשות. ב. קביעת הוראות בניה, מתחמי ומגרשי 
בניה  היתרי  למתן  ותנאים  בינוי  עקרונות  בניין,  קווי  בניה, 
דרך  וכן  למגורים  מבנים  טיפוסי  קביעת  ג.  התכנית.  בתחום 
בניה  קביעת שטחי  ד.  ולמבננים.  בניה  למתחמי  התקבצותם 
מגרש  לכל  מרבי  יח"ד  ומספר  מרבי  קומות  מספר   מרביים, 
ו/או מתחם. ה. התוויית דרכים חדשות כולל מיתקני דרך, כגון: 
רגל. להולכי  שבילים  לרבות  וכד',  רגל  הולכי  גשרי   גשרים, 
ו. קביעת תקני חניה. ז. חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון.  
ז'  סימן  ג',  פרק  לפי  הבעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  ח. 

לחוק.

עיקרי הוראות התכנית: הוראותיה של התכנית מצטרפות 
הן  שבכתב,  ההוראות  בדפי  הן  המצוין  ומכל  האמור  מכל 
שעליה  הקרקע  מפת  פרטי  )להוציא  בנספחים  והן  בתשריט 

שבתשריט(.  במקרא  מצוינים  שאינם  ככל  התשריט  נערך 
התכנית  מהוראות  הוראה  בין  התיישבות  אי  של  במקרה 
להוראה אחרת בה, תחול ההוראה המגבילה יותר. הנספחים 
 ,5 לתכנית כמפורט בסעיף מס' 2 שלעיל )למעט נספחים מס' 
7א, 9, 10, 11 המהווים נספחים מחייבים( הם נספחים מנחים 
נספח   ,1 מס'  נספח  א.  שלהלן:  ההוראות  את  וכוללים  בלבד 
בינוי: תכנית זו מדגימה את צורת הבינוי והעמדת הבניינים.
ב. נספח מס' 2 נספח חלוקה: תכנית זו מראה בקווים מרוסקים 
את חלוקת המשנה של כל מתחם למגרשי בניה וכן את סוגי 
נספח  ג.   .1 מס'  בנספח  כמפורט  מתחם  לכל  המבנים  טיפוסי 
מס' 3: נספח טיפוסי מבנים: נספח זה מראה את טיפוסי הבניין 
כמפורט  הבניה  טיפוסי  פריסת  התכנית.  שבתחום  המנחים 
פיתוח  נספח   :4 מס'  נספח  ד.  חלוקה.  נספח   -  2 מס'  בנספח 
לשטחים  מתייחס  זה  מנחה  נספח   ,1:1250 בקנ"מ  ונוף  שטח 
ציבוריים פתוחים בלבד. ה. נספח מס' 5 - נספח תנועה וחניה:    
תחנות  חניה,  מפרצי  ומדרכות,  רוחבי מסעה  קובע  זה  נספח 
אוטובוס, מאזני חניה וכד'. הוראות גיליון זה מחייבות, למעט 
במגרשים,  והחניות  הפרטיים  למגרשים  רכב  כניסות  מיקום 
שינוי מיקום כניסות יאושר על ידי מהנדס הוועדה המקומית.
את  מציג  זה  מנחה  נספח   :13 לעמק  חזית   -  6 מס'  נספח  ו. 
פריסת והעמדת הבניינים לאורך עמק 13. ז. נספח מס' 7 - 5 
גליונות של נספחי בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 ו–1:250: תכניות 
המציגות את הבינוי והפיתוח כמפורט בסעיף 10.א. ח. נספח 

מס' 8 - חתכים בתחום רצועת הרכבת ואזור המגורים.

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

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

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

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

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/36/552

שם התכנית: פרויקט התחדשות עירונית, רח' הרב קוק 2
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  נתניה  ולבניה  לתכנון 
נת/7/400,  נת/100/ש/1,  לתכניות  שינוי  נת/36/552,   מס' 

נת/מק/96/7/400/ב.

הרחובות  נתניה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הרב קוק וההסתדרות. צפון נתניה. שטח שבין רח' ההסתדרות 
לרח' הרב קוק. גושים וחלקות: גוש: 8271, חלקי חלקות: 102, 

.207 ,194 ,193 ,191
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מטרת התכנית: א. איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת 
והבניה- התכנון  לחוק  ז',  סימן  ג',  לפרק  בהתאם  הבעלים 
1965.ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים ד' ו–ה' ודרך לאזור מגורים 
 מיוחד רב–קומות, שטח ציבורי פתוח ודרך. ג. הגדלת מס' יח"ד 
שטחי  קביעת  ד.  יח"ד.  ל–182  בפועל  הקיימות  יח"ד  מ–60 
קומות  מ–8  הקומות  מס'  הגדלת  ה.  ושירות.  עיקריים  בניה 
עמודים      קומת   + קומות  ו–15  מרתף  קומות  ל–3  עמודים  על 
קומת   + קומות   15  + חלקית  ביניים  קומת  הכוללת  כפולה 
זיקת  קביעת  ז.  בניה.  ומגבלות  הוראות  קביעת  ו.  חלקית.  גג 
 הנאה לחניה במרתפים ולמעבר כלי רכב בין מגרשי המגורים. 

ח. קביעת קווי בניין. ט. הריסת מבנים קיימים.

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 
פרסומה של ההודעה  ממועד  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
 ,42439 נתניה   ,6 הצורן  רח'  נתניה,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 09-8603170.

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

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

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/27/553

 שם התכנית: פרויקט התחדשות עירונית, שד' ויצמן
רח' בארי

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 
נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' נת/27/553, כפיפות 
לתכניות נת/100/ש/1, נת/7/400, נת/מק/96/7/400/ב, נת/275.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. רחוב בארי. שד' 
ויצמן. צפון נתניה, השיכון שבין שד' ויצמן לרחוב בארי בצפון 
 ,521  -  516 במלואן:  חלקות   ,8274 גוש:  וחלקות:  גושים  נתניה. 

חלקי חלקות: 123, 513, 732.

וחלוקה מחדש שלא בהסכמת  איחוד  א.  מטרת התכנית: 
הבעלים בהתאם לפרק ג', סימן ז', לחוק התכנון והבניה-1965.
מיוחד  מגורים  לאזור  ו–ו'  א'  מגורים  מאזורי  ייעוד  שינוי   ב. 
יח"ד.  ל–213  יח"ד  מ–86  יח"ד  מס'  הגדלת  ג.   רב–קומות. 
מס'  הגדלת  ה.  שירות.  ושטחי  עיקריים  שטחים  הגדלת  ד. 
הקומות מ–4 קומות ו–10 קומות על עמודים ל–16 ו–18 קומות 
על קומת עמודים כפולה + גג. ו. קביעת קווי בניין. ז. קביעת 
הוראות בניה. ח. הריסת מבנים. ט. קביעת זיקת הנאה למעבר 

כלי רכב וחניה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
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, 
העתק   .08-9788409 טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

נתניה, רח' הצורן 6, נתניה 42439, טל' 09-8603170.

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 הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' פת/119/1241

שם התכנית: בית הגרניט, קרית אריה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח 
תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' פת/119/1241, שינוי 
לתכניות פת/1241/א, פת/2000, פת/10/2000, כפיפות לתכניות 

פת/מק/2000/ד, פת/2/2000. פת/2000/ח, פת/בת/11/2000/א.

רחוב  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים  אריה.  קרית  תעשייה,  אזור  אריה.  קרית  שכ'   .9 גרניט 
בהתאם   1056 מגרש:   .60 חלקה:  חלקי   ,6364 גוש:  וחלקות: 

לתכנית פת/11/2000/א.

מטרת התכנית: קביעת זכויות לבניית שתי קומות נוספות, 
עיקרי  שטח  והעברת  שירות,  ושטחי  עיקריים  שטחים  תוספת 

מתחת הקרקע אל מעל הקרקע.

בניה  והוראות  זכויות  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לבניית 7 קומות.

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
 ,1 השניה  העליה  רח'  תקוה,  פתח  ולבניה  לתכנון  המקומית 

פתח תקוה 49100.

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/68/1212

שם התכנית: לקבוע את תכנון השטח הכולל בה תוך 
שינוי תכנית מיתאר מקומית פתח תקוה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 
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פת/68/1212, שינוי לתכניות פת/23/1212/ב, פת/2000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. רחוב הרב 
קטרוני 54. גושים וחלקות: גוש: 6397, חלקה במלואה: 153.

זו באה לקבוע את תכנון השטח  מטרת התכנית: תכנית 
תקוה,  פתח  מקומית  מיתאר  תכנית  שינוי  תוך  בה  הכולל 
ייעוד  שינוי  ב.  ל–ג'.  ב'  ממגורים  ייעוד  שינוי  א.  כדלקמן: 
שטח בניין ציבורי וקביעתו בחלקו לייעוד מגורים ג' ולייעוד 
שטח ציבורי פתוח. ג. בניית מבנה בן 12 יח"ד ב–6 קומות על 

עמודים + חדרים על הגג.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1978 עמ'  התשס"ז,   ,5640 הפרסומים  ובילקוט   23/02/2007

בתאריך 13/03/2007.

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 ראש העין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רנ/54/א

שם התכנית: שינוי בקווי בניין וקביעת זכויות בניה
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 
ראש העין מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רנ/54/א, שינוי 

לתכנית אפ/201.

שכונת  העין.  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מצפה אפק. רחוב הר המור 14. גושים וחלקות: גוש: 5497, חלקה 

במלואה: 26.

מטרת התכנית: הסדרת הבניה הקיימת במגרש.

תוספת   .2 בניין.  בקווי  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
שטח עיקרי.

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

ראש העין 48036, טל' 03-9007289.

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 ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/1/17/22/1

שם התכנית: קביעת שימושים באזור בנייני ציבור
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית  ובמשרדי  המרכז 
מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/1/17/22/1, שינוי לתכניות 

רצ/17/22/1, רצ/1/1.

רחוב  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקי   ,4241 גוש:  וחלקות:  גושים  המזרח.  שיכון  ירושלים. 

חלקות: 300, 301.

מטרת התכנית: קביעת שימושים בשטח לבנייני ציבור.

יישארו  הבניה  וזכויות  הוראות  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לפי רצ/17/22/1 בתוקף. שימושים מותרים - גנים, שטחי נופש 
ותרבות,  בריאות  דת,  חינוך,  לצורכי  מבנים  חניה,  ספורט,  או 

מוסדות קהילתיים ומקלטים.

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 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון 

לציון 75264, טל' 03-9547577.

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 רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/56/1200

שם התכנית: איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 

רח/56/1200, שינוי לתכנית רח/1200.

הרחובות  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,3705 גוש:  וחלקות:  גושים  כוכבא.  ובר  זכריה,  משה  אברבנאל, 
חלקות במלואן: 213 - 215, 257 - 259, 609, 612, 613, חלקי חלקות: 

.611 ,605 ,598

יהדות תימן,  מטרת התכנית: הקמת מוזאון לשימור מורשת 
הבעלים.  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד  קביעת  א.   באמצעות: 
ב. שינוי ייעוד מדרך, שטח לבניין ציבורי ומגורים ג' לשטח לבניין 
 ציבורי, דרך ואזור מגורים מיוחד. ג. קביעת זכויות הוראות בניה.

ד. קביעת קווי בניין. ה. קביעת זכויות מעבר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/11/2007 ובילקוט הפרסומים 5590, התשס"ז, עמ' 301, בתאריך 

.23/10/2006
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין  רחובות, רח' ביל"ו 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מח/265

שם התכנית: תכנית שינוי ייעוד להקמת מאגר 
קולחין, קיבוץ נען

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
מופקדת  גזר  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז 
גז/14/29,  לתכנית  שינוי  מח/265,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית 

כפיפות לתכנית תתל/9/3.

של  חקלאי  שטח  נען.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש: 5438,  גוש: 5437, חלקי חלקה: 2.  וחלקות:  גושים  נען.  קיבוץ 

חלקי חלקות: 1, 5 - 7

מטרת התכנית: שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור המיועד 
להשקיה  קולחין  מי  מאגר  הקמת  לצורך  הנדסיים  למיתקנים 

חקלאית.

חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניה.  ג. הוצאת היתרי  בניה.  ב. הוראות   למיתקנים הנדסיים. 
ה.  סביבתיות.  ופגיעות  מטרדים  למניעת  הפעלה  הוראות  ד. 

קביעת שימושים בתחום 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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל'   ,72430
 ,99789 גזר, בית חשמונאי  ולבניה  הוועדה המקומית לתכנון 

טל' 08-9274040.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' חש/14/45

שם התכנית: קיבוץ תל–יצחק
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' חש/14/45, שינוי לתכניות חש/8/45, , חש/מק/8/45/א/1, 
משמ/1/44/חש,  לתכניות  כפיפות  משמ/44/חש,  חש/2/10, 

חש/2/45, חש/6/45.

יצחק.  תל  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית נמצאת מדרום לכביש 533 בתחום קיבוץ תל יצחק. 
גושים   .Y  684500 קואורדינטה   ,X 187900 קואורדינטה 
חלקות:  חלקי   ,16  ,3  ,2 במלואן:  חלקות   ,8971 גוש:  וחלקות: 

.19 ,17 ,15 ,14

מטרת התכנית: תכנון מחדש של שטח המחנה של קיבוץ 
תל יצחק, בהתאם לתמורות שחלו באופיו של הקיבוץ.

וחלוקה  לאיחוד  הוראות   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומוסדות  מבנים  א',  מגורים  קרקע:  ייעודי  קביעת   .2 מחדש. 
פתוח,  פרטי  שטח  לחינוך,  ציבור  ומוסדות  מבנים  ציבור, 
שטח ציבורי פתוח, דרכים, שבילים, חקלאי. 3. פירוט זכויות 
הוראות   .4 אדריכלי.  לעיצוב  הנחיות  כולל  בניה  והוראות 

למתן היתר בניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,4018 עמ'  התשס"ט,   ,5955 הפרסומים  ובילקוט   24/04/2009

בתאריך 24/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
וכל   ,09-9596505 טל'   ,60990 שפיים  השרון,  חוף  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' צש/43/22/6

שם התכנית: מושב צור משה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
משמ/132,  צש/0/2/0,  לתכניות  שינוי  צש/43/22/6,  מס' 

צש/3/77.

משה.  צור  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רחוב דוד פלורנטין 17. קוארדינטה - X191.900, קוארדינטה  - 
Y689.325. גושים וחלקות: גוש: 8000, חלקה במלואה: 17, חלקי 

חלקה: 183.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד משטח מגורים חקלאי למגרש 
בייעוד מגורים א'.

מגורים  משטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניה  ומגבלות  הוראות  קביעת   .2 א'.  מגורים  למגרש  חקלאי 
ייעוד  בתחום  ולמגורים  א'  מגורים  בייעוד  מגורים  ליחידת 
מגורים חקלאי, סך הכל 3 יח"ד בתחום התכנית בלא תוספת 
יח"ד ביחס לתכנית המאושרת. 3. שינוי בקו בניין צדי למבנה 
בקו  מ', שינוי  ל–2.50  מ'  בייעוד מגורים חקלאי מ–4  המגורים 
בניין צדי למבנה המגורים בייעוד מגורים א' מ–4 מ' ל–1.2 מ'. 
4. חלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג', סימן ז' לחוק התכנון 
ובניה. 5. קביעת זיקת הנאה למעבר תשתיות בתחום מגורים א'. 

6. קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בתחום שטח פרטי פתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4693 עמ'  התשס"ט,   ,5973 הפרסומים  ובילקוט   03/07/2009

בתאריך 06/07/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
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טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לב השרון, תל מונד, תל מונד 40600, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' מש/255/1/7

שם התכנית: בית מגורים בקלנסואה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 

מש/255/1/7, שינוי לתכנית מש/301/1/7.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסווה. קואורדינטה 
 ,7863 גוש:  וחלקות:  גושים   .Y197.775 קואורדינטה   ,X687.150

חלקי חלקה: 16.

מטרת התכנית: א. הגדלת אחוזי הבניה בעבור קומות א' 
ו–ב'. ב. שינוי בקווי בניין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי הבניה העיקריים 
מ–105% ל–125%, ואת התכסית מ–35% ל–40%. ב. הקטנת קו 
מ'  מ–4  בניין אחורי  קו  ג. הקטנת  מ'.  ל–4  מ'  מ–5  בחזית  בניין 
ל–2.15 מ'. ד. הקטנת קו בניין צפוני מ–3 מ' ל–2.74 מ'. ה. קביעת 

הוראות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2626 עמ'  התשס"ט,   ,5924 הפרסומים  ובילקוט   16/02/2009

בתאריך 03/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
מזרח השרון, קלנסווה 42837, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
מס' מש/52/1/8

שם התכנית: ימה, שכונת סורה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית מס' 

מש/52/1/8, שינוי לתכנית הצ/במ/1002/1/8.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זמר. ימה מזרח. שכ' 
מגרשים:   .24 חלקה:  חלקי   ,8652 גוש:  וחלקות:  גושים  סורה. 

21/4, 22/4, 15/4, 16/4, בהתאם לתכנית הצ/במ/1002/1/8.

למגרשים  וחלוקה  מגורים  אזור  הרחבת  התכנית:  מטרת 
בהסכמת הבעלים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי  ייעוד קרקע חקלאית לאזור 
מגורים א' ומבני ציבור. ב. חלוקה למגרשי בניה בהסכמת הבעלים.

ג. התוויית דרך מוצעת. ד. קביעת הוראות בניה.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788409, וכן 
במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון, קלנסווה 
ובשעות שהמשרדים  בימים  לעיין בה  וכל מעוניין רשאי   ,42837

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
מס' מש/148/1/7

שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
מס' מש/148/1/7, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים 
התשס"ד,   ,5302 הפרסומים  ובילקוט   23/05/2004 בתאריך 
מש/0/1/7,  לתכניות  שינוי   ,02/06/2004 בתאריך   ,3034 עמ' 

מש/301/1/7.

גושים  קלנסווה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 7864, חלקה במלואה: 32.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור ציבורי לבנייני    
ציבור לאזור מגורים ג'. 2. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ג' 
לשטח בנייני ציבור. 3. קביעת הוראות וזכויות בניה. 4. איחוד 

וחלוקה מחדש בהסכמה )לפי פרק ג', סימן ז' לחוק(.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
מזרח השרון, קלנסווה 42837, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' עח/8/143

שם התכנית: חיבת ציון - כפר שיתופי להתיישבות 
חקלאית בע"מ

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
עח/3/46,  עח/מק/4/143,  לתכניות  שינוי  עח/8/143,  מס' 
עח/4/46, עח/2/46, עח/46, עח/מק/5/143, עח/1/46, עח/3/143, 

כפיפות לתכניות עח/21/200, עח/200.

מרחב  ציון.  חיבת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,3869 גוש:  וחלקות:  גושים  חפר.  עמק  אזורית  מועצה  תכנון 
חלקי חלקה: 54. גוש: 7924, חלקות במלואן: 15, 35, 56-53, 60-
חלקה:  חלקי   ,125-120  ,117-105  ,100-94  ,90  ,89  ,82-67  ,65
103. גוש: 8368, חלקי חלקה: 48. גוש: 8379, חלקה במלואה: 16, 
 ,17  ,14  ,13  ,10  ,5 8380, חלקות במלואן:  גוש:   .54 חלקי חלקה: 
 22, 24, 28-26. גוש: 8381, חלקות במלואן: 3-1, חלקי חלקה: 27. 
במלואן:  חלקות   ,8383 גוש:   .50-1 במלואן:  חלקות   ,8382 גוש: 

.49 ,47-44 ,41-37 ,35-29 ,26-7

של  הכחול  הקו  בתחום  המושב  הרחבת  התכנית:  מטרת 
תכנית עח/8/143 ב–81 מגרשי מגורים חד–משפחתיים, וקביעת 
לפי  להגדרתם  בהתאם  והמאושרים  הקיימים  הקרקע  ייעודי 
החוק, על ידי: 1. שינוי ייעודים: א. מאזור חקלאי ואזור חקלאי 
לאזור  מיוחד,  מגורים  לאזור  במושב,  מגורים  לאזור  מיוחד 
מגורים בנחלה ולאזור משקי עזר. ב. מאזור חקלאי ואזור חקלאי 
מיוחד לשטח ציבורי פתוח, לשביל ולשטח למבני ציבור. ג. מאזור 
לאזור  קיימת  מדרך  ד.  לדרכים.  מיוחד  חקלאי  ואזור  חקלאי 
מגורים במושב ולאזור מגורים מיוחד. ה. מדרך קיימת לשטח 
ציבורי פתוח ושביל. ו. מדרך קיימת לשטח למבני ציבור. ז. מאזור 
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מגורים לאזור משקי עזר. ח. מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח. 
ט. מאזור מגורים לדרך. י. מאזור מגורים מיוחד לדרך. יא. מאזור 
מגורים בנחלה, מאזור משקי עזר ומאזור מגורים לאזור מגורים 
 במושב. יב. מאזור מבני ציבור לדרך. יג. מדרך לדרך משולבת. 
וביטול  קיימות,  דרכים  הרחבת  חדשות,  דרכים  התוויית   .2
הקרקע  בעלי  בהסכמת  וחלוקה  איחוד   .3 קיימות.  דרכים 
בניה  והגבלות  הוראות  קביעת   .4 לחוק.  ז'  סעיף  ג',  פרק  לפי 
אזורית  דרך  לחזית  בניין  בקו  הקלה   .5 התכנית.  בתחום 
 ,3 תמ"א  לפי  המרבי  )המרחק  הדרך  מציר  מ'  מ–80   581 מס' 
מגבול הדרך(,  מ'   25 )שהם  מ' מציר הדרך  ל–40   )7 מס'  שינוי 
לפי  מ' מציר הדרך  ול–30  קיימים בפועל,  מגורים  בעבור בתי 
לנחלה  מינימלי  הקטנת שטח   .6 עח/מק/5/143.  תקפה   תכנית 
מתן   .7 בתשריט.  המסומן  לשטח  בעח/200(  )כנקבע  דונם  מ–2 
הסילו. מבנה  לשימור  ציבורי(  )בשטח   400 למגרש   הוראות 
8. שינוי מיקום של קידוח מים של מקורות על ידי: שינוי ייעוד 
ומקידוח  קידוח מים  בייעוד  קרקע - מקרקע חקלאית לקרקע 

מים לאזור מגורים בנחלה ושטח ציבורי פתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/03/2008 ובילקוט הפרסומים 5798, התשס"ח, עמ' 2910, בתאריך 

.30/04/2008

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, 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.

מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הצ/64/1/2/א

שם התכנית: שביל ציבורי ומעבר ליחידה עורפית
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 
הצ/64/1/2/א,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  שרונים 
כפיפות לתכנית תרשצ/3/15/6, שינוי לתכניות הצ/100/1/2/א, 

הצ/200/1/2, הצ/150, הצ/64/1/2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה. רחוב עולי 
 ,109 במלואן:  חלקות   ,8732 גוש:  וחלקות:  גושים   .30 הגרדום 
110, 197, חלקי חלקה: 196. גוש ישן: 8118, מגרש: 2152 בהתאם 

לתכנית הצ/64/1/2.

מטרת התכנית: יצירת שביל ציבורי.

לשטח  ממגורים  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבורי פתוח )דרך שירות(, בהתאם למצוין בתרש"צ 3/15/6.

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

דרום, נתניה 42504.

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

חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הצ/288/1/1

 שם התכנית: שינוי בקווי הבניין, שינוי משפ"פ 
לתעשייה ומלאכה, הגדלת שטח בניה מותר בקומת 

מרתף
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 
שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/288/1/1, שינוי 

לתכניות הצ/150/1/1, הצ/5/122.

רח'  יהודה.  אבן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות:  גושים  יהודה.  אבן  התעשייה  אזור   ,14  האלה 
גוש: 8016, חלקה במלואה: 325. מגרש: 2030 בהתאם לתכנית 

הצ/5/122.

המותרים  מ–80%  בניה  אחוזי  הגדלת   .1 התכנית:  מטרת 
לפי הצ/150/1/1 ל–100% בשתי קומות + קומת גלריה. 2. שינוי 
3. הגדלת שטח  ומלאכה.  פרטי פתוח לתעשייה  ייעוד משטח 
בניה מותר בקומת המרתף מ–330 מ' ל–4 מ"ר. 4. שינוי קו בניין 
קדמי מזרחי מ–10 ל– 7.40 מ' לפי מצב קיים. 5. שינוי קו בניין 

צדי צפוני למרתף מ–3 מ' ל–0.00 מ' לפי מצב קיים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
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, 
העתק   .08-9788409 טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז, 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 

שרונים, אזור תעשייה דרום, נתניה 42504.

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 שרונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' הצ/379/1/1

שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה למגורים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' הצ/379/1/1, שינוי לתכניות הצ/6/122, הצ/122.

רח'  יהודה.  אבן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ההסתדרות 11. גושים וחלקות: גוש: 8018, חלקה במלואה: 153.
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מ–40%  למגורים  הבניה  אחוזי  הגדלת  התכנית:   מטרת 
לבית  הקיימים  הבניין  קווי  בתחום  קומות,  בשתי  ל–52% 

.A מגורים

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4011 עמ'  התשס"ח,   ,5833 הפרסומים  ובילקוט   30/06/2008

בתאריך 21/07/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שרונים, אזור תעשייה דרום, נתניה 42504, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

שוקי אמרני  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז המרכזד  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17885
שם התכנית: רחוב יהודה הלוי, טבריה

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  ג/17885,  מס'  מפורטת  מופקדת תכנית  טבריה 
ג/12078,  ג/11015,  ג/2855,  ג/7057,  ג/287,  ג/4449,  ג/11620, 

ג/12234, ג/12643, ג/13157.

גושים  טבריה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 15012, חלקי חלקה: 8. גוש: 15013, חלקה במלואה: 
 ,15026 גוש:   .32  ,30  ,29  ,23  -  21  ,18  ,3  -  1 31, חלקי חלקות: 
חלקי חלקות: 1, 2, 44, 45, 47, 48, 86, 91, 92. גוש: 15032, חלקה 
במלואה: 52, חלקי חלקות: 1 - 3, 7 - 13, 16, 47, 50, 57, 58, 66,  
 67, 69, 72, 73, 76, 80, 81. גוש: 15033, חלקי חלקות: 3, 5 - 7, 9, 
11 - 13, 18, 19, 21 - 23, 27, 30 - 33. גוש: 15077, חלקי חלקות: 
1, 2, 8, 55. גוש: 15097, חלקי חלקה: 43. גוש: 15176, חלקי חלקה: 
חלקי   ,46  ,45  ,40  ,31  ,26  ,13 במלואן:  חלקות   ,15177 גוש:   .16
חלקות: 7 - 12, 14, 20, 23 - 25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 

.44 ,42 ,41

מטרת התכנית: הסדרת רחוב יהודה הלוי ורחוב הפרחים 
המסתעף ממנו כציר מרכזי בעיר טבריה.

ייעוד מייעודים שונים  עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי 
לדרך מוצעת. ב. ביטול דרך מאושרת והסדרת בינוי קיים כולל 
תיירות.  בתחום  חניה  והסדרת  ולמסחר  למגורים  ייעוד  שינוי 
ג. הסדרת בינוי קיים שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח והשלמת 
שטח צמוד לתעשייה קלה ומלאכה. ד. קביעת מבנים להריסה 
בתחום דרכים. ה. קביעת זכויות ומגבלות בניה בכפוף לתכניות 
מאושרות. ו. קביעת הוראות לביצוע התכנית, קביעת הוראות 
למתן היתרי בניה. ז. קביעת הנחיות גישה לחלקות ולמגרשים.

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
הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

טבריה, טל' 04-6739526.

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 יקנעם עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18090
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית

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/18090,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  עילית  יקנעם 

לתכנית ג/4340.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים 
וחלקות: גוש: 12088, חלקה במלואה: 46.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בניה, מס' יחידות 
דיור. ב. שינוי קווי בניין. ג. הגדלת מספר קומות וגובה.

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 יקנעם עילית, רח' צאלים 1, 

יקנעם עילית 20692, טל' 04-9596095.

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 כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18103
שם התכנית: הסבת זכויות בניה ממגורים למסחר 

במגרש D-100, כרמיאל
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 
כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18103, שינוי לתכנית 

ג/10022.

גושים  כרמיאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,20 חלקות:  חלקי   ,9 במלואה:  חלקה   ,19875 גוש:   וחלקות: 

.43 ,37 ,34 ,33 ,31 ,29 ,28
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מטרת התכנית: הסבת זכויות בניה ממגורים למסחר.

עיקרי הוראות התכנית: א. הסבת זכויות בניה בשטח של 
250 מ"ר ממגורים למסחר כך שבסך הכל השטח העיקרי למסחר 
הבניה  שטח  כל  סך  הגדלת  ובלא  מ"ר,   1,000 סך  על  יעמוד 

הכולל המותר. ב. קביעת שימושים מותרים למסחר.

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 
הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
ולבניה כרמיאל, כרמיאל,   למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 

טל' 04-9085671.

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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/14856
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ברח' העליה, פינת 

רח' המייסדים, 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 
לתכניות  שינוי  ג/14856,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נהריה 

ג/במ/103, ג/10715.

גושים  נהריה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,66  ,64 5, חלקי חלקות:  18169, חלקה במלואה:  גוש:  וחלקות: 

.101 ,90

קומות   6 בן  בניין  מגורים  מבנה  הקמת  התכנית:  מטרת 
מסחרית  חזית  עם  חניה  מרתף   + הקובעת  הכניסה  ממפלס 

בקומת הקרקע במערב.

עיקרי הוראות התכנית: א. הוראות בניה, הגדלת צפיפות, 
גובה המבנה, אחוזי הבניה, מס' יחידות דיור, תכסית. ב. קביעת 

הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ג. קביעת ההתניות לביצוע.

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 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555

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 הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/16745
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ברח' ז'בוטיסקי 50, 

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/16745, שינוי לתכניות 

גב"מ103, ג/10715.

גושים  נהריה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18165, חלקה במלואה: 53, חלקי חלקה: 67.

מטרת התכנית: הרחבת דירה בקומת קרקע.

עיקרי הוראות התכנית: הגדלת אחוזי 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 
הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
נהריה,  נהריה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה   למשרדי 

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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17547
 שם התכנית: הגדלת צפיפות ואחוזי בניה, 

רח' ז'בוטינסקי 10, 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 
לתכנית  שינוי  ג/17547,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נהריה 

ג/10715.

גושים  נהריה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18169, חלקה במלואה: 74, חלקי חלקה: 66.

מטרת התכנית: הקמת בניין מגורים של 24 יח"ד בן 8 קומות 
מעל קומת הקרקע + מרתף חניה תת–קרקעית.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות בניה. ב. הגדלת 
קביעת  ד.  בניין.  קווי  קביעת  ג.  ושירות.  עיקריים  בניה  אחוזי 
תכסית. ה. הגדלת מס' הקומות. ו. הגדלת הצפיפות. ז. הנחיות 

בינוי ועיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
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נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
 למשרדי הוועדה 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 הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18154
 שם התכנית: הגדלת זכויות בניה וצפיפות ברח' 

שי עגנון 5, 7, 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/18154, שינוי לתכניות 

ג/במ/103, ג/10715.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים וחלקות: 
גוש: 18172, חלקות במלואן: 229, 230, חלקי חלקה: 228.

אגפים,  שני  בעל  מגורים  מבנה  הקמת  התכנית:  מטרת 
הצפוני בן 10 קומות והדרומי בן 7 קומות ומרתף לאחסון בשני 

אגפים, סך הכל 30 יח"ד ברח' שי עגנון 5, 7, נהריה.

יח"ד  מס'  בזכויות הבניה,  הוראות התכנית: שינוי  עיקרי 
ומס' קומות, שינוי בקווי בניין, החניות, בינוי ועיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
 למשרדי הוועדה 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 ברמה מפורטת 
מס' ג/16256

 שם התכנית: פינוי ובינוי ברח' ויצמן - מתחם 
ישורון, נהריה

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

מפורטת מס' ג/16256, שינוי לתכניות ג/במ/103, ג/10715.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים וחלקות: 
במלואן:  חלקות   ,18172 גוש:   .78 חלקה:  חלקי   ,18171  גוש: 

138 - 142, חלקי חלקות: 136, 148.

במרכז  למתחם  מפורטת  תכנית  א.  התכנית:  מטרת 
תהליך  באמצעות  המתחם  פני  חידוש  הכוללת  נהריה,  העיר 
המחודש.  ובינויו  קיימים  ישנים  מבנים  והריסת  פינוי   של 
חזיתות  ועיצוב  אדריכלי  עיצוב  על  יקפיד  החדש  התכנון  ב. 
נקיות ואסתטיות. ג. התכנית מבוססת על היקף בינוי מרבי של 
מרבי של  מבונה  ויצמן בשטח  לרח'  וחזית מסחרית  יח"ד   131
500 מ"ר. ד. התכנית מסדירה מעבר ציבורי להולכי רגל בין רח' 

ישורון לרח' ויצמן.

למגורים.  בניה  א. הגדלת שטחי  הוראות התכנית:   עיקרי 
ב. תוספת קומות למבנים והגדרת שטחי מסחר וחניה, באמצעות 
שינוי ייעוד מאזור מרכזי לאזור מרכזי מיוחד. ג. קביעת זכויות 
ומגבלות בניה. ד. קביעת הוראות לביצוע התכנית. ה. קביעת 

הוראות למתן היתרי בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5779 עמ'  התשס"ט,   ,5998 הפרסומים  ובילקוט   30/08/2009

בתאריך 14/09/2009.

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/17472
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה וצפיפות, רח' בלפור 

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

גנ/17472, שינוי לתכנית ג/10715.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים וחלקות:
גוש: 18173, חלקי חלקה: 84. גוש: 18174, חלקה במלואה: 3.

קיים  מגורים  לבניין  בניה  זכויות  הוספת  התכנית:  מטרת 
בהיתר, סך הכל 12 יח"ד ב–6 קומות.

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

אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5275 עמ'  התשס"ט,   ,5986 הפרסומים  ובילקוט   16/07/2009

בתאריך 11/08/2009.

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/18156
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ברחוב אחד העם 5, 

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

גנ/18156, שינוי לתכניות ג/16599, ג/במ/103, ג/10715.
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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.

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

הכולל המותר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,440 עמ'  התש"ע,   ,6017 הפרסומים  ובילקוט   09/10/2009

בתאריך 04/11/2009.

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 נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' ג/18431

שם התכנית: הנזירות הפרנסיסקניות, נצרת
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 
מס'  מפורטת  ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  נצרת 

ג/18431, שינוי לתכניות ג/9000, ג/14135.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16513, חלקות במלואן: 35 - 37, 41, 113, חלקי חלקה: 114.

גוש: 16571, חלקי חלקה: 21. גוש: 16574, חלקה במלואה: 57.

מטרת התכנית:  פיתוח מתחם חינוך הנזירות הפרנסיסקניות 
התקנות  כל  על  העונה  אחת  כמקשה  לתפקד  כדי  בנצרת 

והדרישות הרלוונטיות.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד חלקות )35, 36, 37, 
113( מאזור בניה מיוחד לאזור מבנים ומוסדות ציבור לצורכי 
דת. ב. שינוי ייעוד חלקה )41( מאזור בניה רגיל לאזור מבנים 
המותרים  בניה  אחוזי  הגדלת  ג.  דת.  לצורכי  ציבור  ומוסדות 
לפי תכנית ג/14135 שבתוקף. ד. שינוי בקווי בניין כפי שמסומן 

בתשריט.

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 נצרת, נצרת, טל' 04-6459200.

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 נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/18580
שם התכנית: שינוי בזכויות בניה, שכונת סאלזיאן, 

נצרת
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  ג/18580,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נצרת 

ג/9000, ג/11810.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16502, חלקי חלקות: 30, 59. גוש: 16525, חלקה במלואה: 

81, חלקי חלקות: 45, 87.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

בניה  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ג. הגדלת גובה בניין.  ג'. ב. הגדלת מס' קומות.   רגיל למגורים 

ד. הגדלת שטחי שירות לחניה.

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 נצרת, נצרת, טל' 04-6459200.

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 נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17598
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת

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

גנ/17598, שינוי לתכניות 1/01/5, ג/8670, ג/10701, גנ/15354.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16756, חלקה במלואה: 23, חלקי חלקות: 41, 54, 59, 75.

לתכנית  בניה  וזכויות  בהוראות  שינוי  התכנית:   מטרת 
ג/8670.

מבנה,  וגובה  בניין  קו  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תוספת קומה. ב. שינוי להוראות בינוי מתכנית ג/8670.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5031 עמ'  התשס"ט,   ,5979 הפרסומים  ובילקוט   14/08/2009

בתאריך 22/07/2009.

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 נצרת, נצרת, טל' 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/17857

שם התכנית: שכונת מגורים, אגרוף צפון 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 
שינוי  ג/17857,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  עכו 
כפיפות לתכניות  ג/14506,  ג/5038,  ג/9972,  ג/10257,  לתכניות 

תממ/9/2, תמא/35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו. גושים וחלקות:
 ,15  -  9  ,6  ,3 חלקות:  חלקי   ,23 במלואה:  חלקה   ,18019  גוש: 

21, 22, 24 - 26. גוש: 18051, חלקי חלקות: 7, 33, 38.

מטרת התכנית: א. קביעת מסגרת להקמת שכונת מגורים בת 
216 יח"ד, על ידי ייעוד שטחים לשימושי קרקע וקביעת זכויות 
פתוחים. ושטחים  ציבור  בנייני  מסחר,  המגורים,  לאזור   בניה 
חדשה  שכונה  של  מיידיים  ושיווק  להקמה  תנאים  יצירת  ב. 
 של צמודי קרקע )בנה ביתך(. ג. קביעת עקרונות בינוי ועיצוב.
ירוק  אורבני  כציר  אל–באשה  תעלת  האקוודוקט,  שיקום  ד. 
מרכזי העובר בפארק העירוני. ה. ייעוד שטח להרחבה עתידית 
של בית הספר אורט. ו. הקצאת יחידות דיור, נגישות והסדרת 

נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי קרקע. ב. קביעת 
אדריכלי. ועיצוב  בינוי  הנחיות  קביעת  ג.  בניה.   מגבלות 
כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ו.  דרכים.  התוויית  ד. 
עירוני. פארק  לפיתוח  הנחיות  קביעת  ז.  ושירותים.   תשתיות 
ח. קביעת הנחיות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים. ט. איחוד 

וחלוקה מחדש של מגרשים.

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
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 עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/18145
שם התכנית: נופי רוני, שינוי בזכויות הבניה ואחוזי 

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

גנ/18145, שינוי לתכנית ג/11861.

גושים  עפולה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 16657, חלקות במלואן: 71, 72, חלקי חלקה: 132.

המפורט  לפי  הבניה  בזכויות  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
בניה  באחוזי  התאמות  יח"ד,  תוספת  הכולל  הזכויות  בטבלת 
לדרך  הרחבה  של  מ"ר   3 מזערי  שטח  ביטול  ושירות,  עיקרי 
בניין.  בקווי  שינוי  ב.  מיוחד.  מגורים  לייעודו  השטח   והחזרת 

ג קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי בזכויות הבניה הכוללים 
 תוספת שטח עיקרי והפחתת שטחי שירות. 2. תוספת 3 יח"ד.
4. קביעת הוראות  3 מ"ר.  3. ביטול הרחבת דרך בשטח מזערי 

ותנאים להוצאת היתרים. 5. שינוי בקווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1089 עמ'  התש"ע,   ,6036 הפרסומים  ובילקוט   20/11/2009

בתאריך 24/12/2009.

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 עפולה, רח' יהושע חנקין 47, עפולה, טל' 04-6520344, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קצרין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/18143
שם התכנית: הוספת דרך באזור תעשייה בלא שינוי 

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

גנ/18143, שינוי לתכנית ג/12816.

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

מטרת התכנית: א. איחוד וחלוקה ושינוי בקווי בניה של 
מגרשים באזור התעשייה בקצרין. ב. התוויית דרך.

עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקה של מגרשי תעשייה. 
 .230/3-230/1 במגרשים  ואחורי  צדי  לקו   0 בניין  קו  לקבוע   ב. 

ג. הסדרת דרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,721 עמ'  התש"ע,   ,6025 הפרסומים  ובילקוט   06/11/2009

בתאריך 26/11/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מעוניין  וכל   ,06-6969664 טל'   ,12900 קצרין  קצרין,  ולבניה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/16093
 שם התכנית: שינוי ייעוד לאזור מסחר ועסקים 

ממזרח לכביש כניסה לשכ' בענה, שגור
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 
בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/16093, שינוי 

לתכנית תמ"א 35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'ד אל כרום. גושים 
18976, חלקה  גוש:   .37  ,11 18969, חלקי חלקות:  גוש:  וחלקות: 

במלואה: 31, חלקי חלקות: 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 98.

מטרת התכנית: פיתוח והרחבת אזור מסחר ועסקים מאושר 
וחניה.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
דרך  שינוי  וחניה,  עסקים  מסחר,  לאזור  וחניה  שצ"פ  ואזור 
קביעת  ב.  התשריט.  לפי  והשלמתה  משולבת  לדרך  קיימת 
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה:
צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים. ד. קביעת הנחיות ועיצוב 
קביעת  ו.  לביצוע.  וההנחיות  השלבים  קביעת  ה.  אדריכלי. 

הנחיות סביבתיות.

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 בקעת בית הכרם, כרמיאל, 

טל' 04-9580693.

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 בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18459
שם התכנית: שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ב', 

ראמה
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 
בקעת בית הכרם מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18459, שינוי 

לתכנית ג/983.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראמה.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים ב'.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים 
ב' בגלעין הכפר ראמה.

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 בקעת בית הכרם, כרמיאל, 

טל' 04-9580693.

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 שפרעם, יזרעאלים וגבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/13449
שם התכנית: תכנית מפורטת, יערות קרית אתא

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ג/11009,  ג/11560,  ג/7025,  ג/6873,  לתכניות  שינוי  ג/13449, 

ג/11325.

מזרח   - מרכזי  נ"צ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
לנחל  שמצפון  אזור  על  חלה  התכנית   .742.000 צפון   ,217.000
בין צומת המוביל   79 ציפורי ושגבולותיו הם: בצפון - כביש 
לצומת סמוך ואזור גלעם, במערב - קיבוץ רמת יוחנן ושכונת 
גבעת רם וגבעת טל בקרית אתא, בדרום - נחל ציפורי, במזרח 
- כביש מס' 77 בין צומת רמת ישי לצומת סומך. גושים וחלקות:
גוש: 10297, חלקי חלקות: 6, 9, 12, 18, 20, 29. גוש: 10300, חלקות 
במלואן: 4, 5, 26, חלקי חלקות: 2, 6, 9, 20, 27, 42. גוש: 10315, 
 ,28 10316, חלקות במלואן:  גוש:   .57  ,44  ,6  ,5  ,3 חלקי חלקות: 
 -  33  ,30  ,29  ,27  ,26  ,21  ,18  ,17  ,15  ,12 חלקות:  חלקי   ,40  ,39
 36, 38, 43, 49. גוש: 10317, חלקי חלקות: 5, 6, 12 - 14, 17, 18. 
גוש: 10320, חלקי חלקות: 6 - 8. גוש: 10321, חלקי חלקה: 40. 
גוש: 10322, חלקי חלקה: 31. גוש: 10327, חלקי חלקות: 6, 9, 11. 
 ,26  ,18  ,17  ,12 חלקות:  חלקי   ,38 במלואה:  חלקה   ,10328 גוש: 
27, 32, 36. גוש: 10330, חלקי חלקות: 2, 4, 5, 7, 8. גוש: 10332, 
 חלקי חלקה: 4. גוש: 10335, חלקות במלואן: 31, 46, חלקי חלקות: 
6 - 11, 13 - 29, 32, 33, 41 - 45, 47. גוש: 10336, חלקה במלואה: 
9, חלקי חלקות: 6, 7, 11 - 16, 18, 20. גוש: 10337, חלקי חלקות: 
3, 11, 20, 35. גוש: 10338, חלקי חלקות: 1, 25 - 28, 30, 31, 34, 
 ,14 - 9 ,6  40, 41, 46 - 51, 54. גוש: 10339, חלקי חלקות: 3 - 
 16, 17, 20, 21, 23 - 26, 33, 41 - 44. גוש: 10340, חלקי חלקות: 1, 
4, 5, 8, 18, 24, 31. גוש: 10341, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקות: 
2. גוש: 10343,   ,1 2, 12, 14 - 16. גוש: 10342, חלקי חלקות:   ,1
חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 10344, חלקי חלקות: 2, 4, 36. גוש: 10347, 
חלקי חלקות: 6, 7. גוש: 10348, חלקי חלקות: 1, 3, 5. גוש: 10349, 
חלקי חלקות: 4, 10. גוש: 10350, חלקה במלואה: 2, חלקי חלקות: 
 ,10352 גוש:   .30  ,26 חלקות:  חלקי   ,10351 גוש:   .14  ,12  ,7  -  5
 חלקי חלקות: 1, 8, 11. גוש: 10354, חלקות במלואן: 1 - 8, 10, 11, 
 ,6  - 3 גוש: 10355, חלקות במלואן:   .12 16, חלקי חלקה:   - 13
 13  ,11  ,9  ,8 במלואן:  חלקות   ,10356 גוש:   .2  ,1 חלקות:  חלקי 
 .17 גוש: 10362, חלקי חלקה:   .20  ,12  ,7  ,5 16, חלקי חלקות:   - 
גוש: 10370, חלקי חלקות: 2 - 5, 7 - 9. גוש: 10376, חלקי חלקות: 
5, 24, 26, 28. גוש: 10483, חלקי חלקות: 1, 2. גוש: 10488, חלקה 
במלואה: 2, חלקי חלקות: 1, 3, 4 - 6. גוש: 12398, חלקי חלקה: 
 ,2 חלקות:  חלקי   ,6  ,4  ,3  ,1 במלואן:  חלקות   ,17578 גוש:   .119
במלואן:  חלקות   ,17579 גוש:   .20  ,19  ,17  -  15  ,13  -  10  ,7  ,5 
5 - 7, 13, חלקי חלקות: 4, 8, 10 - 12, 15. גוש: 17580, חלקות 
במלואן: 9, 12, חלקי חלקות: 1, 10, 11, 13 - 15. גוש: 17581, חלקי 
חלקה: 32. גוש: 17582, חלקה במלואה: 1, חלקי חלקות: 2, 14. 
גוש: 17586, חלקי חלקות: 1, 18, 19. גוש: 17588, חלקה במלואה: 
10, חלקי חלקות: 1 - 3, 6, 9, 11, 12. גוש: 17589, חלקי חלקות: 
 1 - 6, 9. גוש: 17654, חלקות במלואן: 2, 3, 7, חלקי חלקות: 1, 
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4 - 6, 8, 9. גוש: 17657, חלקה במלואה: 5, חלקי חלקות: 4, 6, 
.15 ,13 - 11

לשטחי  תמ"א/22  לפי  שטחים  פירוט  א.  התכנית:  מטרת 
קיים,  אדם  נטע  יער  שטחי  הוספת/הרחבת  ב.  לסוגיו.  יער 
לטיפוח  טבעי  יער  לשימור,  טבעי  יער  מוצע,  אדם  נטע  יער 
פתוחים  שטחים  על  שמירה  ג.  בתמ"א/22.  כלולים  שאינם 
ליער  שטחים  ייעוד  ד.  מרעה.  כשטחי  הקיים  אופיים  ועל 
ייעוד  ה.  הציבור.  לרווחת  רב–תכליתי  לשימוש  בר–קיימא 
שטח לשמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, 
חוק  ולפי  התשנ"ח-1988,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים 
החי,  על  לשמור  ובתחומה  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון 
ודרכים  מוקדים  הגדרת  ו.  הטבעי.  במצבם  והדומם  הצומח 
לפיתוח ותיירות ביער. ז. התוויית דרכי יער. ח. קביעת גבולות 
בכל  המותרות  התכליות  קביעת  ט.  טבע.  ולשמורת  ליערות 
הקמת  בדבר  והוראות  בניה  הוראות  קביעת  י.  קרקע.  ייעוד 

תשתיות ופיתוח השטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3970 עמ'  התשס"ו,   ,5546 הפרסומים  ובילקוט   18/06/2006

בתאריך 28/06/2006.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ובמשרדי   ,04-6520038 טל'   ,18120 עפולה  יזרעאלים,  ולבניה 
שפרעם,  אלונים,  גבעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
טל' 04-9502017, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/18057
שם התכנית: שינוי תוואי דרך מס' 302, 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/18057,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים  גבעות 

לתכניות ג/15531, ג/7025, ג/9915.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 10284, חלקות במלואן: 38, 98, חלקי חלקות: 11, 
22 - 26, 31, 34, 35, 42, 43, 49, 50. גוש: 10286, חלקי חלקות: 5, 6, 

25 - 27, 51 - 55, 97, 98, 104. גוש: 10333, חלקי חלקה: 22.

מטרת התכנית: שינוי תוואי דרך מס' 302 והרחבתה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך והרחבתה.

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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/18135
שם התכנית: שינוי ייעוד משטח בית עלמין למבנים 

ומוסדות ציבור לדת, 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/18135,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים  גבעות 

לתכניות ג/7025, ג/9915.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
10281, חלקה  גוש:   .81  ,75 10280, חלקי חלקות:  גוש:  וחלקות: 

במלואה: 20, חלקי חלקות: 18, 19, 21, 22, 24.

לשטח  עלמין  לבית  משטח  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
למבנים ומוסדות ציבור לדת.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח לבית עלמין 
משטח  ייעוד  שינוי  ב.  לדת.  ציבור  ומוסדות  למבנים  לשטח 
לדרך קיימת לשטח למבנים ומוסדות ציבור לדת. ג. שינוי בקווי 

בניין. ד. שינוי בהוראות 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 
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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/18186
 שם התכנית: שינוי קטע מתוואי דרך מס' 302 

והרחבתו והקטנת קווי בניין, 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/18186,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים  גבעות 

לתכניות ג/7025, ג/11383.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 10284, חלקה במלואה: 31, חלקי חלקות: 34, 35, 

43, 50. גוש: 10333, חלקי חלקה: 22.

 302 מס'  דרך  מתוואי  קטע  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
והרחבתו. ב. שינוי מאזור מגורים א' למגורים ב', והקטנת קווי 

בניין.



3443 ילקוט הפרסומים 6098, ט' בתמוז התש"ע, 21.6.2010

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
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 גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/13629

שם התכנית: מאגר אורטל
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    

גולן מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג/13629.

גושים  אורטל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 202000, חלקי חלקות: 6, 27.

אורטל.  ומט"ש  ביוב  מאגר  הקמת  א.  התכנית:   מטרת 
ב. הסדרת דרך גישה למאגר ביוב ומט"ש אורטל.

מים,  למאגר  שטח  ייעוד  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיתקנים הנדסיים ודרך מוצעת. ב. קביעת הוראות פיתוח.

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
טל'   ,12900 קצרין  גולן,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

.04-6969712

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 גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/17484

שם התכנית: הרחבה ותכנון מחדש, מושב אודם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

גולן מופקדת  ולבניה  ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון  הצפון 
ג/5600,  לתכניות  שינוי  ג/17484,  מס'  מקומית  מיתאר   תכנית 
גו/מק/01/5600, כפיפות לתכניות תמא/3/ב/11, תמא/35, תממ/3/2, 

אישור לפי תמ"א תמא/3/ב/11, תמא/34/ב/4.

רח'  אודם.  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
.32  ,8  ,4 חלקות:  חלקי   ,202000 גוש:  וחלקות:  גושים   אודם. 

גוש: 202011, חלקי חלקות: 1, 9, 15.

מושב  של  מחדש  ותכנון  הרחבה  א.  התכנית:   מטרת 
הר אודם. ב. הוספת 68 יחידות דיור ל–97 יחידות דיור הקיימות, 
סך הכל 165 יחידות דיור במושב. ג. הגדלת תיירות ב–75 יחידות 
אירוח ל–45 יחידות אירוח הקיימות, סך הכל 120 יחידות אירוח 
במושב. ד. הקמת אזור אטרקציה תיירותית משולב בשטח פרטי 
פתוח. ה. הקמת אזור מסחר ואירוח כפרי. ו. הקמת אזור קרקע 
ראשית  בדרך  בניין  קווי  בדבר   3 מתמ"א  הקלה  ז.   חקלאית. 
מס' 96 להתחברות המוצעת. ח. גריעת 3 דונם מתחום יער 1204 
כמסומנת  טבע  לשמורת  קרקע  ייעוד  שינוי  ט.   .22 תמ"א  לפי 

בתמ"א 35.

עיקרי הוראות התכנית: שינויים בייעודי הקרקע התקפים:
א. משטח ללא ייעוד לשטח מגורים א', מגורים ב1, פרטי פתוח, 
יער  עלמין,  בית  טבע,  שמורת  ציבור,  ומוסדות  מבנים  דרך, 
ומבני משק. ב. משטח פרטי פתוח למבנים ומוסדות ציבור, יער, 
ונופש, אטרקציה תיירותית, מסחר  מגורים א', תיירות, ספורט 
ואירוח כפרי. ג. מאזור מגורים א', יער. ד. מאזור תיירות ונופש 
ונופש. ה. מאזור מבני ציבור לספורט  ונופש.   לתיירות, ספורט 
מסחר  פתוח,  פרטי  כפרי,  ואירוח  למסחר  ספורט  מאזור  ו. 
משק  מבני  מאזור  ז.  חקלאית.  קרקע  ומלאכה,  קלה  ותעשייה 
מאזור  ח.  משק.  מבני  דרך,  תיירותית,  לאטרקציה  משותפים 
חקלאית. וקרקע  ומלאכה  קלה,  ותעשייה  למסחר   מלאכה 
לפי תמ"א22  מיער  י.  תיירותית.  לאטרקציה  מאזור אחסנה  ט. 
קרקע. ייעוד  בכל  השימושים  קביעת  יא.  משק.  מבני   ליער, 

יב. 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
טל'   ,12900 קצרין  גולן,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

.04-6969712

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 גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/16392
שם התכנית: חצר בית המכס העליון, צומת בית 

המכס העליון
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 
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לתכנית  שינוי  ג/16392,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  גולן 
תמ"מ2.

וחלקות: גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 201000, חלקי חלקות: 1, 32.

מטרת התכנית: הקמת מלונית בת 24 חדרים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. ייעוד שטח למלונאות ונופש. 
ב. הקלה בקו בניין של דרך אזורית מס' 888, מ–80 מ' ל–38 מ' 
מציר הדרך בעבור דרך גישה לשטח המלונאות ונופש, ובעבור 
ראשית  דרך  של  בניין  בקו  הקלה  ג.  ונופש.  מלונאות  ייעוד 
בעבור המבנים  הדרך  מציר  מ'  ל–25  מ'  מ–100  בפועל   91 מס' 
ד. קביעת הוראות פיתוח. ה. קביעת הוראות בניה.   הקיימים. 
וההתניות  השלבים  קביעת  ז.  דרכים.  הרחבת/התוויית  ו. 

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 
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 
הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 12900, 

טל' 04-6969712.

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 גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
מס' ג/16427

שם התכנית: שדרת מלוניות, גבעת יואב
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/16427.

גושים  יואב.  גבעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 200001, חלקי חלקה: 2.

6 מלוניות  מטרת התכנית: א. הקמת אזור תיירות הכולל 
במתחמים נפרדים. ב. התכנון מבוסס על המפנה הנופי הייחודי 

משולי היישוב לכיוון הכנרת וסוסיתא.

ייעוד קרקע לתיירות,  עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת 
שצ"פ, שפ"פ, דרך משולבת ושבילים. ב. קביעת הוראות בניה. 
ד. קביעת השימושים המותרים  ג. קביעת הנחיות סביבתיות. 

לכל ייעוד קרקע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4695 עמ'  התשס"ט,   ,5973 הפרסומים  ובילקוט   19/06/2009

בתאריך 06/07/2009.

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 גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכל מעוניין רשאי 

פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 
לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים הגלבוע, עפולה, הגליל המזרחי 
ויזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/13445
שם התכנית: מתחם יער גבעת המורה )1449(

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ג/2047,  ג/1759,  תמ"א/8,  תמ"א/22,  לתכניות  שינוי  ג/13445, 

ג/12567, ג/677. 

וחלקות:  גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
.6 חלקה:  חלקי   ,16985 גוש:   .17238  ,17237 בשלמותם:   גושים 
 ,1 במלואן:  חלקות   ,17059 גוש:   .7 חלקה:  חלקי   ,17046  גוש: 
 ,16  ,14  ,9 במלואן:  חלקות   ,17064 גוש:   .2 חלקה:  חלקי   ,7  -  3 
 ,12  ,11 במלואן:  חלקות   ,17065 גוש:   .17 חלקה:  חלקי   ,21  ,20
חלקה   ,17066 גוש:   .32  -  30  ,27  ,22  ,21  ,17 חלקות:  חלקי   ,19
 .9 חלקה:  חלקי   ,17068 גוש:   .8  ,7 חלקות:  חלקי   ,6  במלואה: 
גוש: 17069, חלקות במלואן: 5, 7 - 9, 11 - 23, חלקי חלקות: 6, 
גוש: 17076,   .6 4, חלקי חלקה:  גוש: 17070, חלקה במלואה:   .10
 ,17081 גוש:   .10  -  8 חלקות:  חלקי   ,17080 גוש:   .5 חלקה:  חלקי 
חלקות:  חלקי   ,17 במלואה:  חלקה   ,17082 גוש:   .3 חלקה:   חלקי 
14 - 16, 18, 20, 24. גוש: 17083, חלקה במלואה: 17, חלקי חלקות: 
 .14  ,11  ,10  ,7  ,6  ,3  ,2 חלקות:  חלקי   ,17084 גוש:   .13  ,10  ,9  ,6 
 ,18  -  12 ,10 9, חלקי חלקות:   -  גוש: 17085, חלקות במלואן: 1 
 ,7 חלקות:  חלקי   ,11 במלואה:  חלקה   ,17086 גוש:   .26  -  22 
9, 10. גוש: 17087, חלקות במלואן: 2 - 10, 12, 13, 16, 17, חלקי 
במלואן:  חלקות   ,17088 גוש:   .23  ,22  ,20  ,19  ,14  ,11  ,1  חלקות: 
חלקות   ,17089 גוש:   .9  ,6  ,5  ,1 חלקות:  חלקי   ,10  ,8  ,7  ,4  -  2
במלואן: 2, 3, 5 - 66, 70, 79, 81 - 93, 97, 98, חלקי חלקות: 1, 
.8  ,1 חלקות:  חלקי   ,17116 גוש:   .104  ,102  ,94  ,78  ,69  -  67  ,4 
חלקה   ,17118 גוש:   .12  ,9  ,6  ,3  ,1 חלקות:  חלקי   ,17117 גוש: 
 ,3 חלקות:  חלקי   ,11 במלואה:  חלקה   ,17120 גוש:   .3  במלואה: 
.2 חלקה:  חלקי   ,1 במלואה:  חלקה   ,17121 גוש:   .12  ,10  ,9 
 ,11 חלקות:  חלקי   ,17205 גוש:   .46 חלקה:  חלקי   ,17203 גוש: 
.32 חלקה:  חלקי   ,30  ,12 במלואן:  חלקות   ,17207 גוש:   .16  ,12 
 ,2 במלואה:  חלקה   ,17231 גוש:   .16 חלקה:  חלקי   ,17230 גוש: 
חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 17232, חלקי חלקות: 1 - 5. גוש: 17233, 
חלקי   ,4  ,3 במלואן:  חלקות   ,17234 גוש:   .4  ,3 חלקות:  חלקי 
חלקי   ,10 במלואה:  חלקה   ,17235 גוש:   .82  ,78  ,55  ,2 חלקות: 
 ,2 גוש: 17236, חלקות במלואן:   .17  -  15 ,12  ,8  ,6  ,2  ,1  חלקות: 
 ,3  ,2 במלואן:  חלקות   ,17239 גוש:   .3  ,1 חלקות:  חלקי   ,16  -  4
 8, חלקי חלקות: 1, 4 - 7, 9. גוש: 20593, חלקות במלואן: 1, 23, 
 ,41  ,40  ,37  ,36  ,24  ,14  ,11  ,10  ,7  ,6  ,4 39, 42, חלקי חלקות:   ,38
 ,73  ,70  ,69 במלואן:  חלקות   ,23100 גוש:   .65  ,63  -  60  ,46  ,43
 74, 78, חלקי חלקות: 66, 75 - 77. גוש: 23101, חלקי חלקה: 18.
.18  ,17 חלקות:  חלקי   ,23161 גוש:   .4 חלקה:  חלקי   ,23160  גוש: 
במלואה:  חלקה   ,23175 גוש:   .14  ,13 חלקות:  חלקי   ,23172 גוש: 
23176, חלקי חלקות:  גוש:   .12  ,11  ,9  -  7  ,5  ,4  6, חלקי חלקות: 
8 - 10. גוש: 23177, חלקי חלקות: 60, 80. גושים בחלקיות: 17090.

מטרת התכנית: א. פירוט ודיוק מתחם יער 1449 - גבעת 
לתמא/22  עדכון/התאמה/תיקונים  ב.  תמא/22.  לפי  המורה 
גבולות שמורת  הסדרת  ג.  ומאושר.  קיים  תכנוני  למצב  ביחס 
אתרים  וקביעת  הגדרה  ד.  המורה.  גבעת  נוף  ושמורת  טבע 

קולטי קהל ודרכי יער ראשיות.
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מתחמי  של  מדויקת  קביעה  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
היערות. ב. קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות. 
ביקור  ד. קביעת מיקום לאתרי  יער.  ג. התוויית מערכת דרכי 
לצורך  בניה  ומגבלות  הוראות  קביעת  ה.  ומצפורים.  חניונים 
קביעת  ו.  לפיתוח.  המיועדים  בשטחים  בניה  היתרי  הוצאת 
לביצוע  תנאים  קביעת  ז.  אדריכלי.  ועיצוב  בינוי  הנחיות 

התכנית כפעילות יערנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2006 עמ'  התשס"ח,   ,5777 הפרסומים  ובילקוט   29/02/2008

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 הגלבוע, עין חרוד )מאוחד(, טל' 04-6533237, ובמשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה, רח' יהושע חנקין 47, 
ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון   ,04-6520344 טל'  עפולה, 
ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור, טל' 04-6772333, ובמשרדי 
 ,18120 עפולה  יזרעאלים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
טל' 04-6520038, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/14280

שם התכנית: שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד למסחר 
ותעשייה זעירה ומגורים א' באזור תעשייה, ירכא

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

מס' ג/14280, שינוי לתכניות ג/7318, ג/5000. 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא. גושים וחלקות:
גוש: 18793, חלקי חלקה: 7. גוש: 18886, חלקי חלקות: 8 - 13, 

.19 - 16

ואזור  חדשה  מגורים  שכונת  הוספת  א.  התכנית:  מטרת 
ייעוד משטח  שינוי  ב.  ירכא.  באזור תעשייה  ותעשייה  מסחר 
והתוויית  שצ"פ,  ותעשייה,  מסחר  א',  למגורים  לעתיד  תכנון 
ייעוד  לכל  המותרות  התכליות  קביעת  ג.  חדשים.  כבישים 

קרקע. ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4122 עמ'  התשס"ו,   ,5550 הפרסומים  ובילקוט   23/06/2006

בתאריך 09/07/2006.

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 
הגליל המרכזי, עכו, טל' 04-9912621, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17310
שם התכנית: שכונת משפחת הואש, ג'דיידה מכר

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

גנ/17310, שינוי לתכניות ג/7973, ג/13831.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג'דיידה מכר. גושים 
 ,297 חלקות:  חלקי   ,298 במלואה:  חלקה   ,18529 גוש:  וחלקות: 

311, 320. גוש: 18542, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקה: 19.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים 
ב. 2. שינוי ייעוד מאזור שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור 

לאזור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור. 3. התוויית דרך גישה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת התכליות המותרות לכל 
ייעוד קרקע. 2. קביעת הוראות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4420 עמ'  התשס"ט,   ,5965 הפרסומים  ובילקוט   12/06/2009

בתאריך 17/06/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מעוניין  וכל   ,04-9912621 טל'  עכו,  המרכזי,  הגליל  ולבניה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/16920
שם התכנית: תחנת תדלוק, שינוי ייעוד משטח 

חקלאי למסחר, נין
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/16920,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  המזרחי  הגליל 

לתכניות ג/8289, ג/8905, ג/298.

גושים וחלקות: גוש: 17204, חלקי חלקות: 6, 17. גוש: 17206, 
חלקי חלקות: 9, 10.

ומסחר  להסעדה  לשימושים  לגיטימציה  התכנית:  מטרת 
נין,  במבואות  תדלוק  לתחנת  הצמודים  ולשפ"פ  קיים  במבנה 

והקטנת קו בניין מציר דרך 65.

קיימים  קרקע  ייעודי  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לשימושים שונים כמפורט בתשריט. ב. קביעת ופירוט תכליות 
 65 דרך  מציר  בניין  קו  הקטנת  ג.  קרקע.  ייעוד  לכל   מותרות 
מ–100 מ' ל–40 מ'. ד. קביעת הוראות בניה. ה. קביעת הנחיות 

בינוי ועיצוב אדריכלי. ו. הסדרת חניה.

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
תבור,  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית 

טל' 04-6772333.

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 הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18052
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בניין, נין

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/18052,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  המזרחי  הגליל 

לתכנית ג/13119.

וחלקות: גושים  נין.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש: 17200, חלקי חלקה: 18.

ידי  על  הקיים,  לבניין  ליגיטימציה  מתן  התכנית:  מטרת 
בניה  זכויות  והשבת  בניין  קווי  הקטנת  בניה,  אחוזי   הגדלת 

)מס' יח"ד(.

כוללים  בניה  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מוצע.  מצב  לתשריט  בהתאם  בניין  קווי  הקטנת  ב.  ל–151%. 
ג/7033  לתכנית  בהתאם  יח"ד  מס'  בניה  זכויות  השבת  ג. 

המאושרת.

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
תבור,  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית 

טל' 04-6772333.

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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/18115
שם התכנית: חוות לולים, קיבוץ ברעם

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/18115,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  העליון  הגליל 

לתכנית מש"צ 66.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ ברעם. גושים 
וחלקות: גוש: 14246, חלקי חלקות: 24, 32, 44.

מטרת התכנית: א. לגליזציה לולים קיימים ותוספת לולים, 
חוות  בעבור  משק  למבני  מחקלאי  קרקע  ייעוד  שינוי  ידי  על 
לולים. ב. התאמת תוואי דרך לדרך קיימת. ג. הקלה מהוראות 
ברצועה  הקלה  ד.  דופן.  צמידות  בדבר   6.1.3 סעיף   35 תמ"א 

לתכנון של דרך אזורית מס' 899 לפי תיקון 80 לתמ"א 3.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת התכליות והשימושים 
המותרים בחוות לולים. ב. קביעת הוראות למתן היתרי בניה 

ולפיתוח השטח בחוות הלולים.

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 העליון, ראש פינה 12100.

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/16530

שם התכנית: חולתה - אזור קהילה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/16530, שינוי לתכניות ג/4918, ג/2101, ג/12339, ג/13236, 
תמא/34/ב/3,  תמא/19,  תמא/35,  תממ/9/2,  לתכניות  כפיפות 

תמא/34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולתה, רחוב חולתה.
גושים וחלקות: גוש: 13046, חלקות במלואן: 2 - 5, 7 - 10, חלקי 
חלקה: 6. גוש: 13047, חלקי חלקות: 6 - 8, 15, 21, 22. גוש: 13995, 

חלקי חלקה: 45. גוש: 13996, חלקות במלואן: 39, 41 - 43.

מגורים  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
לזכויות מעבר,  לספורט,  נופש,  לבילוי  ציבור,  למבני  לשטחים 
לדרכים, לשטחי קהילה ולשטח ציבורי פתוח, ומשטח ציבורי 
הדרכים  מערכת  של  מחדש  ארגון  ב.  תיירות.  לשטח  פתוח 
הפנימיות. ג. הגדרת מתחמים לצורכי חלוקה של אזור המגורים 

למגרשים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטח מגורים 
לדרכים, לשטחי  לשבילים,  ציבור,  ומוסדות  למבנים  לשטחים 
מלונאות, מסחר, תיירות, מבנים ומוסדות ציבור, ולשטחי חניה. 
שינוי  ומלונאות,  לתיירות  פתוח  פרטי  משטח  ייעוד  שינוי  ב. 
ונופש  ולמסחר  ונופש,  למלונאות  ונופש  בילוי  משטח  ייעוד 
ייעוד קרקע.  ג. קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל  כפרי. 
ביצוע  שלבי  קביעת  ה.  אדריכלי.  ועיצוב  הנחיות  קביעת  ד. 

והוראות לביצוע של החלוקה למגרשים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5033 עמ'  התשס"ט,   ,5979 הפרסומים  ובילקוט   10/07/2009

בתאריך 22/07/2009.

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 הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17418
שם התכנית: תחנת קולחים, בית שערים

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/17418.

גושים  בית שערים.  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
וחלקות: גוש: 17499, חלקי חלקה: 118.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח המוגדר כשטח 
חקלאי לשטח המיועד למיתקנים הנדסיים, וטיפול נופי להקמת 

תחנת שאיבה.

קביעת השימושים המותרים  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
בניה  הוראות  קביעת  ב.  הנדסיים.  למיתקנים  המיועד  בשטח 
ומתן  הוראות  קביעת  ג.  הנדסיים.  למיתקנים  המיועד  בשטח 

הנחיות לפיתוח סביבתי.

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 לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' ג/17868

 שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, 
והסדרת דרך גישה ושטחים פתוחים, סכנין

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 
לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/17868, שינוי לתכניות 

ג/9169, ג/668.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סח'נין. גושים וחלקות: 
גוש: 19272, חלקי חלקה: 22.

למגורים  חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
ג. התוויית  )תוספת של כ–11 יח"ד(. ב. הקצאת שצ"פ ושפ"פ. 

דרך.

ממגורים  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ב1,  מגורים  לאזור  חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  ב.  לדרכים. 
לכל  המותרים  השימושים  קביעת  ג.  ושפ"פ.  שצ"פ  דרכים, 
בניה,  מרווחי  צפיפות,  בניה:  הוראות  קביעת  ד.  קרקע.  ייעוד 
אדריכלי.  עיצוב  הנחיות  ו.  בינוי.  הנחיות  ה.  בניינים.   גובה 

כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ח.  דרכים.  התוויית  ז. 
י.  ט. קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.  תשתיות ושירותים. 

קביעת הנחיות סביבתיות.

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
04- טל'  סח'נין,  הגליל,  לב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

.6746740

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 לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17240
שם התכנית: לגיטימציה לבריכת המים ודרך גישה, 

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

ג/17240, שינוי לתכנית ג/7826.

גושים  חנא.  דיר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19420, חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לצורך לגיטימציה 
לבריכת מים של חברת מקורות ודרך גישה אליה.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע חקלאית 
ושצ"פ למיתקן הנדסי ודרך גישה. ב. קביעת הוראות וזכויות 

בניה בתחום התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5785 עמ'  התשס"ט,   ,5998 הפרסומים  ובילקוט   21/08/2009

בתאריך 14/09/2009.

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 לב הגליל, סח'נין, טל' 04-6746740, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17438
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ושינוי בקווי בניין, סכנין
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

גנ/17438, שינוי לתכניות ג/9169, ג/668, ג/12906.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סח'נין. גושים וחלקות:
גוש: 19280, חלקי חלקות: 9, 77.
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בניה  אחוזי  והגדלת  בניה  קווי  הקטנת  התכנית:  מטרת 
מ–150% ל–195%, צפון מערב סכנין.

עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בניה והגדלת אחוזי 
בניה מ–150% ל–195%, צפון מערב סכנין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2679 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   23/02/2009

בתאריך 05/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה לב הגליל, סח'נין, טל' 04-6746740, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17745
שם התכנית: שינוי תוואי דרך מס' 54, סכנין

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

ג/17745, שינוי לתכניות ג/668, ג/7586.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סח'נין. גושים וחלקות:
גוש: 19287, חלקי חלקה: 27.

מטרת התכנית: שינוי תוואי דרך מס' 54.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך מס' 54 בסכנין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3714 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   20/03/2009

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 
ולבניה לב הגליל, סח'נין, טל' 04-6746740, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18123
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה

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/18123,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 

לתכניות ג/5507, ג/8172.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה. גושים וחלקות:
גוש: 17511, חלקי חלקה: 48.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

שינוי  ב.  בניה.  אחוזי  הגדלת  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
בקווי בניין לפי תשריט. ג. הגדלת מס' יח"ד במגרש. ד. הגדלת 

תכסית קרקע.

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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/18217
שם התכנית: הקמת מתחם לתעסוקה בכניסה לעילוט

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 

מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/18217.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט. גושים וחלקות:
גוש: 17485, חלקי חלקה: 43.

בכניסה  ומסחר  לתעסוקה  מתחם  הקמת  התכנית:  מטרת 
לעילוט.

חקלאי  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לאזור תעסוקה ומסחר שצ"פ, שפ"פ והתוויית דרכים. ב. קביעת 
השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה, 
בינוי.  הנחיות  קביעת  ד.  מבנים.  גובה  בניה,  מרווחי  צפיפות, 
ה. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי. ו. קביעת הוראות פיתוח 
השטח כולל תשתיות ושירותים. ז. קביעת השלבים וההתניות 

לביצוע. ח. קביעת הנחיות סביבתיות.

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/18122
שם התכנית: שינוי במערכת הדרכים המקומית, אכסאל

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

גנ/18122, שינוי לתכנית ג/7468.
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גושים  אכסאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 16903, חלקה במלואה: 47, חלקי חלקות: 37, 46, 

48, 50, 65, 82. גוש: 16927, חלקי חלקות: 2, 3.

מטרת התכנית: הסדרת מערכת דרכים, ושינוי קווי בניין 
למבנים קיימים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מדרך לשביל ודרך 
בניין  קווי  ב. שינוי  ב'.  ייעוד מדרך למגורים  ושינוי  משולבת, 

למבנים קיימים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,206 עמ'  התש"ע,   ,6008 הפרסומים  ובילקוט   18/09/2009

בתאריך 22/10/2009.

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 אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/15936

שם התכנית: שינוי ייעוד למגורים, דרך ושפ"פ 
בפקיעין החדשה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/15936, שינוי לתכניות ג/11630, ג/2574, כפיפות לתכניות 

ג/9953, תממ/9/2, תמא/35.

החדשה.  פקיעין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 19077, חלקי חלקות: 99, 102, 103, 107.

מטרת התכנית: א. ייעוד שטח לקרקע חקלאית עם הנחיות 
מיוחדות בנחלות מס' 70 ו–81 במושב פקיעין החדשה, לצורך 
מימוש זכויות בניה ליחידות אירוח כפרי, בלא הגדלת השטח 
המיועד למגורים ובלא שינוי במספר יחידות הדיור. ב. הגדלת 
ו–81.   70 מס'  בנחלות  לבניה  המותרות  האירוח  יחידות   מס' 
 ,69 מס'  בנחלות  מבנים  הסדרת  ד.   .70 מס'  נחלה  פיצול   ג. 

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 
מיוחדות, לשפ"פ ולדרך. ב. קביעת השימושים המותרים בכל 

תא שטח. ג. קביעת הוראות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,450 עמ'  התש"ע,   ,6014 הפרסומים  ובילקוט   09/10/2009

בתאריך 4/11/2009.

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 מעלה הגליל, ד"נ מעלה הגליל, מעונה, טל' 04-9979659, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/18009
שם התכנית: החלפת שטחים בין מגורים ומבני 

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

גנ/18009, שינוי לתכנית ג/5180.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ינוח-ג'ת.

ציבור  ומוסדות  למבנים  שטחים  לייעד  התכנית:  מטרת 
ושל  ולאפשר הסדרת מצבם של מבנה בית העם  ב',  ומגורים 

מבנה מגורים הקיימים בשטח הבנוי של כפר יאנוח.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
 ב' למבנים ומוסדות ציבור, ומשטח לבנייני ציבור למגורים ב'. 
ב. הגדלת אחוזי הבניה המותרים בשטח לבנייני ציבור מסך 
הכל 60% ל–202.5% בתא שטח מס' 100 ול–144% בתא שטח 
ד.  שטח.  תא  בכל  המותרים  השימושים  קביעת  ג.   .101 מס' 

קביעת זכויות והוראות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5786 עמ'  התשס"ט,   ,5998 הפרסומים  ובילקוט   30/08/2009

בתאריך 14/09/2009.

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 מעלה הגליל, ד"נ מעלה הגליל, מעונה, טל' 04-9979659, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' גנ/18239

שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ג'1, 
לדרך, ושינוי בהוראות בניה, חורפיש

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 
מפורטת  ברמה  מקומית  מיתאר  מופקדת תכנית  נפתלי  מעלה 

מס' גנ/18239, שינוי לתכנית ג/1275.

גושים  חורפיש.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19467, חלקי חלקות: 3, 35, 36, 88.

בניה,  אחוזי  כגון  בניה,  הוראות  שינוי  התכנית:   מטרת 
מס' קומות, צפיפות, גובה, וקווי בניין באזור מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי הוראות הבניה. ב. הגדלת 
המותר  הקומות  מס'  הגדלת  ג.  ל–208%.  מ–140%  הבניה  אחוזי 
לבניה מ–4 קומות ל–5 קומות. ד. הגדלת גובה מ–13.5 מ' ל–19 מ'. 
ה. הגדלת מס' יח"ד מ–3 יח"ד ל–4 יח"ד. ו. שינוי קווי בניין בהתאם 

לקונטור מבנה קיים. ז. 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 
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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 
הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  נפתלי,  ולבניה מעלה  הוועדה המקומית לתכנון   למשרדי 

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' ג/17811
שם התכנית: שינוי הוראות בניה והתוויית דרך, גוש חלב

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

ג/17811, שינוי לתכניות ג/4124, ג/912.

גושים  חלב.  גוש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 וחלקות: גוש: 14109, חלקה במלואה: 10, חלקי חלקות: 11, 12, 
75, 76, 87. גוש: 14112, חלקות במלואן: 78 - 80, חלקי חלקות: 

.83 - 81

מטרת התכנית: א. שינוי תוואי דרך מס' 6. ב. לגיטימציה 
למצב קיים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי תוואי דרך מס' 6. ב. שינוי 
ייעוד דרך למגורים. ג. שינוי ייעוד מאזור מגורים לדרך. ד. שינוי 
ייעוד ממבנה ציבור לדרך. ה. הגדלת אחוזי בניה ותכסית קרקע 

לתא שטח 61 באזור מגורים. ו. הגדלת כיסוי קרקע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1094 עמ'  התש"ע,   ,6036 הפרסומים  ובילקוט   27/11/2009

בתאריך 24/12/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,17511
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, מעלות תרשיחא, 
טל' 04-9978030, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17853
שם התכנית: שינוי בהוראות בניה, מעלות

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

ג/17853, שינוי לתכנית ג/11309.

מעלות-תרשיחא. ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות:  חלקי   ,6 במלואה:  חלקה   ,19431 גוש:  וחלקות:  גושים 

.32 ,31

שינוי  הכוללת  נקודתית  מפורטת  תכנית  התכנית:  מטרת 
הוראות בניה במעלות.

 ,19431 בניין בגוש  קווי  עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי 
וממ"ד,  חניה  לצורך  מ'  ל–0  מ'  מ–5  קדמי  בניין  קו   :6  חלקה 

מ'  מ–4  אחורי  בניין  קו  ב.  עילי.  בניין  קו  לבניה  מ'   ו–3 
ג. הגדלת אחוזי  לבניה.  מ'  ו–3  לצורך הקמת מחסנים,  מ'  ל–0 
לשטח  בניה  אחוזי  הגדלת  ד.  ל–81%.  מ–80%  עיקריים  בניה 

שירות מ–5% ל–43%. ה. הגדלת תכסית קרקע מ–35% ל–65%.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,725 עמ'  התש"ע,   ,6025 הפרסומים  ובילקוט   06/11/2009

בתאריך 26/11/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,17511
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, מעלות תרשיחא, 
טל' 04-9978030, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/18056
 שם התכנית: שני מגרשי מגורים בין הרחובות 

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

גנ/18056, שינוי 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, חלקה במלואה: 1.

וזכויות  הבניה  קווי  גבולות  קביעת  א.  התכנית:  מטרת 
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  ח.  לביצוע.  הנחיות  ולפיתוח  לבניה  הוראות  קביעת  ז. 

וחלוקה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,452 עמ'  התש"ע,   ,6014 הפרסומים  ובילקוט   25/10/2009

בתאריך 04/11/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,17511
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, מעלות תרשיחא, 
טל' 04-9978030, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/17284

שם התכנית: תכנית מיתאר לוטם
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/17284, שינוי לתכניות ג/9150, ג/10814, כפיפות לתכניות 

תמא/22, תממ/9/2, תמא/35.
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לוטם. רח'  לוטם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 19262, חלקי חלקה: 16. גוש: 19263, חלקות 
במלואן: 27, 28, 34, 39 - 41, 43, 47, 48, 56, 57, 59, חלקי חלקות: 
.3 חלקה:  חלקי   ,19265 גוש:   .58  ,55  -  53  ,46  ,44  ,42  ,29  ,22 

גוש: 19364, חלקה במלואה: 54, חלקי חלקות: 35 - 38, 41 - 44, 
50, 53, 55. גוש: 19401, חלקי חלקות: 1, 4, 53.

מטרת התכנית: א. תכנון מפורט של אזור הקיבוץ הקיים 
תכנון  ב.  השונים.  והשימושים  הייעודים  לפי  וחלוקת השטח 
מתן  ג.  יח"ד.   116 של  לקיבולת  הקיים  בקיבוץ  המגורים  אזור 

הנחיות עיצוביות לבניה חדשה ולתוספות בניה.

באזור  קרקע  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ושצ"פ. ספורט שכונתי,  ציבור,  מבני  למגורים,  הקיים   הקיבוץ 
2. שינויים קלים בתוואי דרכים מאושרות לצורך התאמה למצב 
הקיים בשטח, והקצאת דרכי גישה לחניות ורכב חירום. 3. קביעת 
התכליות המותרות לכל ייעודי קרקע. 4. קביעת הוראות בניה, 
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ותנאים למתן היתרי בניה בכל 
אחת מהתכליות הכוללות בתכנית. 5. קביעת הוראות לפיתוח 
ותקשורת.  חשמל  ניקוז,  ביוב,  מים,  דרכים,  ותשתיות   שטח 

6. קביעת הוראות להכנת תכנית חלוקה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4602 עמ'  התשס"ט,   ,5971 הפרסומים  ובילקוט   05/06/2009

בתאריך 29/06/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה משגב, ד"נ משגב, טל' 04-9990102, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17816
שם התכנית: הגדלת שטחי בניה ושינוי קו בניין, 

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

גנ/17816, שינוי לתכנית ג/במ/234.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה אבי"ב. גושים 
וחלקות: גוש: 19957, חלקה במלואה: 14, חלקי חלקה: 54.

מטרת התכנית: א. הגדלת זכויות בניה. ב. שינוי של קווי 
בניין.

של  עיקריים  שטחים  תוספת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
המבנה  לקונטור  בהתאם  בניין  קווי  של  שינוי  ב.  מ"ר.   90

הקיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5473 עמ'  התשס"ט,   ,5990 הפרסומים  ובילקוט   26/07/2009

בתאריך 25/08/2009.

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 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 אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/16675

שם התכנית: תוספת שטחי בניה, תכסית וקווי בניין 
במגרשי המגורים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' ג/16675, 
ג/14359,  ג/7029,  לתכניות  כפיפות  ג/במ/150,  לתכנית  שינוי 

תמא/34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: שדי תרומות. 
גושים וחלקות: גוש: 23012, חלקי חלקות: 30, 31. גוש: 23013, 
חלקי חלקות: 6 - 9, 13 - 18, 21, 22. גוש: 23018, חלקה במלואה: 
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.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי בקווי בניין: א. קווי בניין 
צדיים ואחורי מ–4 מ' ל–3 מ'. ב. קו בניין קדמי מ–5 מ' ל–3 מ'. 
2. שינוי בתכסית במגורים א' מ–15% ל–50%, שינוי בתכסית 
מינימלי  מגרש  בגודל  שינוי   .3 ל50%.  מ–32%  ב'  במגורים 
בזכויות  שינוי   .4 מ"ר.  ל–1,200  מ"ר  מ–2,000  א'  במגורים 
הבניה, שטחים עיקריים: במגורים א': מ–420 מ"ר ל–740 מ"ר, 
בניה,  בזכויות  שינוי   .5 מ"ר.  ל–300  מ"ר  מ–245  ב':  במגורים 

שטחי שירות: מ–130 מ"ר ל–50 מ"ר. שינוי בהוראות בינוי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,453 עמ'  התש"ע,   ,6014 הפרסומים  ובילקוט   16/10/2009

בתאריך 04/11/2009.

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 עמק 
המעיינות, בית שאן, טל' 04-6065850, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/15896
שם התכנית: ייעוד שטח ללול, בגוש 18570, חלקה 98, 

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

ג/15896, שינוי לתכנית ג/13695.

גושים  תמרה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18570, חלקי חלקות: 97, 98.

פרגיות  לגידול  לול  לבניית  שטח  ייעוד  התכנית:  מטרת 
פיטום הודיים לצד לול קיים.

עיקרי הוראות התכנית: התכנית מגדירה שינוי ייעוד משטח 
לבינוי  הוראות  קביעת  א.  הכולל:  מיוחד  חקלאי  לשטח  חקלאי 
ולפיתוח השטח. ב. קביעת תנאים לשיקום נופי. ג. קביעת תנאים 

לביצוע התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4603 עמ'  התשס"ט,   ,5971 הפרסומים  ובילקוט   03/07/2009

בתאריך 29/06/2009.
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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 
שפלת הגליל, תמרה 24930, טל' 04-994122, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסף ברון  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז הצפון  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 9/138/03/2

 שם התכנית: שינוי בזכויות בניה למגרש 199 
בשכונת גנים א', אילת

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 
אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' 9/138/03/2, שינוי וכפיפות 

לתכנית 1/138/03/2.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  אילת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X194.100 קואורדינטה   .23 האלה  רחוב  א',  גנים 
Y384.900גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים 
וחלקות: גוש: 40050 מוסדר, חלקה במלואה: 182, חלקי חלקה: 290.

כדי  קיים.  בית  להרחבת  אפשרות  מתן  התכנית:  מטרת 
לאפשר הרחבה זו, ישנו צורך בשינוי נקודתי בקו בניין אחורי, 
מותר  מרבי  גובה  ושינוי  קומה  תוספת  בניה,  זכויות  הוספת 
לבניה. כמו כן, תכנית זו מסדירה קו בניין צפון מזרחי )קדמי( 
וקו בניין צפון מערבי )צדי ימני(, בבניה קיימת מאושרת בלא 

תוספת בניה.

בניין  קו  בניין:  בקווי  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
אחורי - במצב המאושר הוא 3.5 מ', במצב המוצע יהיה שינוי 
נקודתי ל–1.80 מ'. קו בניין צדי - במצב המאושר הוא 3.5 מ', 
מ'.  ל–1.5  נקודתי  שינוי  ויכלול  ל–3.20  ישתנה  המוצע   במצב 
המוצע  במצב  מ',   5 הוא  המאושר  במצב   - קדמי  בניין   קו 
בקו  לחניה  מצללה  הקמת  תותר   - מצללה  בניין  קו  מ'.   4.60
 בניין 0, בקווי בניין קדמי וצדי, כמסומן בתשריט ובנספח בינוי.
מותרים  בניה  אחוזי  במצב המאושר,  בניה:  זכויות  תוספת  ב. 
הם 35% משטח המגרש - במצב המוצע, אחוזי בניה דרושים 
מבנה  הוא  המבנה  המאושר  במצב  קומה:  תוספת  ג.   .46.3% 
קומה  של  תוספת  תהיה  המוצע,  במצב  מרתף.   + חד–קומתי 
ומרתף.  הקובעת  לכניסה  מעל  קומות  שתי  הכל  סך   אחת, 
ד. שינוי גובה מרבי: במצב מאושר - גובה בניה מרבי במבנה 
חד–קומתי עם גג רעפים הוא 6 מ' - במצב מוצע, גובה בניה    

יהיה 7.10 מ' )לעומת 7 מ' גובה מרבי במבנה דו–קומתי(.

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' 
אילת,    ,1 הנגב  חטיבת  רח'  אילת,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6367114.

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 אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 4/235/03/2

שם התכנית: מגרש 325, משעול הזית 2, שחמון 4, 
אילת

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 
אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' 4/235/03/2, שינוי לתכניות 

2/במ/151, 2/מק/306, כפיפות לתכנית 209/03/2.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

 .325 מגרש  אילת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שכונת שחמון. רח' הזית 2. קואורדינטה X193.550, קואורדינטה 
Y384.700. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
חלקי   ,1 במלואה:  חלקה  מוסדר,   40082 גוש:  וחלקות:  גושים 

חלקה: 118. גוש: 40092 מוסדר, חלקי חלקה: 58.

מטרת התכנית: קביעת זכויות ומגבלות בניה חדשות.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת זכויות בניה - מגורים 
- 190 מ"ר לקיים, מצללה - 150 מ"ר, סך הכל 340 מ"ר תוספת 
שטח עיקרי, 50 מ"ר תוספת שטח שירות. ב. תוספת קומת מרתף. 
 +92.10 ממפלס  שינוי  האבסולוטי.  ה–0.00  מפלס  קביעת  ג. 
ידי  על  הצללה  ה.  נקודתי.  בניין  קו  שינוי  ד.   .+93.50 למפלס 
 מצללה בשטח של עד 200 מ''ר )מתוכם 150 מ"ר שטח עיקרי(.
גבול  בתוך  מוצללת  חניה  של  באופן  יהיה  החניה  פתרון  ו. 

המגרש כחלק משטחי המצללה המותרים.

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' 
אילת,   ,1 הנגב  חטיבת  רח'  אילת,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6367114.

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 אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 180/101/02/4

שם התכנית: בניה צמודת קרקע ברחוב השייטת 
)סמוך למלון המלך שאול(

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    
 ,180/101/02/4 מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  אשקלון 
כפיפות   ,101/02/4 4/מק/2154,   ,90/147/03/4 לתכניות  שינוי 

לתכניות 151/101/02/4, 4/מק/2135.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

התכנית  אשקלון.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .16-2 אפרידר  בשכונת  שייטת/פרידן  הרחובות  בצומת  נמצאת 
התכנית:  גבולות   .Y620.500 קואורדינטה   ,X158.500 קואורדינטה 
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 1941 מוסדר, 

חלקי חלקות: 112, 115.

מטרת התכנית: יצירת מתחם מגורים צמודי קרקע, שינוי 
מערך  והסדרת  ב',  ומגורים  א'  למגורים  ממלונאות  ייעוד 

התנועה במקום.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממלונאות למגורים 
צמודי קרקע ודרך משולבת. ב. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות 

בניה. ג. 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 
לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
יומצא למשרדי הוועדה  08-6263795. העתק ההתנגדות  טל' 
אשקלון,   ,7 הגבורה  רח'  אשקלון,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6792355.

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' 21/109/03/5

שם התכנית: מגורים במגרשים מס': 1, 3, 15, 17, 55, 
 84, 122, 123, 127, 142, 143, 148, שכונת דרום, 

באר שבע
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    
21/109/03/5א, שינוי  מס'  מופקדת תכנית מפורטת  באר שבע 

לתכנית 10/109/03/5.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,31  ,29  ,12  ,10  ,2 גרא  בן  אהוד  בתים:  ומספרי  רחובות   דרום. 
 ,22 הגלעדי  יפתח   ,16  ,12 דבורה   ,83 נגבה   ,18  ,14 כוכבא   בר 
ברק 10. קואורדינטה X179.070, קואורדינטה Y572.390. גבולות 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
 ,76  ,34  ,22  ,20  ,5  ,3 במלואן:  חלקות  מוסדר,   38006 גוש: 
 ,217  ,214  ,212  ,211 חלקות:  חלקי   ,136  ,119  ,118  ,114  ,82  ,77 

.223 - 219

מטרת התכנית: שינויים במגרשי מגורים מס' 1, 3, 15, 17, 
55, 84, 122, 123, 127, 142, 143, 148 בשכונת דרום, באר שבע:
הגדלת זכויות בניה, הגדלת גובה מבנה והוספת קומה, קביעת 
מגרש  גודל  שינוי  ומצללות,  סככות  מחסנים,  לבניית  תנאים 

)מס' 1(.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת זכויות בניה במגרשים 
)תאי שטח( מס' 1, 3, 15, 17, 55, 84, 122, 123, 127, 142, 143, 148 
למגרשים  קביעת שטחי שירות   .2 עד 65%.  עיקריות  למטרות 
על   ,1 מס'  שטח(  )תא  מגרש  גודל  שינוי   .3 הנ"ל.  שטח(  )תאי 
ידי שינוי ייעוד קרקע מדרך קיימת לאזור מגורים א'. 4. קביעת 
 הוראות והנחיות בניה למצללות, סככות ומדרגות לא מקורות.
בניין. בקווי  שינוי   .6 קומה.  והוספת  מבנה  גובה  הגדלת   .5 

7. 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 
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 הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל'   ,84100
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רח' מנחם בגין 2, 

באר 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' 36/134/03/5

שם התכנית: מגורים במגרש מס' 55, רחוב נרקיס 52, 
שכונת נווה נוי, באר שבע

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   ,36/134/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר 
 18/134/03/5 לתכנית  כפיפות   ,13/134/03/5 לתכנית  וכפיפות 

)תרש"צ 4/07/3(.

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

שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה נוי.  נווה  שכ'   ,52 נרקיס  ברח'  נמצאת   התכנית 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y570.880 קואורדינטה   ,X180.620
מוסדר,   38199 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקה במלואה: 58.

 55 מגורים  למגרש  בניה  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ברח' נרקיס 52, שכ' נווה נוי, באר שבע.

במגרש  לבניה  שטח  הוספת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הגדלת  ידי  על  א',  מגורים  לאזור  המיועד   55 מס'  שטח(  )תא 
זכויות בניה למטרה עיקרית, מ–45% ל–56%. ב. קביעת שטחי 
 - הקובעת  הכניסה  מעל   .1 מתוכם:   ,25% של  בהיקף  שירות 
סככת חניה )25 מ"ר(, מחסן )8 מ"ר(. 2. מתחת לכניסה הקובעת 
- מרתף כולל ממ"ד וגגון מעל יציאה ממרתף )3 מ"ר(. ג. קביעת 
הוראות להקמת מדרגות חיצוניות. ד. 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 
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 הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל'   ,84100
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רח' מנחם בגין 2, 

באר 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' 4/199/03/5

שם התכנית: מגורים במגרש 16א ברחוב פריבס 23, 25, 
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 
 ,4/199/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר  ולבניה 

שינוי לתכנית 199/03/5, כפיפות לתשריט איחוד 199/03/5)8(.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המגרש  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  שבע.  בבאר  הרכס  רמות  בשכונת   ממוקם 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y576,500 קואורדינטה   ,X180,725
מוסדר,   38374 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקות במלואן: 31 - 33, חלקי חלקות: 23, 34, 35.

מטרת התכנית: תוספת שטחי בניה בבתי מגורים במגרש 
מס'  16א ברחוב פריבס 23, 25, בשכונת רמות באר שבע. 

בקומת  בניה  שטחי  תוספת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
הקרקע ובקומה א', על ידי הגדלת זכויות הבניה למטרה עיקרית, 
מ"ר   205  - ב  שטח  לתא  מ"ר,   190  - א  שטח  לתא   כדלקמן:  
)190 מ"ר למגורים + 15 מ"ר לפרגולה במרפסת גג(. 2. קביעת 
קירוי  ולסככת  מ"ר(   8( מהבית  נפרד  למחסן  בניה  הוראות 
לבניית  ותנאים  הוראות  קביעת   .3 מ"ר(.   30( לרכב  כפולה 
בניה,  הוראות  קביעת   .4 ב.   - שטח  תא  גג  במרפסת  מצללה 
פיתוח ועיצוב אדריכלי. 5. קביעת הנחיות עיצוב לסככות רכב 

כהנחיות מחייבות בעבור המגרש כולו.

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 הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל'   ,84100
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רח' מנחם בגין 2, 

באר 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' 8/215/03/5

שם התכנית: מגורים ברחוב קלמן מגן 10, רמות ד', 
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 
 ,8/215/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר  ולבניה 

שינוי וכפיפות לתכניות 5/במ/185, 5/מק/2093.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המגרש בשכונת רמות, רח' קלמן מגן 10, באר שבע. קואורדינטה 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y575.325 קואורדינטה   ,X182.000
 38349 מגוש:  חלק  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

בהסדר.

מטרת התכנית: שינויים בזכויות ומגבלות בניה בתא שטח 
מס' 76/1 באזור מגורים, רמות ד', באר שבע.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תא שטח מס' 76/1: א. הגדלת 
היקפי בניה מרביים בעבור שטח למטרה עיקרית מעל הכניסה 
הקובעת. ב. הגדלת זכויות בניה למטרת שירות מתחת לכניסה 
הקובעת. ג. שינוי בקו בניין בחזית אחורית. ד. קביעת תנאים 
למתן היתרי בניה. 2. תא שטח מס' 76/2: בתא שטח זה לא יחולו 

שינויים. חריגות הבניה שבו יטופלו על ידי עיריית באר שבע.
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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 הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל'   ,84100
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רח' מנחם בגין 2, 

באר 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' 10/215/03/5

שם התכנית: מגורים במגרש מס' 3 ברחוב יצחק 
מודעי 13, שכונת רמות ד', 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 
 ,10/215/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  באר שבע  ולבניה 

שינוי וכפיפות לתכניות 5/במ/185, 5/מק/2093.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,13 מודעי  יצחק  רח'  רמות.  בשכונת  המגרש 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y574,975 קואורדינטה   ,X181,750
 38392 מגוש  חלק  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

בהסדר.

במגרש  בניה  ומגבלות  בזכויות  שינויים  התכנית:  מטרת 
מגורים מס' 3, רחוב יצחק מודעי מס' 13, שכונת רמות ד', באר 

שבע. 

תוך  א',  בקומה  בניה  תוספת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ''ר.   ל–217  מ''ר  מ–200  עיקרית  למטרה  בניה  זכויות  הגדלת 
2. שינוי קו בניין. 3. קביעת הנחיות בניה להקמת מחסן נפרד 
והגדלת  מ',   0.0 ואחורי  צדי  בניין  בקו  אחורית  בחצר  מהבית 
למתן  תנאים  קביעת   .4 בהתאם.  שירות  למטרת  בניה  זכויות 

היתרי בניה. 5. הגדלת תכסית שטח מרבית.

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 הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל'   ,84100
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רח' מנחם בגין 2, 

באר 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' 38/203/03/5

שם התכנית: 23 מגרשי מגורים בשכונת רמות, באר שבע
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

38/203/03/5, שינוי לתכניות 5/במ/6/6, 5/במ/1/6.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רמות באר 
יוחנן   .16-9  ,1 זרחין  אלכסנדר  רחובות:  רמות.  שכונת  שבע, 
אהרוני 14. מקס בורן 35. משה יצחק 2, 4, 7, 9, 11. גינזבורג 5, 10, 
 16, 20, 26. גיאורג האז 10, 11. קואורדינטה X181,500, קואורדינטה 
Y576,000. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
 ,38159 גוש:   .280 חלקה:  חלקי   ,38158 גוש:  וחלקות:  גושים 
 ,58  -  55  ,48  -  45  ,36  -  33  ,30  ,29  ,26  ,25 במלואן:   חלקות 
68, 69, 76, 78, 81, 83. גוש: 38159, חלקי חלקות: 125 - 129, 161.
גוש: 38362, חלקות במלואן: 49 - 54, 57, 72, 73, חלקי חלקה: 

161. גוש: 38396, חלקות במלואן: 17, 18, חלקי חלקה: 217.

לצמודי  במגרשים  בניה  היקפי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
קרקע.

זכויות הבניה למטרה  1. הגדלת  עיקרי הוראות התכנית: 
א',  ובקומה  הקרקע  בקומת  בניה  תוספת  בעבור   עיקרית 
הבניה  זכויות  הגדלת   .2 יח"ד.  לכל  מ"ר  ל–192  מ"ר  מ–120 
סככת  בעבור  יח"ד,  לכל  מ"ר  ל–35  מ"ר  מ–21  שירות  למטרות 
באופן  צדי  בניין  קו  שינוי   .3 כניסה.  וגגון  חיצוני  מחסן  רכב, 
נקודתי בעבור גגון כניסה. 4. שינויים בקווי בניין בעבור מחסנים 
סטנדרטיות. בניה  לתוספות  בינוי  הוראות  מתן   .5  וסככות. 

6. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4428 עמ'  התשס"ט,   ,5965 הפרסומים  ובילקוט   21/05/2009

בתאריך 17/06/2009.

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 
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' 32/211/03/5

שם התכנית: מגרש 413א, שכונת נחל בקע
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
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32/211/03/5, שינוי לתכניות 7/211/03/5, 5/במ/4/63, כפיפות 
לתכנית 5/במ/63.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
באר   ,42 ויצחק  צביה  רח'  בקע,  נחל  בשכ'  נמצא  התכנית 
גבולות   .Y570.350 קואורדינטה   ,X179.000 קואורדינטה  שבע. 
וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
גוש: 38314, חלקות במלואן: 25, 26, חלקי חלקה: 35. גוש: 38317, 

חלקי חלקות: 45, 46.

מטרת התכנית: שינויים במגרש A413 ברחוב צביה ויצחק 42, 
שכ' נחל בקע, באר שבע.

מרביים  בניה  היקפי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
במגרש מס' A413 המיועד לאזור מגורים א' חד–משפחתי עם 
קיר משותף, מ–151 מ''ר ל–208 מ''ר, מתוכם: למטרות עיקריות 
מ"ר  ל–23  מ''ר  מ–21  שירות  למטרות  מ''ר,  ל–185  מ''ר  מ–130 
סטנדרטי. בינוי  שינוי  ב.  מ''ר(.   15 רכב  סככת  מ''ר,   8  )מחסן 
ג. שינויים בקו בניין קדמי. ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. 

ה. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,207 עמ'  התש"ע,   ,6008 הפרסומים  ובילקוט   08/10/2009

בתאריך 22/10/2009.

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.

מרחבי תכנון מקומיים באר שבע ושמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 172/102/02/5

שם התכנית: רובע מנחם, מרת"ח באר שבע
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
5/במ/72,   ,68/102/02/5 לתכניות  שינוי   ,172/102/02/5

.111/02/11 ,204/02/11

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רח' נווה 
חלקי   ,100215/1 גוש  וחלקות:  גושים  שבע.  באר  צפון  מנחם. 
 ,100613 גוש   .83  ,82 100612, חלקי חלקות  גוש   .85  ,74 חלקות 
חלקי חלקה 169. גוש 100614, חלקי חלקה 28. גוש 100616, חלקי 
 ,100228/1 גוש   .1 חלקה  חלקי   ,100269/4 גוש   .60  ,59 חלקות 
חלקה 10, חלקי חלקות 1, 2, 8, 9, 17. מס' גוש שומה - כתף באר 
שבע 6, חלקי חלקה 1. כתף באר שבע 8, חלקי חלקות 5, 7, 11, 
12, 13. כתף באר שבע 9, חלקי חלקות 3, 7, 10. גושים בהליכי 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .100621 גוש   .38166 גוש   - הסדר 

בתשריט בקו כחול רצוף.

הנחיות  וקביעת  חדשות  שכונות  הקמת  התכנית:  מטרת 
קרקע  ייעודי  קביעת   .1 מיתארית.  ברמה  ופיתוח  בניה 
הוראות  קביעת   .2 מיתארית.  ברמה  המותרים  והשימושים 
לפי תמא22  היער  פירוט מתחמי   .3 מפורטות.  להכנת תכניות 
לשטחי יער קיימים ומוצעים. 4. קביעת הנחיות כלליות לבניה 
ופיתוח  לעיצוב  כלליות  הנחיות  קביעת   .5 מיתארית.  ברמה 
ברמה  ארכיטקטוניות  הנחיות  קביעת   .6 מיתארית.  ברמה 

מיתארית. 7. קביעת הנחיות לתכנון דרכים ברמה מיתארית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1202 עמ'  התשס"ט,   ,5883 הפרסומים  ובילקוט   28/11/2008

בתאריך 17/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-6263795 טל' 
ולבניה באר שבע, רח' מנחם בגין 2, באר שבע, טל' 08-6463807, 
ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, שדרות, 
טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שדרות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 99/102/03/21

שם התכנית: מעונות סטודנטים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
/21  ,102/03/21  ,16/101/03/21 לתכניות  שינוי   ,99/102/03/21
 ,101/02/21  ,4/101/02/21  ,30/101/02/21  ,116/03/21 מק/2009, 

.25/102/03/21 ,14/101/02/21

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: שדרות. המתחם נמצא 
קואורדינטה  שדרות.  העיר  במרכז  והרצל  בגין  הרחובות   בין 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y603.600 קוארדינטה   ,X161.400
חלקות   ,1898 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 
במלואן: 9, 41, 59, חלקי חלקות: 64, 79, 110. גוש: 2479, חלקי 

חלקות: 13, 24.

סטודנטים  לכ–1,000  מעונות  הקמת  א.  התכנית:  מטרת 
במרכז העיר שדרות. ב. חיזוק והחייאת אזור המרכז באמצעות 
מתוכננים  סביבו  )אשר  ושצ''פ  דרך  הכוללת  עירונית  כיכר 
מבנים ומוסדות חינוך אקדמאי, מגורים ב'(, וכן חזית לכיכר עם 
שימושי פנאי ורווחה. יצירת אינטראקציה בין תושבי המרקם 
הוותיק, הסטודנטים ודיירי המגורים החדשים. הערה: הקצאת 
נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה  והסדרת  נגישות  יח''ד 

בנויה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד בחלקות הקיימות 
ומוסדות  מבנים  למגורים,  דרכים  ציבור,  ובנייני  ממגורים 
דרכים.  ציבור,  ומוסדות  מבנים  )אקדמי(,  לחינוך   ציבור 
2. קביעת חזית עם הוראות מיוחדות על גבי ייעוד קרקע, מבנים 
 ומוסדות ציבור לחינוך )אקדמי(. 3. תנאים למתן היתרי בניה. 
ומגבלות  זכויות  קביעת   .5 אדריכלי.  עיצוב  בדבר  הוראות   .4
וחלוקת  איחוד   .7 נגישות.  בדבר  הנחיות  קביעת   .6 בניה. 

מגרשים בהסכמת בעלים בכל תחום התכנית.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1620 עמ'  התש"ע,   ,6052 הפרסומים  ובילקוט   21/12/2009

בתאריך 21/01/2010.

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 
מעוניין  וכל   ,08-6892745 טל'  שדרות,  הנשיא,  כיכר  שדרות, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחבי תכנון מקומיים רמת נגב ושמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך 
מס' ד/313/02/20

שם התכנית: דרך מס' 10, קטע ניצנה-חלוציות, 
שינוי תוואי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת 
שינוי  ד/313/02/20,  מס'  דרך  תכנית  מופקדת  ושמעונים  נגב 
לתכניות 10/במ/187, 101/02/20, 48/101/02/20, 52/101/02/20, 

53/101/02/20, 480/02/7, 287/03/7, 5/101/02/20/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

מועצה  בתחום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
כמהין,  יישובים:  אשכול.  אזורית  ומועצה  נגב  רמת  אזורית 
לכרם  )מדרום  לחלוציות  ניצנה  בין   ,3 חלוצית  מילכה,  באר 
 ,X540.000 קואורדינטה  מצרים.  עם  לגבול  ובסמוך  שלום( 
קואורדינטה Y140.000. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 
כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 39001 מוסדר, חלקי חלקה: 2. 
גוש: 39006, מוסדר, חלקי חלקה: 1. גוש: 39007 מוסדר, חלקי 

חלקות: 1 - 3, 6.

מטרת התכנית: שינוי תוואי דרך מס' 10 בקטע שבין ניצנה 
לחלוציות, ושיפור דרך מקומית שבין דרך מס' 80 לדרך מס' 10. 

עיקרי הוראות התכנית: א. לייעד שטחים לדרך. ב. לקבוע 
הנחיות ומגבלות בתחום התכנית. ג. לייעד את השטח המסומן 
לדרך להקמת דרכים, מיתקני דרך, מבני שירות, גשרים, גשרונים, 
מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות 
חפירה, עבודות בניה, עבודות סלילה, מילוי והריסה הכרוכות 
לטיפול  התכנית  בתחום  שטחים  לייעד  ד.  הדרך.  בסלילת 
נופי, שיקום סביבתי ואמצעים למניעת מפגעי רעש. ה. לבטל 
 דרכים כנדרש על ידי התכנית. ו. לקבוע הוראות לביצוע הדרך. 
סוללות  ניקוז,  להסדיר  ח.  וצמתים.  הסתעפויות  להסדיר  ז. 

הכוונה וחציית נחלים בתחום 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 רמת נגב, טל' 08-6564129, ולמשרדי 
הוועדה 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' 22/172/02/7

שם התכנית: שכונה צפונית תל שבע
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 מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' 

22/172/02/7, שינוי לתכניות 305/02/7, 1/172/02/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

מצפון  שבע.  תל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X186.800 לשכונות 3, 4, 5, 7 ומדרום לנחל חברון. קואורדינטה
קואורדינטה Y574.600. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 
כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 39729 מוסדר, חלקי חלקה: 14. 
גוש: 100057 לא מוסדר, לפי רישום ישן: גוש 29 )ארעי(, ח"ח 2.

שכונת  לפיתוח  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
מגורים, מבני ציבור, שצ''פ, על ידי שינוי ייעודי קרקע וקביעת 

הנחיות ומגבלות בניה.

חדשה  מגורים  שכונת  תכנון   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
של  ושימושם  ייעודם  קביעת  שבע,  תל  הבדואי  ביישוב 
השטחים, והתוויית דרכי הגישה. 2. קביעת ייעודי קרקע לאזורי 
לשטח  ציבור,  למוסדות  לשטח  ב',  מגורים  לאזור  א',  מגורים 
ציבורי פתוח, מיתקנים הנדסיים, שבילים ולדרכים. 3. קביעת 
זכויות,  4. קביעת  יח''ד.  יח''ד מרבי לאזורי מגורים ל–826  מס' 
מגרשים  וחלוקת  איחוד   .5 בניה.  ומגבלות  הנחיות  הוראות, 
קיימים  מבנים  להריסת  הוראות  קביעת   .6 בעלים.  בהסכמת 
והוראות  נופי  לפיתוח  הוראות  קביעת   .7 התכנית.  בשטח 

ליישום 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.
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מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 1/409/03/7

שם התכנית: מגרש A28, שכונה 11, 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 
 ,1/409/03/7 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכנית 409/03/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

 .11 שכונה  לקיה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 Y581.174 קואורדינטה   ,X188.620 קואורדינטה   .A28 מגרש 
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 

וחלקות: גוש: 100217/1 מוסדר, חלקי חלקה: 1

עיקריות  למטרות  בניה  אחוזי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ולשירות, ושינוי קו בניין קדמי כמסומן בתשריט.

זכויות הקרקע לבניין  עיקרי הוראות התכנית: א. הסדרת 
מגורים א' עם חזית מסחרית בגודל 70 מ"ר. ב. שינוי קו בניין 
קדמי. ג. הגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריות ולשירות, ותוספת 
4 יח"ד, סך הכל יח"ד 8 יח"ד במגרש. ד. קביעת שטחי הבניה 
שטח  ל–78%  עיקרי  מ–40% שטח  עיקריות,  למטרות  המרביים 
עיקרי, ושטחי שירות מ–102+10% מ"ר. ה. קביעת השימושים 
בניה.  היתרי  למתן  תנאים  קביעת  ו.  והמגבלות.   המותרים 
שלבי  קביעת  ח.  אדריכלי.  ועיצוב  לבינוי  הנחיות  קביעת  ז. 

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 מפורטת 
מס' 8/102/03/7

שם התכנית: תחנת שאיבה ניר יצחק
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

8/102/03/7, כפיפות לתכנית תממ/14/4.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

צפונית  יצחק.  ניר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
לדרך 232, מזרחית לניר יצחק. בתחום מועצה אזורית אשכול. 
מזרח  מערב  קואורדינטה   ,X140.450 צפון  דרום   קואורדינטה 
Y573.050. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות: גוש: 100307, חלקי חלקות: 20, 36, 42, 47.

מיתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
הנדסי - תחנת שאיבה למים.

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 
 ,5796 עמ'  התשס"ט,   ,5998 הפרסומים  ובילקוט   21/08/2009

בתאריך 14/09/2009.

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.

מרחבי תכנון מקומיים שמעונים ושקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת 
מס' 43/303/02/7

שם התכנית: יער אור הנר, ויער ניר עם
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומיות  הוועדות  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
מפורטת  מיתאר  תכנית  מופקדת  ושקמים  שמעונים  ולבניה 
מס' 43/303/02/7, שינוי לתכנית 2/218/03/7, כפיפות לתכניות 
תתל/14/4/ב, ד/25/303/02/7, תמא/8, תממ/14/4, 1/129/03/7, 

4/195/03/7, אישור לפי תמ"א תמא/22.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

מועצה  בתחום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אזורית שער הנגב ומועצה אזורית חוף אשקלון. חלק ממועצה 
ממועצה  וחלק  הנר,  ואור  עם  ניר  כולל  הנגב  שער  אזורית 
קואורדינטה   ,X606.000 קואורדינטה  אשקלון.  חוף   אזורית 
כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y161.000
חלקות  מהגוש,  חלק  מוסדר,   588 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף. 
591 מוסדר, חלק מהגוש,  גוש   .9 5-1, חלקי חלקה:  בשלמותן: 
 חלקות בשלמותן: 10-6, 20, חלקות בחלקן: 4, 13-11, 18, 19, 21, 
29-26, 31, 32, 35, 49-41, 51, 53. גוש: 593 מוסדר, חלק מהגוש, 
 חלקות בשלמותן: 4-2, 8, 9, 11, חלקות בחלקן: 1, 7-5, 10, 15. 
חלקות   ,3 בשלמותה:  חלקה  מהגוש,  חלק  מוסדר,   596 גוש: 
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 בחלקן: 1, 2, 4, 5. גוש: 597, מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בשלמותן: 
חלק  מוסדר,   598 גוש:   .13  ,6 בחלקן:  חלקות   ,21-14  ,12-1
מהגוש, חלקות בחלקן: 6-1, 8, 9. גוש: 599 מוסדר, חלק מהגוש, 
 חלקי חלקה: 1. גוש: 600 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 13. 
חלקות   ,2 בשלמותה:  חלקה  מהגוש,  חלק  מוסדר,   601 גוש: 
בחלקן: 1, 4, 6. גוש: 1126 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה בשלמותה: 
23, חלקות בחלקן: 1, 2. גוש: 1127 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 
בשלמותה: 4, חלקות בחלקן: 1, 2. גוש: 1128 מוסדר, חלק מהגוש, 
 חלקות בשלמותן: 8-1, חלקות בחלקן: 14-9, 16, 17, 21, 22, 24, 25. 
גוש: 1130 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 1. גוש: 1131 מוסדר, 
מהגוש,  חלק  מוסדר,   1135 גוש:   .2 חלקה:  חלקי  מהגוש,  חלק 
חלקות בחלקן: 1, 2, 4, 5, 12, 19-15, 27. גוש: 1674 מוסדר, חלק 
 ,34-17  ,12-2 בחלקן:  חלקות   ,37 בשלמותה:  חלקה  מהגוש, 
36, 57-38. גוש: 1675 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בחלקן: 21, 
64, חלקות בחלקן:   ,6 גוש: 1689 מוסדר, חלקות בשלמותן:   .24
3, 20-5, 48-41, 57, 58, 63. גוש: 1877 מוסדר, חלק מהגוש,   ,1
חלקות בשלמותן: 3-1, 14, 73, 75, 76. חלקות בחלקן: 15, 16, 88. 
גוש: 2824 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בחלקן: 9, 10. גוש: 2826 
מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בחלקן: 3, 25-20, 34-27. גוש: 2827 
 .17  ,14  ,13  ,11 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בחלקן: 4-2, 8-6, 
גוש: 2828 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בשלמותן: 24, 30, חלקות 

בחלקן: 5, 11-9, 13, 23-15, 28-25, 33.

מטרת התכנית: א. פירוט ודיוק מתחמי היער לפי סעיף 6 
בתמא 22 לשטחי יער קיימים ומוצעים. ב. שינוי בסוגי היערות 
ליער  לשימור  טבעי  מיער  שינוי   :4 שינוי   .22 לתמא  בהתאם 
הייעוד של  ידי שמירת  על   ,1 מס'  קיים בתא שטח  נטע אדם 
שמורת נוף לפי תמא 8 בתא שטח זה. ג. שינוי אזורים חקלאיים 
לסוגי יער בהתאם לתמא 22. ד. שינוי אזורים המיועדים לסוגי 
יער לפי תמא 22 לאזורים חקלאיים לפי השימוש בפועל ולפי 
המשבצות החקלאיות. ה. הגדרת אזורי יער למרעה. ו. שמירה 
שטחים  ייעוד  ז.  התכנית.  בשטח  ומורשת  נוף  טבע  ערכי  על 
מוקדי  קביעת  ח.  הציבור.  לרווחת  רב–תכליתי  לשימוש  ביער 

נופש בחיק הטבע. ט. הגדרת אתרי הנצחה בשטחי היער.

המותרות  התכליות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת  ג.  מותרים.  בניה  היקפי  קביעת  ב.  קרקע.  ייעוד  לכל 
תנאים למתן היתר בניה, וקביעת הוראות בנושאי ניקוז, נחלים 

ותשתיות.

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, ולמשרדי  

הוועדה 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.

אבי הלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  

הודעות של הוועדה המחוזית המשותפת
לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית

מחוז הצפון    
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
משצ/109  מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
- מעונה - אדמות חקלאיות", שינוי לתכניות מפורטות ג/3365, 

ג/3963.

אדמות   - מעונה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,18416  ,19397-18394  ,18378-18370 גושים  חלקי   - חקלאיות 

18434, 18437, 18633, 18804, 18805; שטח התכנית: 743 דונם.

בספרי  רישום  לצורכי  חלוקה  תכנון  א(  התכנית:  מטרת 
גושים  ואיחוד  ביטול  ב(  מעונה;  מושב  באדמות  המקרקעין 

וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5955, התשס"ט, ביום 24.5.2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות: 
 ,125 בגין  מנחם  דרך  והדרום,  הצפון  חיפה,  המרכז,  ירושלים, 
קומה 3, תל אביב, וכן במשרדי הוועדה המקומית מעלה הגליל,  
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מחוז הדרום    
מרחב תכנון מקומי תמר-ערבה תיכונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
מפורטות  לתכניות  שינוי  והסביבה",  חצבה   - משד/48   מס' 

30/מק/3008, 291/02/10.

חצבה  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית:  שטח   ;39152  ,39053  ,39052 גושים  חלקי  והסביבה, 

11,752 דונם.

רישום  לצורכי  מפורטת  תכנית  הכנת  א(  התכנית:  מטרת 
מושב חצבה והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט; ב( ביטול 

ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5955, התשס"ט, ביום 24.5.2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות: 
 ,125 בגין  מנחם  דרך  והדרום,  הצפון  חיפה,  המרכז,  ירושלים, 
תמר- המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן  אביב,  תל   ,3 קומה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  תיכונה,  ערבה 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

                                            יוסף שגיא
                        יושב ראש הוועדה המחוזית המשותפת
                      לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית

                 למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 48030-03-10

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

ח"פ   בע"מ,  ונופש  תיירות  פירוק חברת צמח בצמח  ובעניין 
.51-379391-9

והמבקשת: מיכל נח, ע"י ב"כ עו"ד גבריאל פרידמן, מרח' צמח 
השדה 29/12, מעלה אדומים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.3.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2010, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 8.7.2010

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

גבריאל פרידמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פש"ר 80/10

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

בנייה  לעבודות  חברה  ראס  אבו  ע.ע.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-125614-1, ע"י ב"כ עו"ד נפתלי נשר ו/או שלומית 
 ,04-8677565 33101, טל'  4, חיפה  לוין  )רענן( נשר, מרח' שמריהו 

פקס' 04-8672990.

והמבקשת: ממשין חברה להנדסה בע"מ, ח"פ 51-175012-7, 
בניין צחר, ת"ד 557, קרית שמונה 10200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.2.2010 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.7.2010, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.7.2010, 

בשעה 12.00.

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

נפתלי נשר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
אגודה   - בישראל  הצאן  מגדלי  האגודה: התאחדות  שם   )1(

שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005099-7.  

המען: נמצא אצל עודד ויזל.  
תאריך רישום: כ"ג בסיוון התשס"ח )26 ביוני 2008(.  

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

שם האגודה: חריש הירוקה - אגודה שיתופית להתיישבות   )2(
קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005336-3.  
המען: רח' אביטל 837861.  

תאריך רישום: כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  
קהילתית  שיתופית  אגודה   - שובה  גרעין  האגודה:  שם   )3(

בע"מ.
מס' האגודה: 57-005337-1.  

המען: שובה, ד"נ הנגב 83147.  
תאריך רישום: כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: תבלינים - אגודה שיתופית בע"מ.  )4(
מס' האגודה: 57-005338-9.  
המען: רח' רמב"ם 2, נתיבות.  

תאריך רישום: כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(.  
סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  

סוג משני: שירותים.  
שם האגודה: אחזקות ביטוח חקלאי עמק הירדן והמעיינות   )5(

- אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005339-7.  

המען: ד"נ עמק הירדן 15132.  
תאריך רישום: כ"ט באייר התש"ע )13 במאי 2010(.  

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

אגודה שיתופית חקלאית   - בבחן  שם האגודה: סחלבים   )6(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005340-5.  
המען: בחן, ד"נ חפר 38827.  

תאריך רישום: י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
שם האגודה: גד זרעים - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )7(

מס' האגודה: 57-005341-3.  
המען: ד"נ עמק הירדן 15132.  

תאריך רישום: י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(.  



3461 ילקוט הפרסומים 6098, ט' בתמוז התש"ע, 21.6.2010

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

קהילתי  כפר   - גנים  באר  ניסנית  קהילת  האגודה:  שם   )8(
אגודה שיתופית להתיישבות תעשייתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005342-1.  
המען: ניצנים, ד"נ אבטח 79290.  

תאריך רישום: י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  
שם האגודה: חקלאות געתון - אגודה חקלאית שיתופית   )9(

בע"מ.
מס' האגודה: 57-005343-9.  

המען: געתון, ד"נ אשרת 25130.  
תאריך רישום: י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(.  

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

שיתופית  אגודה   - רזיאל  רמת  מתיישבי  האגודה:  שם   )10(
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005344-7.  

המען: רמת רזיאל, ד"נ צפון יהודה 90974.  
תאריך רישום: י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שיתופית  אגודה   - הנגב  ביטוח  אחזקות  האגודה:  שם   )11(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005345-4.  
המען: רח' החרוץ 67060.  

תאריך רישום: י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
י"ז בסיוון התש"ע )30 במאי 2010(

 
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  
 

הודעות על שינוי סיווג אגודות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: קיבוץ חניתה.  )1(
מס' האגודה: 57-000262-6.  
המען: קיבוץ חניתה 22885.  

תאריך רישום: י"ד בניסן התרצ"ו )6 באפריל 1936(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.  
שם האגודה: קיבוץ אייל.  )2(

מס' האגודה: 57-000507-4.  

המען: קיבוץ אייל, ד"נ השרון התיכון 45840.  

תאריך רישום: כ"ב באדר התש"ה )7 במרס 1945(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

שם האגודה: קיבוץ גבעת השלושה.  )3(

מס' האגודה: 57-001172-6.  

המען: קיבוץ גבעת השלושה 48800.  

תאריך רישום: י"ג בניסן התשי"ב )8 באפריל 1952(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

שם האגודה: קיבוץ כרמים.  )4(

מס' האגודה: 57-002626-0.  

המען: ד"נ הנגב 84963.  

תאריך רישום: י"ז בתשרי התש"ם )8 באוקטובר 1979(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(
 

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים

האגודות  לפקודת   46 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
השיתופיות, אני מצווה בזה על פירוק האגודה קופת תגמולים 
מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה   - החקלאים  רופאי  של  ופנסיה 

אגודה 57-000659-3.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות 
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד אסף ברם, ממשרד ברם, 

דחוח ושות', דרך מנחם בגין 65, תל–אביב-יפו 67138.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
התשמ"ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 
התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו 

ברשומות.

י"ט באייר התש"ע )3 במאי 2010(
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעה בדבר החלפת מפרק

חלב  לייצור  שיתופית  חקלאית  אגודה   - ש.מ.ח.  בעניין: 
בע"מ, תיק מס' 57-003569-1.

ובעניין: החלפת מפרק.

האגודות  לפקודות   48 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האגודות  לתקנות   7 תקנה  להוראות  ובהתאם  השיתופיות 
השיתופיות )פירוק(, התשמ"ד-1984, אני מבטל בזה את מינוי 
 ,79265 אמונים   ,131 הדס  מרח'  שורק,  אלדד  עו"ד  המפרק 
מקור  רח'  התמ"ת,  ממשרד  שוחט,  יוסף  את  במקומו  וממנה 

חיים 35, ירושלים 93465.
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צו הפירוק ניתן ביום 7.4.2010, ופורסם בילקוט הפרסומים 
6085, התש"ע, עמ' 2910.

ד' בסיוון התש"ע )17 במאי 2010(
 

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
קופת  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   29.1.2009 וביום  הואיל   )1(
תגמולים של הפקידים והפועלים בעיריית רמת גן אגודה 
שיתופית, מס' אגודה 57-001003-3, וצו זה פורסם בילקוט 
והפירוק  והואיל   ,2586 עמ'  התשס"ט,   ,5923 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 23.5.2010, ניתנת בזה הודעה, כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 4.2.2009 ניתן צו לפירוק האגודה בית שדרות   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  בת"א  לשכון  שיתופית  אגודה   - ח"ן 
 ,5936 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-001122-1
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3155 עמ'  התשס"ט, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,9.5.2010
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

גד"ש   האגודה  לפירוק  צו  ניתן   19.11.2009 וביום  הואיל   )3(
עמק הירדן - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, מס' אגודה 
 ,6037 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003233-4
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,1118 עמ'  התש"ע, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,11.5.2010
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

 - ש.מ.ח.  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   7.4.2010 וביום  הואיל   )4(
אגודה  מס'  בע"מ,  לייצור חלב   אגודה חקלאית שיתופית 
 ,6085 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003569-1
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,2910 עמ'  התש"ע, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,25.5.2010
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 18.3.2009 ניתן צו לפירוק האגודה גולן מוצרי   )5(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - פלסטיק 
 ,5939 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003917-2
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3298 עמ'  התשס"ט, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,4.5.2010
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 18.3.2009 ניתן צו לפירוק האגודה אלוסטאני   )6(
בע"מ,  בטמרה  למי השקאה  חקלאית  שיתופית  אגודה   -
מס' אגודה 57-004905-6, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 
והואיל והפירוק הנ"ל הושלם   ,3298 5939, התשס"ט, עמ' 
האגודה  רישום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,26.4.2010 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010(
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

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

ג.ש.ש. השקעות )1994( בע"מ 
)ח"פ 51-206818-0(

)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 21.7.2010, בשעה 16.00, במשרד עו"ד יהודה טלמון, 
רח' אבן גבירול 124, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שמואל גרשוני, מפרק

הראל תמר ייזום השקעות בע"מ 
)ח"פ 51-336705-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
משפחת  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  שמואל,  גבעת   ,1 דירה   ,45 עוזיאל  רח'  לבנברג, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               זאב לבנברג, מפרק

י.ו.מ קימלמן )1983( חברה למסחר בע"מ 
)ח"פ 51-096740-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,20 המסגר  ברח'   ,16.00 בשעה   ,28.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טובה בלחש      שמואל קימלמן   

         מ פ ר ק י ם

אבנט ציוד למשרד הממוחשב בע"מ 
)ח"פ 51-225021-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אורגל,  גילה  עו"ד  אצל   ,14.00 29.7.2010, בשעה  ביום  תתכנס 
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רח' יגאל אלון 96, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רחל בן אמיתי, מפרקת

מ.א. אנטרפרייז פרופרטיס בע"מ 
)ח"פ 51-399915-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ויצמן 70, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שחר פריזט, עו"ד, מפרק

ר.א.ק. מיקוד בע"מ 
)ח"פ 51-415687-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.7.2010, בשעה 16.00, ברח' יגאל אלון 96, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מיטל חג'ג', מפרקת

ביג-בג בע"מ 
)ח"פ 51-271673-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גלויות  קיבוץ  ברח'   ,12.00 1.8.2010, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
71, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חנה שלום, מפרקת

מאיר נודו - דירת רעננה בע"מ 
)ח"פ 51-104529-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
16.00, ברח' טשרניחובסקי  הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2010, בשעה 
16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

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

                                               עופר קינן, עו"ד, מפרק

גמא איי.פי. בע"מ 
)ח"פ 51-287762-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2010, בשעה 12.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' המעפילים 7, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

באמצעות  זו  באסיפה  להשתתף  המבקש  מניות  בעל  כל 
שעות   48 לפחות  החברה  במשרדי  להפקידו  יידרש  כוח,  ייפוי 

לפני מועד האסיפה.
                                               יעקב הלפרין, מפרק

גמא תקשורת )יצור ויצוא( 1980 בע"מ 
)ח"פ 51-086995-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.8.2010, בשעה 12.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' המעפילים 7, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

באמצעות  זו  באסיפה  להשתתף  המבקש  מניות  בעל  כל 
שעות   48 לפחות  החברה  במשרדי  להפקידו  יידרש  כוח,  ייפוי 

לפני מועד האסיפה.
                                               יעקב הלפרין, מפרק

 נ.צ כהן ניהול פרוייקטים בע"מ 
)ח"פ  51-394240-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.7.2010 בשעה 10.00, ברח' הפרג 1, קדימה, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
מיטל כהן מרקו, עו"ד, מפרקת

  אקוורל חקלאות ימית )1996( בע"מ 
)ח"פ  51-234937-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 22.7.2010 בשעה 10.00, במשרדי עו"ד יוסי 
אברהם ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               דוד כהן, עו"ד, מפרק

דיל טיים - יזום והשקעות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-257866-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  מאירוביץ,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

55447908, מרח' חוחית 3, כפר סבא, 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.

יצחק מאירוביץ, מפרק

  דיל טיים - יזום והשקעות )1998( בע"מ 
)ח"פ  51-257866-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חוחית  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   25.7.2010 ביום  תתכנס 
3, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יצחק מאירוביץ, מפרק

 
 וירטה ישראל בע"מ 

)ח"פ  51-178660-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26.7.2010 בשעה 16.00, במשרדי עו"ד שבלת 
4, מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת  ושות', רח' ברקוביץ' 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דיוויד צ'ארלס ווקר, מפרק

  י.ל. פטוריז בע"מ 
)ח"פ  51-353621-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,12.00 25.7.2010 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
בר–סלע, ארד, רח' ששת הימים 28, בני ברק, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               יובל ארד, עו"ד, מפרק

  אל.טי.אקס. )ישראל( בע"מ 
)ח"פ  51-126607-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.7.2010 בשעה 11.00, במשרד עו"ד פישר 
3, תל אביב, לשם  רח' דניאל פריש  ושות',  וול אוריון  חן  בכר 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               איתי שאול, עו"ד, מפרק

 י. אלטמן ובניו בע"מ 
)ח"פ  51-071801-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
38, תל  9.00, ברח' הברזל  25.7.2010 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר אלטמן, עו"ד, מפרק

  זיוה ציפין בע"מ 
)ח"פ  51-338213-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.7.2010 בשעה 10.00, ברח' יגאל אלון 96, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               זיוה ציפין, מפרקת
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  נתיבי טל בע"מ 
)ח"פ  51-035533-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החשמונאים  ברח'   ,15.00 בשעה   27.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
90, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי פשדצקי, עו"ד, מפרק

 

 פ.ט. ציוד משרדי בע"מ 
)ח"פ  51-415602-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.7.2010 בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' שד' 
יחזקאל 11, מודיעין עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אלחרר, עו"ד, מפרק

  הארגז נכסים תחבורה בע"מ 
)ח"פ  51-373595-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.7.2010 בשעה 16.00, במשרדי החברה, רח' יגאל 
אלון 94, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חגי שלום, מפרק

  פדי וזולטן בע"מ 
)ח"פ  51-374323-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.7.2010 בשעה 19.00, ברח' הברוש 54, נוה 
ימין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אמיר שטיין, מפרק

 

 קרן שיר בע"מ 
)ח"פ  51-194781-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.7.2010 בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אבא 
הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אחז עפר, מפרק

  ר.נ. שרון בע"מ 
)ח"פ  51-261032-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.7.2010 בשעה 11.00, ברח' הראשונים 24, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  חנה,  פרדס 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אמיר שטיין, מפרק

  הובלות שרון א.כ.ר.נ. 1995 בע"מ 
)ח"פ  51-208910-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,15 הדקלים  ברח'   ,12.00 בשעה   30.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  חנה,  פרדס 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אמיר שטיין, מפרק

 

 מגדלי הודים ופטם בע"מ 
)ח"פ  51-252220-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.7.2010 בשעה 9.00, ברח' השרון 47, אבן 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אמיר שטיין, מפרק
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  דג-אל מטבחים )1998( בע"מ 
)ח"פ  51-260757-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 11.00, במשרדי המפרק, עו"ד אלירן 
סטריכמן, במשרד עו"ד שביט בר–און גלאון צין יגור ושות', דרך 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,52 בגין  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן סטריכמן, עו"ד, מפרק

 

 או-טו טלקום בע"מ 
)ח"פ  51-320263-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, 
מרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עפר פיזוב, מפרק

  סגס אנד דה סיטי בע"מ 
)ח"פ  51-389279-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' עין 
גדי 16/6, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               לימור לוי, מפרקת

 

 מוסך נתי גלית 2003 בע"מ 
)ח"פ  51-337689-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   1.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגולן 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ציון אמיתי, מפרק

  מ.ל. מרכז הרכב חדרה בע"מ 
)ח"פ  51-190425-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   1.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חדרה,   ,30 לילינבלום 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               איריס לוי, מפרקת

 

 אינטרכב חדרה )2005( אל בע"מ 
)ח"פ  51-361891-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כפר  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   1.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חוגלה 38880, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ליאור אוז, מפרק

  איביוקס איי אל בע"מ 
)ח"פ  51-402148-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   1.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,37 החשמונאים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יחיאל ליסנר, מפרק

 

 תגד מזון )1996( בע"מ 
)ח"פ  51-229052-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' משה שרת 
37, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               משה סלע, מפרק



3467 ילקוט הפרסומים 6098, ט' בתמוז התש"ע, 21.6.2010

  ניר א.ד.י. ניהול 1998 בע"מ 
)ח"פ  51-260299-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 11.00, במשרד עו"ד שניצר, 
גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 
27, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל מיכלסון, עו"ד, מפרקת

 

 איזי אנד סמרט בע"מ 
)ח"פ  51-299287-6(

)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 1.8.2010 בשעה 10.00, במשרד עורכי דין יפה, פונד 
ושות', רח' רמב"ן 31, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דוד ג'ייקובס, מפרק

  סרטי אספמיה בע"מ 
)ח"פ  51-313075-7(

)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 1.8.2010 בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, רח' 
יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               גבריאל ואגון, מפרק

 

 המרכז לאמנות וטבע מצפה רמון בע"מ 
)ח"פ  51-103982-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, 
ירושלים, לשם הגשת דוח  יפו 97, מרכז כלל, משרד 823,  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               אריה ברוידה, מפרק

חברתון נאמנים )1991( בע"מ 
)ח"פ  51-158416-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יפו  רח'  ביום 1.8.2010 בשעה 10.00, אצל חברתון בע"מ,  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,823 משרד  כלל,  מרכז   ,97
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רחל אליס, מפרקת

 

 ע.מ. לביא ויצמן דלתות בטחון בע"מ 
)ח"פ  51-164000-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 12.00, רח' הזהרון 19, ראשון 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ערן לביא, עו"ד, מפרק

  רגבה שווק והפצת מוצרים בע"מ 
)ח"פ  51-139518-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, עו"ד אלירן 
סטריכמן, במשרד עו"ד שביט בר–און גלאון צין יגור ושות', דרך 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,52 בגין  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן סטריכמן, עו"ד, מפרק

 

ה.ק. אבנון אינטרנשיונל בע"מ 
)ח"פ  51-110078-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 12.00, ברח' אבא הלל 7, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי בלומנפלד, עו"ד, מפרק
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  הקופסה הירוקה החזקות בע"מ 
)ח"פ  51-357706-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פריש  דניאל  ברח'   ,12.00 בשעה   1.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עתי צמחוני, עו"ד, מפרק

 

 רומי-אור שרותי כוח אדם בע"מ 
)ח"פ  51-385844-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,242 יהודה  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

      שי הראל, עו"ד

      בא כוח החברה

  ולריה רויטמן בע"מ 
)ח"פ  51-286863-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2010 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
שנקר 16, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ולריה קריץ, מפרקת

 

 שוקרון יצחק בע"מ 
)ח"פ  51-052675-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.8.2010 בשעה 16.00, במשרד המפרק, דרך 
העצמאות 84, קומה ג', חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה מלאך, עו"ד, מפרק

  אס.קיו. אד בע"מ 
)ח"פ  51-414510-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,21/46 פרנק  ברח'   ,18.00 בשעה   2.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ירון נוח, עו"ד, מפרק

 

 עמית מאיה אחזקות בע"מ 
)ח"פ  51-317570-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
9.30, במשרד עו"ד אברמוביץ - תתכנס ביום 3.8.2010 בשעה 
דוח  לשם הגשת  אביב,  תל   ,65 אלון  יגאל  רח'  ושות',  איזרדל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               ארז שפירא, עו"ד, מפרק

 מ. שיק אינטרנשיונל בע"מ 
)ח"פ  51-350443-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.8.2010 בשעה 10.00, ברח' אלזהרה 3, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אברהים חסן, עו"ד, רו"ח, מפרק

 

 נתי אלקטרוניקה בע"מ 
)ח"פ  51-270936-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.8.2010 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' ברק 11, 
קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אביטל מנדל, מפרקת
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  אלפא-קאד הנדסה ממוחשבת בע"מ 
)ח"פ  51-209812-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.8.2010 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' האלונים 
15/5, נצרת עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רים יונס, מפרקת

 

 מינימרקט נאות יצחק בע"מ 
)ח"פ  51-290837-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   3.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
האשכולית 6, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עבדאללה זבידה, מפרק

  אחים ג.י. אברהם בע"מ 
)ח"פ  51-226668-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   3.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יהודה הלוי 56, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               גדליה אברהם, מפרק

 

 נכסי הכהן הגדול בע"מ 
)ח"פ  51-275227-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
תל   ,2 ויצמן  ברח'   ,10.00 בשעה   3.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר אשל, עו"ד, מפרק

  אי-די. פדרמן ניירות ערך )1998( בע"מ 
)ח"פ  51-263143-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.8.2010 בשעה 12.00, במשרד עו"ד רן רוטמן 
ביטוח(,  איילון  )בית  גן  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  רח'  ושות', 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               זאבי כהן, עו"ד, מפרק

 

 איזי פלו בע"מ 
)ח"פ  51-267446-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כח  בא  במשרדי   ,10.00 בשעה   3.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החברה, עו"ד מור סוויל, רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               אלי יהלום, מפרק

  השקעות נכסי ר.י. דאן בע"מ 
)ח"פ  51-402068-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח' המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   3.8.2010 ביום  תתכנס   הנ"ל 
קפריסין 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               זוהר פלדבוי, מפרק

 

 ייזום מ.צ.י.ר. השקעות ובינוי בע"מ 
)ח"פ  51-403232-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח' המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   3.8.2010 ביום  תתכנס   הנ"ל 
קפריסין 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               זוהר פלדבוי, מפרק
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  שדה אלפא בע"מ 
)ח"פ  51-401376-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח' המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   3.8.2010 ביום  תתכנס   הנ"ל 
קפריסין 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               גיל פלדבוי, מפרק

 
 ילדי השדה בע"מ 

)ח"פ  51-352252-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח' המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   3.8.2010 ביום  תתכנס   הנ"ל 
קפריסין 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               זוהר פלדבוי, מפרק

  א.ד.א.ד.מ. מימון והשקעות בע"מ 
)ח"פ  51-368506-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בר  רח'  9.00, אצל המפרק,  3.8.2010 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כוכבא 9, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יצחק דרניצ'רו, מפרק

גולד מוצרי גבס בע"מ

)ח"פ 51-299015-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד אפרת בוסני, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

תובל 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת בוסני, עו"ד, מפרקת

בונה אקסטרייד בע"מ

)ח"פ 51-401922-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.3.2010, התקבלה החלטה 
גן  ממושב  בונה,  אורית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יאשיה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורית בונה, מפרקת

ארידור שור אחזקות בע"מ

)ח"פ 51-341615-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תפארת דמתי-קולה, 

מרח' דיזנגוף 50, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

תפארת דמתי-קולה, עו"ד, מפרקת

ב. כוכבי בע"מ

)ח"פ 51-128498-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברק רובין, מרח' דרך 

יבנה 26, רחובות, טל' 052-2687057, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברק רובין, עו"ד, מפרק

קוזי משה בע"מ

)ח"פ 51-188346-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שטרן, מרח' התעשייה 

16, נשר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב שטרן, מפרק

מב אור הובלות בע"מ

)ח"פ 51-396932-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שטרן, מרח' התעשייה 

16, נשר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב שטרן, מפרק

ת.מ. מחשבים בע"מ

)ח"פ 51-064099-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

החלטה  6.4.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורית מנור-קספרסקי, 

ממשרד ש' פרידמן, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורית מנור-קספרסקי, עו"ד, מפרקת

ת.ת.ת. שיווק חלב 1980 בע"מ

)ח"פ 51-084842-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.4.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורית מנור-
קספרסקי, ממשרד ש' פרידמן, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורית מנור-קספרסקי, עו"ד, מפרקת

מסעדת פארוק בע"מ

)ח"פ 51-209140-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רבקה עידן, 
למפרקת  לציון,  ראשון   ,9 סימון  הרברט  מרח'   ,059124636 ת"ז 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רבקה עידן, עו"ד, מפרקת
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ריבק דמרי - ארביב משרד עורכי דין ונוטריון

)ח"פ 51-314270-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  אור,  לילך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלעזר בן יאיר 26, ערד, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לילך דמרי-ארביב, עו"ד, מפרקת

אמירי הרותם השקעות בע"מ

)ח"פ 51-268815-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אמיר, ת"ז 27002146, 

מרח' המשוט 14, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף אמיר, מפרק

דאבל בי יעוץ וניהול בע"מ

)ח"פ 51-432025-8(

)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 23.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוחנן בהלול, מרח' 

בצלאל 1, 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.

יוחנן בהלול, עו"ד, מפרק

כדורסל בנתניה בע"מ

)ח"פ 51-404672-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.5.2010, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד מיכאל פרתם, ת"ז  לפרק את החברה מרצון 

011436581, מרח' דיסקין 3/10, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל פרתם, עו"ד, מפרק

אי די טי טראבל 2008 בע"מ

)ח"פ 51-410669-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד מיכאל פרתם, ת"ז  לפרק את החברה מרצון 

011436581, מרח' דיסקין 3/10, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל פרתם, עו"ד, מפרק

ערן ובועז אחזקות בע"מ

)ח"פ 51-279122-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן קרייצר, ת"ז 056545684, 

מרח' בן גוריון 55, יהוד, 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.

ערן קרייצר, מפרק
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עדנה ודלית אחזקות בע"מ

)ח"פ 51-279123-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדנה קרייצר, ת"ז 

058624735, מרח' בן גוריון 55, יהוד, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עדנה קרייצר, מפרקת

ווטרפולס בע"מ

)ח"פ 51-336932-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי בן אמוץ, ת"ז 

055375778, מרח' התור 9, קיסריה, 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.

אורי בן אמוץ, מפרק

ארידור שור אחזקות בע"מ

)ח"פ 51-341615-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תפארת דמתי-קולה, 

מרח' דיזנגוף 50, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

תפארת דמתי-קולה, עו"ד, מפרקת

נינה ניהול חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-081569-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2010, התקבלה החלטה 
  ,8614158 ת"ז  רונן,  נינה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' גולומב 31ב, רמת השרון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נינה רונן, מפרקת

הייבן טרייד בע"מ
)ח"פ 51-411971-8(

)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 23.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב שמעוני, ת"ד 20133, 

נשר 36863, 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.

יניב שמעוני, מפרק

רן גינוסר בע"מ
)ח"פ 51-293369-8(

)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 26.4.2010, התקבלה החלטה 
ברקסמאיר,  גדעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,04-8529425 פקס'   ,04-8517557 טל'  חיפה,   ,3 הבנקים  מרח' 

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.

גדעון ברקסמאיר, עו"ד, מפרק
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החברה הכלכלית חבל לכיש בע"מ

)ח"פ 51-417503-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמה זרביב, מאמציה, ד"נ 

לכיש דרום 79365, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נעמה זרביב, מפרקת

בי.אס.אם. ברק, בן דורי בע"מ

)ח"פ 51-380294-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מור ברק-ריבלין, 
ת"ז 024335440, ואת סוזן בן דורי, ת"ז 68037829, ממשרד עו"ד 
 ,64731 אביב  תל   ,3 פריש  דניאל  רח'  גלאור,  שלו  הולדשטיין 

למפרקות החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקות הנ"ל.

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

מור ברק ריבלין         סוזן בן דורי

מפרקות

ש.ה.ד שירותי אלקטרוניקה בע"מ

)ח"פ 51-257426-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה רובין, ת"ז 053599486, 

מרח' בני ישראל 20/5, אילת, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה רובין, מפרק

ב.ה. קפיטל בע"מ

)ח"פ 51-412338-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רביב יובל, ת"ז 016846073, 

מרח' יקינטון 3, הרצליה, 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.

רביב יובל, מפרק

וי.איי.פי דיאמונדס בע"מ

)ח"פ 51-244808-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר אברהם שנור, מרח' 

צבר 4, סביון, 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.

אבנר אברהם שנור, מפרק

גני ירושלים שיווק אבן בע"מ

)ח"פ 51-166389-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגי דניאל, מרח' דרך 
חברון 64, ירושלים 93626, טל' 02-6720700, פקס' 02-6720800, 

למפרק החברה.



3475 ילקוט הפרסומים 6098, ט' בתמוז התש"ע, 21.6.2010

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.

חגי דניאל, עו"ד, מפרק

ששת כח אדם בע"מ

)ח"פ 51-223647-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
5.5.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברנדיס אנטול, ת"ז 
04779401, מרח' השקמה 5, רמת השרון 47218, 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.

ברנדיס אנטול, מפרק

קדי סטייל בע"מ

)ח"פ 51-135269-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודית שומר, ת"ז 21027446, 

מרח' פסגות הרים 10, ת"ד 2581, נצרת, 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.

אודית שומר, מפרק

אורדה בע"מ

)ח"פ 51-339926-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה 

מרח'  שדה,  ענת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
המלך ג'ורג' 30, ירושלים, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענת שדה, עו"ד, מפרקת

ת.י.ב.א בע"מ

)ח"פ 51-099373-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם תבורי, ת"ז 

002143220, מרח' גלבוע 35, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם תבורי, מפרק

ספיראלית מערכות ביקורת בע"מ

)ח"פ 51-394456-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי רובין, מרח' הרצוג 35, 

גבעתיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי רובין, מפרק

ג.ט. )גולן( אלקטרוניקה בע"מ

)ח"פ 51-172420-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן כהן, מרח' שאול 

המלך 35, ת"ד 18138, תל אביב 61181, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן כהן, עו"ד, מפרק

ד. אריאל שירותים ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-307924-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל דוידוב, מרח' משה 

דיין 105, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל דוידוב, מפרק

הסעות אביטל א.ש. )1995( בע"מ
)ח"פ 51-208984-8(

)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 23.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל אביטל, מרח' קרן 

היסוד 9/14, ת"ד 370, באר שבע, 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.

גיל אביטל, עו"ד, מפרק

אר.די.טק הפצה בע"מ
)ח"פ 51-393814-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישר דוד, ת"ז 057209439, 

מבית 1, בית נקופה, 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.

אבישר דוד, מפרק

לינטק מערכות מיחשוב ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-366565-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי לין, מרח' הרצל 37, 

רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי לין, מפרק

סמיט דיאם בע"מ
)ח"פ 51-116196-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מפטה מניש, ת"ז 

000370559, מרח' ז'בוטינסקי 1, רמת גן, 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.

מפטה מניש, מפרק

דיאם טראסט בע"מ
)ח"פ 51-283355-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  שיר,  טל  שמוליק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

054763842, מרח' לזר 8, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמוליק טל שיר, מפרק

קלרני מסחר ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-216881-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
מרצון  לפרק את החברה  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
ולמנות את יוסף סנאנס, ת"ז 068858157, מרח' הדליות 34, רמת 

פולג, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף סנאנס, מפרק

ע. טיומקין בע"מ
)ח"פ 51-288474-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב אפריון, ת"ז 

003552288, מרח' אליעזר יפה 3, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב אפריון, מפרק

אחים מ.ע. לנדאו בע"מ
)ח"פ 51-140292-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל לנדאו, ת"ז 

014492490, מרח' שד' בנימין 8/17, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל לנדאו, מפרק

ליפלט בע"מ
)ח"פ 51-131237-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
מרצון  לפרק את החברה  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
 ,2 ים  פל  משד'   ,56416639 ת"ז  שגיא,  עפר  עו"ד  את  ולמנות 

חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עפר שגיא, עו"ד, מפרק

י.א. ירון שירותי ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-249038-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאלה ירון, מרח' הרצוג 

18, גבעתיים, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אריאלה ירון, מפרקת

ס.ר.מ.ד. שירותים בע"מ
)ח"פ 51-291479-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
רח'  איגור מאיר,  עו"ד  056594211, אצל  ת"ז  און,  בר  את איתן 

הרצל 12/1, חדרה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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.

איתן בר און, מפרק

א. בר-און שרותי משרד ושווק בע"מ

)ח"פ 51-237394-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.4.2010, התקבלה 
בר–און,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 056594211, אצל עו"ד איגור מאיר, רח' הרצל 12/1, חדרה, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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.

איתן בר–און, מפרק

אחוזת הכרך בע"מ

)ח"פ 51-034396-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שוקי רגב, מרח' ריינס 

45, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שוקי רגב, עו"ד, מפרק

אם-זון מדיה בע"מ

)ח"פ 51-393855-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
אורגד,  כהן  דרור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' ערער 9, מודיעין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור כהן אורגד, עו"ד, מפרק

ספיידר פיגס בע"מ

)ח"פ 51-405572-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות 

את עו"ד גיל ויסמן, מרח' הס 20 תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל ויסמן, עו"ד, מפרק

נמל חופשי - מבני תעשיה בע"מ

)ח"פ 51-169336-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלעד חלפון, מרח' 

דיזנגוף 50, מגדל על, תל אביב, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלעד חלפון, עו"ד, מפרק

הירש - פרידמן, שרותי ניהול בע"מ

)ח"פ 51-165299-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי פרידמן, מרח' דובנוב 

22, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

צבי פרידמן, מפרק

צ'לסי קפיטל בע"מ

)ח"פ 51-409595-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל שנער, מרח' הקליר 2, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אייל שנער, מפרק

ש.ח.ר. ניהול חשבונות בע"מ

)ח"פ 51-122244-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי פרידמן, מרח' דובנוב 

22, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

צבי פרידמן, מפרק

מיקס - מידל איסט אקספרס בע"מ

)ח"פ 51-230862-8(

)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 30.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל מור, מרח' מנדלי 

מוכר ספרים 17, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל מור, מפרק

שי קל סחר בע"מ

)ח"פ 51-211375-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
קרול טלפוס, מרח' אבא  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

קובנר 3, 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.

קרול טלפוס, מפרק

ירמיהו ותמר אלוני השקעות וניהול בע"מ

)ח"פ 51-240456-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  טופז,  לימור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הברזל 3, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לימור טופס, עו"ד, מפרקת

מרין זומג'טס בע"מ

)ח"פ 51-282442-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהונתן ש' אדלשטיין, 
למפרקת  אביב,  תל   ,90 החשמונאים  מרח'   ,022343495 ת"ז 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יהונתן ש' אדלשטיין, עו"ד, מפרק

כוכב הימים קיסריה בע"מ

)ח"פ 51-134254-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
185, תל אביב, למפרק  רות כהן, מרח' הירקון  את שרון הראל 

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.

שרון הראל רות כהן, מפרק

מדיה קווין בע"מ

)ח"פ 51-432730-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ינון תמרי, מרח' מוטה 

גור 9, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ינון תמרי, עו"ד, מפרק

ג.י. ניהול מסעדות בע"מ

)ח"פ 51-297162-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
את עו"ד אריה אברמוביץ, מרח' המלאכה 8, ת"ד 8808, נתניה 

42505, טל' 09-8853553, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה אברמוביץ, עו"ד, מפרק

ראשמור בע"מ

)ח"פ 51-332715-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  שטרן,  ניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החשמונאים 90, תל אביב 61202, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניב שטרן, עו"ד, מפרק

חברת פטראל בע"מ

)ח"פ 51-206778-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי ימין, מרח' הרצל 

38/2, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוטי ימין, עו"ד, מפרק

שליחי אביב בע"מ

)ח"פ 51-102052-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.4.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  קרמר,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
03- פקס'   ,03-6487726 טל'   ,69400 אביב  תל   ,4 ונציה  קהילת 

6448502, 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.

חיים קרמר, עו"ד, מפרק

מכון בן–עזרא לרפואת עיניים בע"מ

)ח"פ 51-397877-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2010, התקבלה החלטה 
בן  )קדם(  שירלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עמי, ת"ז 028958932, מרח' הי"א 13, הרצליה 46417,  למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שירלי )קדם( בן עמי, עו"ד, מפרקת

אנו המשחררים בע"מ

)ח"פ 51-051672-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי רכטר, מרח' ארבע 

ארצות 35/1, תל אביב, טלפקס' 03-6020241, 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.

עדי רכטר, עו"ד, מפרק

ש. קימל בע"מ

)ח"פ 51-067753-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.5.2010, התקבלה החלטה 
ברקסמאיר,  גדעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,04-8529425 פקס'   ,04-8517557 טל'  חיפה,   ,3 הבנקים  מרח' 

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.

גדעון ברקסמאיר, עו"ד, מפרק
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מאיר יעקב ברנט בע"מ

)ח"פ 51-316421-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  גרינפלד,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גיבורי ישראל 18, בני ברק, 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.

שמואל גרינפלד, מפרק

חולות החוף בע"מ

)ח"פ 51-032272-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  ספיר,  דורון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 5, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון ספיר, עו"ד, מפרק

ג'יי אנד די פרופרטיס בע"מ

)ח"פ 51-429487-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור בן–חיים, מרח' בן 

גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק 51201, 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.

ויקטור בן–חיים, עו"ד, מפרק

גול 1996 פרוייקטים יעוץ והשכלה בע"מ

)ח"פ 51-238666-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.1.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  שרון,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אבוקדו 20ב, יבנה, טל' 072-2513668, 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.

רם שרון, עו"ד, מפרק

ח. ניסן השקעות בע"מ

)ח"פ 51-185663-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסן חן, ת"ז 4007761, מרח' 

התחייה 2, חולון, 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.

ניסן חן, מפרק

י. הראל נכסי מקרקעין )1988( בע"מ

)ח"פ 51-133176-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
185, תל אביב, למפרק  רות כהן, מרח' הירקון  את שרון הראל 

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.

שרון רות הראל כהן, מפרק
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בת אל דש בע"מ

)ח"פ 51-136544-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה עם הצהרה על כושר פירעון מרצון ולמנות 
185, תל אביב, למפרק  רות כהן, מרח' הירקון  את שרון הראל 

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.

שרון הראל רות כהן, מפרק

שגיא גאיר השקעות בע"מ

)ח"פ 51-290123-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צבי זימרן, מרח' הרצל 

76, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי זימרן, רו"ח, מפרק

הבית ברחוב עצמון בע"מ

)ח"פ 51-394935-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קובי שטיינמץ, ת"ז 

057180770, מרח' קרמינצקי 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קובי שטיינמץ, מפרק

אמסלם שחר הובלות ושרותים בע"מ

)ח"פ 51-257550-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  דהאן,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הבנים 6, בניין משרדים "סי טאוור", אשדוד, 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.

ירון דהאן, מפרק

רסט אנד סמייל בע"מ

)ח"פ 51-4333392-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2010, התקבלה החלטה 
המלך  מרח'  פוגל,  תבל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ג'ורג' 77/1, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תבל פוגל, מפרק

טי.פי.אי. הוריזון בע"מ

)ח"פ 51-336160-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  גיורא,  עו"ד מאור  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

ארלוזורוב 25, ת"ד 2749, עפולה 18126, 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.

מאור גיורא, עו"ד, מפרק
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3 ג'י סופטוואר בע"מ
)ח"פ 51-360614-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  גיורא,  עו"ד מאור  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

ארלוזורוב 25, ת"ד 2749, עפולה 18126, 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.

מאור גיורא, עו"ד, מפרק

מרדכי פרידמן חברה קבלנית בע"מ
)ח"פ 51-039007-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  גיורא,  עו"ד מאור  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

ארלוזורוב 25, ת"ד 2749, עפולה 18126, 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.

מאור גיורא, עו"ד, מפרק

נאמני משפחת אבולעפיה בע"מ
)ח"פ 51-079791-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר גמליאל, ת"ז 
032128134, ממשרד עוה"ד אהרנסון, שר, אבולעפיה, אמודאי 

ושות', מרח' לינקולן 20, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תומר גמליאל, עו"ד, מפרק

ביד אוף הבן בע"מ

)ח"פ 51-425602-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר אלטמן, מרח' 

הברזל 38, רמת החי"ל, תל אביב, למפרק החברה.

ככל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את תביע
עותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, 

למען המפרק הנ"ל.

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

תומר אלטמן, עו"ד, מפרק

עמותת המוסד להכשרת לייעול הבניה 
)ע"ר 58-001282-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   23.10.2006 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל רוזנבוים, ממשרד עורכי 
דין רוגל-בן עמי - רוזנבוים, רח' החילזון 3, רמת גן, למפרקת 

העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל רוזנבוים, עו"ד, מפרקת

__________

ביטול הודעה לפי סעיף 19

ההודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5611, התשס"ז, עמ' 

1089, לעניין תכנית מס' 4427 )נהריה( - בטלה.

)חמ 3-4(

הודעת המערכת
במקום  השער,  בעמוד  התש"ע,   ,6092 הפרסומים  בילקוט 
"י"ח באייר התש"ע" צריך להיות "י"ח בסיוון התש"ע" ובשורת 
הכותרת התחתונה, בכל העמודים, במקום " "י"ח באייר התש"ע, 

31.6.2010" צריך להיות "י"ח בסיוון התש"ע, 31.5.2010".


