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הודעה
לפי כללי מינוי דיינים )סדרי העבודה של הוועדה למינוי 

דיינים(, התשנ"ח-1997

של  העבודה  )סדרי  דיינים  מינוי  לכללי  10א  סעיף  לפי 
שם  בזה  מתפרסם  התשנ"ח-11997,  דיינים(,  למינוי  הוועדה 
יידון  שעניינו  הגדול,  הרבני  הדין  בבית  דיין  לכהונת  מועמד 

לפני הוועדה למינוי דיינים:

הרב יעקב זמיר.

הודעה זו באה להוסיף על ההודעות הקודמות2.

ל' בחשוון התשע"א )7 בנובמבר 2010(
)חמ 403—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים                   

                                         יושב ראש הוועדה למינוי דיינים
__________

1  ק"ת התשנ"ח, עמ' 87; התשס"ז, עמ' 198.

2  י"פ התש"ע, עמ' 516, עמ' 2360, עמ' 2700 ועמ' 4054.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  לפי  התשמ"ד-21983,  בעופרת(, 
בבנזן(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  לפי  התשמ"ד-31983, 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ"ד-41984, 
תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  לפי 
תקנה  לפי  התשמ"ה-51985,  בכספית(,  העובדים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימנים הלוגניים מסוימים(, התשנ"א-
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  לפי   ,61990
התשנ"ג- מסוימות(,  במתכות  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
71993, לפי תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית 
ובריאות העובדים בממיסים פחמימנים ארומטיים  מסוימים(, 
התשנ"ג-81993, לפי תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות 
תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנטים(, התשנ"ג-91993, 
מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  לפי 
תקנה  ולפי  התשנ"ג-101992,  ואתתים(,  אחרות  הרמה  מכונות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים  בחומרי הדברה  שהם  זרחנים אורגניים  וקרבמטים(, 
התשנ"ג-111992, ובהסכמת שר הבריאות, הסמכתי את המוסד 

שכתובתו  בע"מ",  רפואי  לייעוץ  מכון   - ס.פ.  "אלפא  הרפואי 
רח' הבריגדה היהודית 25/46, נתניה 42463, באחריות ד"ר דוד 
פנדלר, רישיון מס' 18838, מומחה ברפואה תעסוקתית, לשירות 

רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסומה של הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(, התשמ"ד-31983, 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים ברעש(, התשמ"ד-41984, תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
בעבודה )גיהות  תעסוקתית ובריאות הציבור  והעובדים באבק 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-51984,  מזיק(, 
פחמימניים  בממיסים  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
ארומטיים מסוימים(, התשנ"ג-61993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות  ואתתים(, 
התשנ"ג-71992, ובהסכמת שר הבריאות, הסמכתי את מרפאת 
 ,31000 חיפה   ,4 ת"ד  שכתובתה  לנפט-חיפה,  הזיקוק  בית 
באחריות ד"ר מרק אלן לוי, רישיון מס' 24952, מומחה ברפואה 
לעניין  מוסמך  רפואי  לשירות  פנימית,  ורפואה  תעסוקתית 

התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

6  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

7  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ"ד-31984, 

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

5  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

6  ק"ת התשנ"א, עמ' 230.

7  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

8  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

9  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

11  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.
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תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות  תעסוקתית ובריאות 
הציבור והעובדים באבק מזיק(, התשמ"ד-41984, תקנה 1 לתקנות 
העובדים   ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בכספית(, התשמ"ה-51985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
פחמימנים  בממיסים  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
הלוגניים מסוימים(, התשנ"א-61990, תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
בממיסים  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה 
פחמימניים ארומטיים מסוימים(, התשנ"ג-71993, תקנה 1 לתקנות 
הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקרינה 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-81992,  מייננת( 
)עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"ג-
הרפואי  המוסד  את  הסמכתי  הבריאות,  שר  ובהסכמת   ,91992
רח'  דרום, שכתובתו  בע"מ, מרחב  לישראל  של חברת החשמל 
קרימינצקי 7, תל אביב, באחריות ד"ר ראובן גולדשמידט, רישיון 
מס' 15138, מומחה ברפואה תעסוקתית, לשירות רפואי מוסמך 

לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
 __________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

5  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

6  ק"ת התשנ"א, עמ' 230.

7  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

8  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

9  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
התשמ"ד- בבנזן(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  31983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ד-41983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים ברעש(, התשמ"ד-51985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
והעובדים  הציבור   ובריאות  תעסוקתית  )גיהות   בעבודה 
הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-61984,  מזיק(,  באבק 
בכספית(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ה-71985, 
התשמ"ה- )ארסן((,  בזרניך  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
)גיהות תעסוקתית  81985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
מסוימים(,  הלוגניים  פחמימניים  בממיסים  העובדים  ובריאות 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשנ"א-91990, 

התשנ"ג- מסוימות(,  במתכות  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
101993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית 
מסוימים(,  ארומטיים  פחמימנים  בממיסים  העובדים  ובריאות 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-111993, 
התשנ"ג- מייננת(,  בקרינה  העוסקים  ובריאות  תעסוקתית 
121992, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית 
 1 תקנה  התשנ"ג-131993,  באיזוציאנטים(,  העובדים  ובריאות 
לתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה 
1 לתקנות הבטיחות  אחרות ואתתים(, התשנ"ג-141992, תקנה 
בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה 
שהם זרחנים אורגניים  וקרבמטים(, התשנ"ג-151992, ובהסכמת 
שר הבריאות, הסמכתי את המוסד הרפואי של חברת החשמל 
לישראל בע"מ, מרחב צפון, שכתובתו רח' נתיב האור 1, חיפה, 
באחריות ד"ר דורון קולר, רישיון מס' 17411, מומחה ברפואה 

תעסוקתית, לשירות רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

11  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

12  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.

13  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

14  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

15  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-21983,  בבנזן(, 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ"ד-31984, 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסוימים(, התשנ"ג-
41993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי 
ובהסכמת  התשנ"ג-51992,  ואתתים(,  אחרות  הרמה  מכונות 
אולפינים  "כרמל  שר הבריאות, הסמכתי את מרפאת המפעל 
בע"מ", שכתובתה ת"ד 1468, חיפה 31014, באחריות ד"ר יבגני 
לייקין, רישיון מס' 26807, מומחה ברפואה תעסוקתית, לשירות 

רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

4  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

5  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 426.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

6  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

7  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

8  ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.

9  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.
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הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(, התשמ"ד-31983, 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-41983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-51984,  ברעש(, 
מזיק(,  באבק  והעובדים  הציבור  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-61984, 
התשמ"ה-71985,  בכספית(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשמ"ה-81985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים  
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"א-91990,  מסוימים(,  הלוגניים  פחמימניים  בממיסים 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים במתכות מסוימות(, התשנ"ג-101993, תקנה 1 לתקנות 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"ג-111993,  מסוימים(,  ארומטיים   פחמימניים  בממיסים 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-121992,  מייננת(,  בקרינה  העוסקים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-131993,  באיזוציאנטים(, 
ואתתים(,  מכונות הרמה אחרות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 ותקנה  התשנ"ג-141992, 
זרחנים  שהם  הדברה  בחומרי  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
אורגניים וקרבמטים(, התשנ"ג-151992, ובהסכמת שר הבריאות, 
רפואיים  מרכזים  רשת  "מדיטון  הרפואי  המוסד  את  הסמכתי 
בע"מ", שכתובתו  רח' ירקון 198, תל אביב 63405, באחריות ד"ר 
גפן טמיר, רישיון מס' 24484, וד"ר מונדיל רורליך, מ.ר. 19764, 
לעניין  מוסמך  רפואי  לשירות  תעסוקתית,  ברפואה  מומחים 

התקנות האמורות. 

שירותיו ניתנים בארבעת הסניפים האלה:

מדיטון ירושלים, רחוב המלך  דוד 7, ירושלים 94101, בתוך   .1
מלון מצודת דוד. 

מדיטון חיפה, רחוב דוד אלעזר 10, חיפה 35081, בתוך מלון   .2
מרידיאן.            

מדיטון תל אביב, רחוב הירקון 217, תל אביב 63405, בתוך   .3
מלון הילטון.  

מדיטון באר שבע, קניון הנגב, מגדל הקניון, קומה 5, מיקוד   .4
.84600

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970  

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(, התשמ"ד-31983, 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-41983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-51984,  ברעש(, 
התשמ"ה- בכספית(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  61985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ה-71985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים   ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסוימים(, התשנ"א-
)גיהות תעסוקתית  81990, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
ובריאות העובדים במתכות  מסוימות(, התשנ"ג-91993, תקנות 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"ג-101993,  מסוימים(,  ארומטיים  פחמימניים  בממיסים 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-111992,  מייננת(,  בקרינה  העוסקים 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-121993,  באיזוציאנטים(, 
ואתתים(,  מכונות הרמה אחרות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה 
)גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 ותקנה  התשנ"ג-131992, 
זרחנים  שהם  הדברה  בחומרי  העובדים  ובריאות  תעסוקתית 
אורגניים  וקרבמטים(, התשנ"ג-141992, ובהסכמת שר הבריאות, 
בע"מ"   )2007( בדיקות  "מדיטסט  הרפואי  המוסד  את  הסמכתי 

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 426.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

6  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

7  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

8  ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.

9  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.

10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

11  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

12  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

13  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

14  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

15  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.

__________
1  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

2  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 426.

6  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

7  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

8  ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.

9  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.

10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

11  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

12  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

13  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

14  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.
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שכתובתו רח' כורזין 1, גבעתיים 53583, בניהולו של ד"ר בריאן 
פויטש, רישיון מס' 017816, ובאחריות מקצועית של ד"ר אלכס 
גודקין, רישיון מס' 25164, מומחה ברפואה תעסוקתית, לשירות 

רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
התשמ"ד-  בבנזן(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  31983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ד-41983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים   ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים ברעש(, התשמ"ד-51984, תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-61984,  מזיק( 
התשמ"ה- בכספית(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  71985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ה-81985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים  מסוימים(, התשנ"א-
)גיהות תעסוקתית  91990, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
ובריאות העובדים במתכות  מסוימות(, התשנ"ג-101999, תקנה 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים  מסוימים(, התשנ"ג-
111993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית 
תקנה  התשנ"ג-121992,  מייננת(,  בקרינה  העוסקים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-131993,  באיזוציאנטים(,  העובדים 
אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה  הבטיחות 
ואתתים(, התשנ"ג-141992, ותקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
שהם  הדברה   בחומרי  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
ובהסכמת שר  וקרבמטים(, התשנ"ג-151992,  אורגניים   זרחנים 

הבריאות, הסמכתי את המוסד הרפואי "מור - המכון למידע 
 ,51108 ברק    בני   ,7 ז'בוטינסקי  רח'  שכתובתו  בע"מ",  רפואי 
באחריות פרופ' רפאל כראל,  רישיון מס' 7504, מומחה ברפואה 

תעסוקתית, לשירות רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
התשמ"ד- בבנזן(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  31983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ד-41983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים   ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים ברעש(, התשמ"ד-51984, תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
בעבודה )גיהות  תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-61984,  מזיק(, 
התשמ"ה- בכספית(,  העובדים   ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  71985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ה-81985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים   ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימנים הלוגניים מסוימים(, התשנ"א-
)גיהות תעסוקתית  91990, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
ובריאות העובדים במתכות  מסוימות(, התשנ"ג-101993, תקנה 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימנים ארומטיים  מסוימים(, התשנ"ג-
111993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית 
תקנה  התשנ"ג-121992,  מייננת(,  בקרינה  העובדים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-131993,  באיזוציאנטים(,  העובדים 
אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה  הבטיחות 
ואתתים(, התשנ"ג-141992, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
שהם  הדברה  בחומרי  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
ובהסכמת שר  וקרבמטים(, התשנ"ג-151992,  אורגניים   זרחנים 

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 426.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

6  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

7  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

8  ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.

9  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.

10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

11  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

12  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

13  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

14  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

15  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 426.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

6  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

7  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

8  ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.

9  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.

10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

11  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

12  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

13  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

14  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

15  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.
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הבריאות, הסמכתי את המוסד הרפואי "שמר שירותי מבדקים 
רפואיים בע"מ", שכתובתו רח' וינגייט 2, חיפה, באחריות ד"ר 
סמיון נודלמן, רישיון מס' .22823, מומחה ברפואה תעסוקתית, 

לשירות רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(, התשמ"ד-31983, 
תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים ברעש(, התשמ"ד-41984, תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-51984,  מזיק(, 
התשמ"ה- בכספית(,  העובדים   ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  61985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ה-71985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים   ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימנים הלוגניים מסוימים(, התשנ"א-
)גיהות תעסוקתית  81990, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
ובריאות העובדים במתכות  מסוימות(, התשנ"ג-91993, תקנה 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימנים ארומטיים  מסוימים(, התשנ"ג-
101993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית 
תקנה  התשנ"ג-111992,  מייננת(,  בקרינה  העובדים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-121993,  באיזוציאנטים(,  העובדים 
אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה  הבטיחות 
הסמכתי  הבריאות,  שר  ובהסכמת  התשנ"ג-131992,  ואתתים(, 
את מרפאת "רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ", שכתובתה 
ת"ד 2250, חיפה 31021, באחריות ד"ר ראובן יעקובוביץ, רישיון 
מס' 19210, מומחה ברפואה תעסוקתית, לשירות רפואי מוסמך 

לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
התשמ"ד-  בבנזן(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  31983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ד-41983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים   ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים ברעש(, התשמ"ד-51984, תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
בעבודה )גיהות  תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-61984,  מזיק(, 
התשמ"ה- בכספית(,  העובדים   ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  71985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ה-81985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים   ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימנים הלוגניים מסוימים(, התשנ"א-
)גיהות תעסוקתית  91990, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
ובריאות העובדים במתכות  מסוימות(, התשנ"ג-101993, תקנה 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימנים ארומטיים  מסוימים(, התשנ"ג-
111993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית 
תקנה  התשנ"ג-121992,  מייננת(,  בקרינה  העובדים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-131993,  באיזוציאנטים(,  העובדים 
אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה  הבטיחות 
ואתתים(, התשנ"ג-141992, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
שהם  הדברה   בחומרי  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
שר  ובהסכמת  התשנ"ג-151992,  וקרבמטים(,  אורגניים  זרחנים 
הבריאות, הסמכתי את שירותי רפואה מיוחדים במרכז הרפואי 
האוניברסיטאי סורוקה )שר"ם(, שכתובתם ת"ד 151, באר שבע 
מומחה   ,14915 מס'  רישיון  וינר,  אבי  ד"ר  באחריות   ,84101

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 426.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

6  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

7  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

8  ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.

9  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.

10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

11  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

12  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

13  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

14  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

15  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

6  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

7  ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.

8  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.

9  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

11  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

12  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

13  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.
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מוסמך  רפואי  לשירות  פנימית,  וברפואה  תעסוקתית  ברפואה 
לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי,  מודיע  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(, התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
התשמ"ד-  בבנזן(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  31983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ד-41983,  כלוריד(,  בויניל  העובדים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים ברעש(, התשמ"ד-51985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
בעבודה )גיהות  תעסוקתית ובריאות הציבור  והעובדים באבק 
בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשמ"ד-61984,  מזיק( 
התשמ"ה- בכספית(,  העובדים   ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  71985, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
תקנה  התשמ"ה-81985,  )ארסן((,  בזרניך  העובדים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימנים הלוגניים מסוימים(, התשנ"א-
)גיהות תעסוקתית  91990, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
ובריאות העובדים במתכות  מסוימות(, התשנ"ג-101993, תקנה 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימנים ארומטיים מסוימים(, התשנ"ג-
111993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית 
תקנה  התשנ"ג-121992,  מייננת(,  בקרינה  העובדים  ובריאות 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-131993,  באיזוציאנטים(,  העובדים 
אחרות  הרמה  מכונות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה  הבטיחות 
ואתתים(, התשנ"ג-141992, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
שהם  הדברה  בחומרי  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
ובהסכמת שר  וקרבמטים(, התשנ"ג-151992,  אורגניים   זרחנים 
הבריאות, הסמכתי את המכון לרפואה תעסוקתית וסביבתית, 

 ,9602 ת"ד   ,8 העלייה  רח'  שכתובתו  רמב"ם,  רפואי  במרכז 
חיפה 31096, באחריות ד"ר אבי וינר, רישיון מס' 14915, מומחה 
מוסמך  רפואי  לשירות  פנימית,  וברפואה  תעסוקתית  ברפואה 

לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים ברעש(, התשמ"ד-1984, ולפי תקנות הבטיחות 

בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, 
התשנ"ג-1992

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
ברעש(, התשמ"ד-21984, ותקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
)עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"ג-
31992, ובהסכמת שר הבריאות, הסמכתי את מרכז רפואי הגליל 
סחנין, שכתובתו סחנין 30810, ת"ד 1075, באחריות ד"ר ליאוניד 
מזור, רישיון מס' 23761, מומחה ברפואה תעסוקתית, לשירות 

רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

3  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים ברעש(, התשמ"ד-1984 ולפי תקנות הבטיחות 

בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, 
התשנ"ג-1992

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  ולפי  התשמ"ד-21984,  ברעש(, 
ואתתים(,  מכונות הרמה אחרות  מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה 
התשנ"ג-31992, ובהסכמת שר הבריאות, הסמכתי את מרפאתה 
של ד"ר אלה גורדון, מרח' כנפי נשרים 33, אשקלון, באחריות 

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 572.

4  ק"ת התשמ"ד, עמ' 426.

5  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

6  ק"ת התשמ"ד, עמ' 722.

7  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

8  ק"ת התשמ"ה, עמ' 498.

9  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.

10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

11  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

12  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

13  ק"ת התשנ"ג, עמ' 434.

14  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

15  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

3  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.



ילקוט הפרסומים 6163, י"ח בכסלו התשע"א, 25.11.2010 1196

ד"ר אלה גורדון, רישיון מס' 27071, מומחית לרפואה תעסוקתית, 
לשירות רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים ברעש(, התשמ"ד-1983 ולפי תקנות הבטיחות 

בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, 
התשנ"ג-1992

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
ברעש(, התשמ"ד-21983, ותקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
)עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, התשנ"ג-
הרפואי  המוסד  את  הסמכתי  הבריאות,  שר  ובהסכמת   ,31992
סוקולוב  רח'  "הדים - מכונים אודיולוגיים בע"מ", שכתובתו 
ובאחריותם  כוכבא  דובי  של  בניהולו   ,47235 השרון  רמת   ,40
של ד"ר אלכסנדרה נק, רישיון מס'  27071, ד"ר בוריס ווסטפריד, 
רישיון מס' 10257, וד"ר אלה גורדון, רישיון מס' 27071, מומחים 
התקנות  לעניין  מוסמך  רפואי  לשירות  תעסוקתית,  לרפואה 

האמורות. השירות יינתן ב–17 סניפים ובניידת השמיעה.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
 __________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

3  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 
העובדים ברעש(, התשמ"ד-1984 ולפי תקנות הבטיחות 

בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(, 
התשנ"ג-1992

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי1, לפי תקנה 1 לתקנות הבטיחות 
בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ"ד-
מפעילי  )עגורנאים,  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 ותקנה   ,21984
ובהסכמת  התשנ"ג-31992,   ואתתים(,  אחרות   הרמה  מכונות 
דוברינסקי,  שאול  ד"ר  של  מרפאתו  את  הסמכתי  הבריאות,  שר 
שכתובתה רח' ש"י עגנון 11/6, עפולה 18256, באחריות ד"ר שאול 
דוברינסקי, רישיון מס' 24670, מומחה ברפואה תעסוקתית, לשירות 

רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

     תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

3  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970 

ולפי תקנות חומרי נפץ )מסחר, העברה, ייצור, החסנה 
ושימוש(, התשנ"ד-1994

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף  כי,  מודיע  אני 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
בעופרת(,התשמ"ד-21983, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
התשמ"ד- ברעש(,  העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות 
)גיהות תעסוקתית  31984, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
ובריאות העובדים בכספית(, התשמ"ה-41985, תקנה 1 לתקנות 
העובדים  ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות 
התשנ"א-51990,  מסוימים(,  הלוגניים  פחמימניים  בממיסים 
תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1 תקנה 
ובריאות העובדים במתכות  מסוימות(,  התשנ"ג-61993, תקנה 
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות   1
העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסוימים(, התשנ"ג-
)גיהות תעסוקתית  71993, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה 
 1 תקנה  התשנ"ג-81992,  מייננת(,  בקרינה  העובדים  ובריאות 
לתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה 
הבטיחות  לתקנות   1 תקנה  התשנ"ג-91992,  ואתתים(,  אחרות 
בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה  
שהם זרחנים אורגניים  וקרבמטים(, התשנ"ג-101992, ותקנה 1 
ושימוש(,  החסנה  ייצור,  העברה,  )מסחר,  נפץ  חומרי  לתקנות 
התשנ"ד-111994, ובהסכמת שר הבריאות, הסמכתי את מרפאת 
שבע  באר   ,9001 ת"ד  שכתובתה  נגב,  גרעיני  למחקר  הקריה 
מומחה   ,29162 מס'  רישיון  ד"ר שוארצפוקס,  באחריות   ,84191
ברפואה פנימית, ד"ר עינת שיינר, רישיון מס' 30460, מומחית 
ברפואה תעסוקתית וד"ר דב בריקר, רישיון מס' 19810, מומחה 
התקנות  לעניין  מוסמך  רפואי  לשירות  תעסוקתית,  ברפואה 

האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 432.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

4  ק"ת התשמ"ה, עמ' 504.

5  ק"ת התשנ"ה, עמ' 230.

6  ק"ת התשנ"ג, עמ' 441.

7  ק"ת התשנ"ג, עמ' 450.

8  ק"ת התשנ"ג, עמ' 126.

9  ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

10  ק"ת התשנ"ג, עמ' 192.

11  ק"ת התשנ"ד, עמ' 536.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות 

העובדים ברעש(, התשמ"ד-1984

אאני מודיע, כי בתוקף סמכותי1, לפי תקנה 1 לתקנות הבט
טיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, 

__________
1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.
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התשמ"ד-21984, ובהסכמת שר הבריאות, הסמכתי את המוסד 
שכתובט בע"מ",  אודיולוגי  הולדשטיין-מכון  "אילנה  ההרפואי 
תו רח' העלייה השנייה 29, חיפה 35011, באחריות ד"ר יהודה 
הולדשטיין, רישיון מס' 14287, מומחה במחלות אף אוזן וגרון, 

לשירות רפואי מוסמך לעניין התקנות האמורות.

תוקף ההסמכה לשנתיים מיום פרסום הודעה זו.

ט' בחשוון התשע"א )17 באוקטובר 2010(
)חמ 4108—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1752.

הודעה על מינוי חברה בוועדה לעררים
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 230ב לחוק הביטוח 
הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995, קבעתי כי האחות רחל 

ארבל, ת"ז 000589044, תיכלל ברשימת חברי הוועדה לעררים.

ב' בכסלו התשע"א )9 בנובמבר 2010(
)חמ 614—3(  

יצחק הרצוג  
__________                 שר הרווחה והשירותים החברתיים

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957, 
של  התיאום  לשכת  בין  שנחתם  הכללי2,  הקיבוצי  ההסכם 
לבין  בה  המאוגדים  הארגונים  בשם  הכלכליים,  הארגונים 
הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, 
ביום ח' בתמוז התש"ע )20 ביוני 2010(, ומספרו בפנקס ההסכמים 
הקיבוציים הוא 7022/2010 )להלן - ההסכם(, כמפורט בתוספת 
וכי ההוראות האמורות יחולו מיום י"ט בתמוז התש"ע )1 ביולי 

2010(, על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט -

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

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

עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17)א( לחוק שכר   )3(
מינימום, התשמ"ז-31987.

תוספת
ה ה ו ר א ו ת    ה מ ו ר ח ב ו ת

מס' הסעיף
בהסכם

יום  לכל  חדשים  שקלים   351  - יהיה  הבראה  יום  מחיר   .2
הבראה.

__________
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4493 ועמ' 4494.

3  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 617.

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

את גובה דמי ההבראה.
ג' בחשוון התשע"א )11 באוקטובר 2010(

)חמ 107—3(  
בנימין )פואד( בן אליעזר  

                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על מינוי ממונה על תשלום גמלאות
 לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[,

התש"ל-1970

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק שירות המדינה 
כ"ב באלול  ביום  כי  ]נוסח משולב[, התש"ל-11970,  )גמלאות( 
התש"ע )1 בספטמבר 2010( מיניתי את מנהל מינהלת הגמלאות 
במשרד האוצר, לממונה על תשלום הגמלאות, במקום החשב 

הללי במשרד האוצר2.

מענו הוא: רח' יפו 224, ירושלים.

ב' בכסלו התשע"א )9 בנובמבר 2010(
)חמ 4139—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר                                       

__________
1  ס"ח התש"ל, עמ' 65.

2  י"פ התשכ"ח, עמ' 1086.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני ממנה את המנהל הכללי של חברת מי שקמה בע"מ )להלן 
- המנכ"ל(, לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה, לעניין גבייתם, 
לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001 )להלן 
בעבור  האמורה  לחברה  המגיעים  תשלומים  של  החוק(,   -
השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 

לחוק.

     עד למינוי בפועל של המנכ"ל, אני ממנה באופן זמני את 
דני פדר, ת"ז 54774906, דירקטור בחברה האמורה לממונה על 

הגבייה ולפקיד גבייה.

כ"ג  ביום  שנחתם  גבייה  ופקיד  הגבייה  על  ממונה  מינוי      
באייר התשס"ט )17 במאי 2009(3 - בטל.

ב' בכסלו התשע"א )9 בנובמבר 2010(
)חמ 18—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר                                       

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 545.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 4165.
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מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מעיינות 
ולפקיד  הגבייה  על  לממונה  החברה(,   - )להלן  בע"מ  השרון 
גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, 
המגיעים  תשלומים  של  החוק(,   - )להלן  התשס"א-22001 
לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה 

לפי סעיף 53 לחוק.

ב' בכסלו התשע"א )9 בנובמבר 2010(
)חמ 18—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר                                       

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 545.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
המקומית  הוועדה  ראש  יושב  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
ת"ז  בריל,  דוד  הוועדה(,   - )להלן  יזרעאלים  ולבניה  לתכנון 
022614945, לממונה על הגבייה, לצורך גבייתם, מכוח סעיף 70 
לחוק העונשין, התשל"ז-31977, של קנסות שפסק בית המשפט 
התכנון  לחוק  י'  פרק  לפי  הוועדה,  לטובת  מקומיים  לעניינים 
והבנייה, התשכ"ה-41965, ושל כל סכום שציווה בית המשפט 

לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק האמור.

א' בכסלו התשע"א )8 בנובמבר 2010(
)חמ 18—3(  

אמנון בן–עמי  
ממלא מקום המנהל הכללי  

של משרד הפנים  
__________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רבני עיר 
לקרית אתא

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 
התשס"ז-2007

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  התשס"ז-12007  עיר(,  רבני  )בחירות  היהודיים 
כי  אתא,  קרית  עיר  לרבני  הבחירות  ועדת  מודיעה  התקנות(, 
בשבט  ט"ו  ליום  נקבע  אתא  לקרית  עיר  רבני  לבחירת  המועד 
המועצה  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,)2011 בינואר   20( התשע"א 

הדתית בקרית אתא.
"מי  לאמור:  הקובעת  17)א(  לתקנה  מופנית  הלב  תשומת 
לוועדת הבחירות את  להציג  רשאי  עיר  לרב  להיבחר  שכשיר 
מועמדותו בכתב לא יאוחר מ–14 ימים לפני מועד הבחירות, וכן 

רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר מהמועד 
האמור, להציג מועמד שהסכים לכך בכתב...".

רשאים  לתקנות,  ו–5   4 בתקנות  כאמור  כשירות,  בעלי 
להיות מועמדים לתפקיד רב עיר לקרית אתא.

ניתן  התקנות,  לפי  כשירות,  מסמכי  בצירוף  מועמדות 
א'  יום  עד  כאמור,   17 בתקנה  הקבוע  המועד  בתוך  להגיש 
יושב  לידי  סגורה  2011(, במעטפה  בינואר   6( בשבט התשע"א 
ראש ועדת הבחירות, באמצעות אסתר דהרי, מזכירת המועצה 
בשעות  ה',  עד  א'  בימים   ,14 זבולון  רח'  אתא,  קרית  הדתית 
ולציין  הדתית,  למועצה  רשום  בדואר  לשלוח  או   13.00-8.00

לידי יושב ראש ועדת הבחירות.
בעבר  מועמדתם  שהגישו  מועמדים  ספק,  הסר  למען 

נדרשים להגיש את מועמדותם שנית.

י"ד בכסלו התשע"א )21 בנובמבר 2010(
)חמ 44—3(  

יצחק זר  
יושב ראש ועדת הבחירות                                       

לרבני העיר קרית אתא  

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
מינתה  התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  על  )ערר  המקומיות 
המועצה המקומית ערערה בישיבתה שלא מן המניין 2010/8, 
מיום כ"ז בחשוון התשע"א )4 בנובמבר 2010( את נורדין ג'ומאוי 

למנהל ארנונה לעניין החוק האמור.

ב' בכסלו התשע"א )9 בנובמבר 2010(
)חמ 265—3(  

ג'מיל מרזוק  
ראש המועצה המקומית ערערה  

__________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/8/600/
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג, 
5058, התשס"ב, עמ' 1606, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השרון  הוד  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבניה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. __________
1  ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.
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כל אדם שיש  ועל  בקרקע,  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים 

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6442 כגוש  המזוהה  השרון  הוד  ביישוב  קרקע  חטיבת    
ח"ח 32, 51, 52, 58, 72, 98, 99, 119, 120, 129, 160, 165, 216, 
434; הייעוד:   ,431  ,421  ,402  ,390  ,258  ,257  ,238  ,226  ,217

שצ"פ, דרך מוצעת, דרך קיימת.

כ"ז בתשרי התשע"א )5 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה,   .1
שהודעה  נת/במ/555/א,  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשנ"ב,   ,3960 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
נת/7/400,  מס'  מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם   ,1351 עמ' 
 ,2844 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2707 עמ'  התשמ"ב, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  - הוועדה(,  )להלן  נתניה  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב נתניה, ששטחה כ–750 מ"ר המזוהה   
 155 מס'  הפקעה  במפת  הצבועה   ,369 ח"ח   ,8273 כגוש 

בצבע אדום.

י"ג בחשוון התשע"א )21 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

מרים פיירברג-איכר  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נת/28/307/
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג, 
4308, התשנ"ח, עמ' 3426, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  נת/7/400,  מס' 
הפרסומים 2844, התשמ"ב, עמ' 2707, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב נתניה, ששטחה כ–320 מ"ר המזוהה   
כגוש 8274, ח"ח 44, 530, הצבועה במפת הפקעה מס' 154 

בצבע אדום.

י"ג בחשוון התשע"א )21 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

מרים פיירברג-איכר  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/4/2003, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4915, 
התש"ס, עמ' 4607, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח לדרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



ילקוט הפרסומים 6163, י"ח בכסלו התשע"א, 25.11.2010 1200

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר   2,601 ששטחה  תקוה  בפתח  קרקע  חטיבת   
כגוש 6352, ח"ח 43, רח' אם המושבות.

כ' בחשוון התשע"א )28 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/950,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2732, 
בילקוט  שהתפרסם  טעות  ותיקון   ,2315 עמ'  התשמ"א, 
הפרסומים 4316, התשנ"ה, עמ' 3809, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבניה.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,3655 כגוש  המזוהה  רחובות  ביישוב  קרקע  חטיבת   
מחלקה 526 )לשעבר חלק מחלקות 159, 160(; הייעוד: דרך.

כ"ז בחשוון התשע"א )4 בנובמבר 2010(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1000/
א/18, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4402, התשנ"ו, עמ' 2827, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבניה.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,3658 כגוש  המזוהה  רחובות  ביישוב  קרקע  חטיבת   
מחלקות 285, 286; הייעוד: דרך.

כ"ז בחשוון התשע"א )4 בנובמבר 2010(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה,   .1
רח/מק/79/1250,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5605, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,900 עמ'  התשס"ז, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבניה.

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

מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,3697 כגוש  המזוהה  רחובות  ביישוב  קרקע  חטיבת   
מחלקה 211; הייעוד: דרך.

כ"ז בחשוון התשע"א )4 בנובמבר 2010(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה,   .1
רח/750/א/2/58,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
 ,5590 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,302 עמ'  התשס"ז, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבניה.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,3703 כגוש  המזוהה  רחובות  ביישוב  קרקע  חטיבת   
מחלקה 404; הייעוד: דרך.

כ"ז בחשוון התשע"א )4 בנובמבר 2010(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה,   .1
רח/56/1200,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6098, 
התש"ע, עמ' 3432, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבניה.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,3705 כגוש  המזוהה  רחובות  ביישוב  קרקע  חטיבת   
מחלקה 605; הייעוד: דרך.

כ' בחשוון התשע"א )28 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  לה/160/א/11, 
מוסרת   ,1448 עמ'  התשנ"ד,   ,4180 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  רמלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות  - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 

דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

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

מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

שטח לבנייני ציבור: חטיבת קרקע, אזור רמלה, ששטחה   
347 מ"ר, המזוהה בגוש 4348, חלק מחלקה 74.

המזוהה  מ"ר,  רמלה, ששטחה 873  אזור  קרקע,  חטיבת  דרך:   
בגוש 4348, חלקי חלקות 73, 74, 235 )לשעבר חלקי חלקות 53, 

.)172 ,66

י"ט בתמוז התש"ע )1 ביולי 2010(
)חמ 3-2(

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
זמ/523,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2812, 
התשמ"ב, עמ' 1703, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושצ"פ.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב גדרה המזוהה כגוש 4578, חלקה 109,   
חלק מחלקות 50-43, 79, 80, 100-98, 103.

כ"ח בתשרי התשע"א )6 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

מלי חג'בי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/24/518, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4752, 
התשנ"ט, עמ' 3235, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבניה.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,3872 כגוש  המזוהה  גדרה  ביישוב  קרקע  חטיבת   
מחלקה 116.

י"ז בחשוון התשע"א )25 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

מלי חג'בי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גז/5/566, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
שהודעה  חמ/23/566,  ולתכנית   ,74 עמ'  התשס"ז,   ,5582
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6131, התש"ע, 
עמ' 4585, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מודיעין  חבל 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל אדם שיש  ועל  בקרקע,  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים 

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת הקרקע באזור כביש צפוני לקרית שדה התעופה,   
מחלקות  חלק   ,4114 כגוש  המזוהה  מ"ר   73,098 ששטחה 
והצבועים   ,89  ,88  ,87  ,81  ,80  ,79  ,71  ,70  ,66  ,64  ,58  ,56
בצבע אדום מתוחם בצבע כחול, כמסומן בתשריט תכנית 

חמ/23/566 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה במועצת 
חבל מודיעין, וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה 

הרגילות.

י"ב בחשוון התשע"א )20 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' עח/3/45, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5009, 
התשס"א, עמ' 3529, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עמק חפר )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הקמת מבני חינוך.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4

מגרש 1/100, בשטח של כ–600 מ"ר, המהווה חלק מחלקה   
10 בגוש 8420, מגרש 100 לפי תכנית עח/3/45.

וניתן  הוועדה  במשרדי  נמצא  ההפקעה  תשריט  העתק 
לעיין בו תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

כ"ז בחשוון התשע"א )4 בנובמבר 2010(
)חמ 3-2(

רן אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/18, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4076, 
בדבר  שהודעה  ג/7147,  מס'  ותכנית   ,1266 עמ'  התשנ"ג, 
עמ'  התשנ"ג,   ,4109 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
2543 ותכנית מס' ג/10400, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,4381 עמ'  התש"ס,   ,4906 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב עכו, ששטחה 7,224.00 מ"ר המזוהה   
כגוש 18003, חלקה 67 בשלמותה.

ט"ז בחשוון התשע"א )24 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/7468,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4439, 
התשנ"ו, עמ' 4649, ותכנית מיתאר מס' ג/13239, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5384, התשס"ה, 
בדבר  5/מע/מק/12/7468, שהודעה  מס'  ותכנית   ,2181 עמ' 
עמ'  התשס"ז,   ,5634 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
1827, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שצ"פ, שביל ודרכים.

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

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור קרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב אכסאל, ששטחה 16,274 מ"ר המזוהה   
כגוש 16905, חלק מחלקה 13.

חטיבת קרקע ביישוב אכסאל, ששטחה 10,105 מ"ר המזוהה   
כגוש 16905, חלק מחלקה 22.

חטיבת קרקע ביישוב אכסאל, ששטחה 1,434 מ"ר המזוהה   
כגוש 16905, חלק מחלקה 11.

חטיבת קרקע ביישוב אכסאל, ששטחה 235 מ"ר המזוהה   
כגוש 16905, חלקה 24.

חטיבת קרקע ביישוב אכסאל, ששטחה 2,440 מ"ר המזוהה   
כגוש 16905, חלק מחלקה 10.

י"ג בחשוון התשע"א )21 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/7468,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4439, 
בדבר  שהודעה  ג/13239,  מס'  ותכנית   ,4649 עמ'  התשנ"ו, 
עמ'  התשס"ה,   ,5384 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
בדבר  שהודעה  5/מע/מק/12/7468,  מס'  ותכנית   ,2181
עמ'  התשס"ז,   ,5634 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
1827, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שב"צ, שצ"פ ודרך.

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

מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור קרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב אכסאל, ששטחה 47,193 מ"ר המזוהה   
כגוש 16905, חלקה 9.

י"ג בחשוון התשע"א )21 באוקטובר 2010(
)חמ 3-2(

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה,   .1
 ,61/101/03/26 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6073, 
התש"ע, עמ' 2426, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ירוחם )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבניה.

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

מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור קרקע -  .4

מ"ר   1,151 ששטחה  ירוחם,  ביישוב/אזור  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 39536, חלקה 122, מגרש 908.

ז' בכסלו התשע"א )14 בנובמבר 2010(
)חמ 3-2(

עמרם מצנע  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירוחם  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית רש/715 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2561 עמ'  התשס"א,   ,4983
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  השרון,  רמת  ולבנייה  לתכנון 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 5414, 
התשס"ה, עמ' 3333, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית 

רמת השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

ייעודהשטח במ"רחלקהגוש

דרך24605 )חלק(6414

דרך251,760 )חלק(

דרך353,740 )חלק(

דרך38460 )חלק(

דרך206,992 )בשלמות(6615

דרך7,067     21 )בשלמות(

דרך229,281 )חלק(

דרך231,994 )חלק(

דרך241,408 )חלק(

דרך25850 )חלק(

דרך26620 )חלק(

דרך271,368 )חלק(

דרך2924,425 )חלק(6616

שצ"פ294,187 )חלק(

דרך315,809 )חלק(6617

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  השרון,  רמת  ולבנייה 

העבודה הרגילות.

ב' בכסלו התשע"א )9 בנובמבר 2010(
)חמ 3-4(

יצחק רוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
לד/1000, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1656 עמ'  התשל"ט,   ,2544
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  לוד,  ולבנייה  לתכנון 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי המקרקעין 
המתוארים בתוספת, אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי 
התש"ע,   ,6031 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5  סעיפים 
עמ' 911, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית לוד מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש: 4548 )מקודם גוש 3956(.

חלקות: 24, 26, 27 בשלמות )מקודם חלקי חלקות 51, 87(.

בייעוד: שטח בנייני ציבור.

י"ג בחשוון התשע"א )21 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

אילן הררי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
לד/מק/175, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1829 עמ'  התשס"ח,   ,5774
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  לוד,  ולבנייה  לתכנון 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי המקרקעין 
המתוארים בתוספת, אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי 
התש"ע,   ,6012 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5  סעיפים 
עמ' 243, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית לוד מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32
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תוספת

גוש: 3959; חלקי חלקה 131 )בשטח של כ–184 מ"ר(; בייעוד: 
דרך.

י"ג בחשוון התשע"א )21 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

אילן הררי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נת/114, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בעיתון הרשמי 1937, תוס' 2, עמ' 
639, ולתכנית נת/4/114, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
ולתכנית   ,1996 עמ'  התשכ"ב,   ,954 הפסומים  בילקוט 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  נת/5/114/ב, 
הפרסומים 1324, התשכ"ז, עמ' 558, ולתכנית נת/4/114/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1705, 
בדבר  שהודעה  נת/7/400,  ולתכנית   ,1230 עמ'  התשל"א, 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844, התשמ"ב, עמ' 
2707 )להלן - התכניות(, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה נתניה, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 4787, התשנ"ט, 
הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4902 עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

מ"ר  כ–350  כולל של  104, בשטח   ,100  ,96 8264, ח"ח  גוש   .2
בצבע   94 מס'  הפקעה  בתכנית  וצבועים  שצ"פ  שייעודם 

ירוק.

 ,8264 גוש  113 בעבר(;  )חלקה   145  ,71-67 8262, ח"ח  גוש   
חלקה 85 בשלמות, ח"ח 5, 6, 9, 10, 12, 18-14, 21, 26-24, 
 ,68  ,64-62  ,60  ,58  ,56-53  ,50  ,49  ,42  ,40  ,34  ,31  ,29  ,28
 ,130  ,127  ,125-123  ,117-111  ,108  ,91  ,78  ,76-73  ,71  ,70
131, 137, 138, 143, 144, 150, 155, בשטח כולל של כ–27,500 
מ"ר שייעודם דרך וצבועים בתכניות הפקעה מס' 94 ו–95 

בצבע אדום.

העתקי התכניות האמורות מופקדים במשרדי אגף הנכסים 
בעיריית נתניה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות 

שמשרדי האגף פתוחים לקהל.

י"ג בחשוון התשע"א )21 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

מרים פיירברג-איכר  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/407/9, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5324, 
התשס"ד, עמ' 3806, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  תקוה,  פתח  ולבנייה 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 6085, התש"ע, 
הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2908 עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

המזוהה  מ"ר   2,075 ששטחה  תקוה  בפתח  קרקע  חטיבת   
כגוש 6388, חלק מחלקה 501.

ז' באב התש"ע )18 ביולי 2010(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/435,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
 ,508 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשי"ז, עמ' 199, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  תקוה,  פתח  ולבנייה 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 4380, התשנ"ו, 
הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1609 עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

לשב"צ  מ"ר   1,181 ששטחה  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 4042, חלק מחלקה 180 )חלקות ישנות 1, 2(.

כ"ג בחשוון התש"ע )31 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1/644, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1534, 
התשכ"ט, עמ' 1715, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  תקוה,  פתח  ולבנייה 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 6069, התש"ע, 
הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2227 עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

לשב"צ,  מ"ר,   2,696 ששטחה  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת    
רח' קלאוזנר, המזוהה כגוש 6373, חלקה 983.

כ"ד בחשוון התש"ע )1 בנובמבר 2010(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רנ/10,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4521, 
התשנ"ז, עמ' 3433, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  העין,  ראש  ולבנייה 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 6078, התש"ע, 
עמ' 2635, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראש 

העין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביישוב ראש העין המזוהה כגוש 4259, חלק   
מחלקות 28-17; גוש 4253, חלק מחלקות 101-95, המיועדת 

להרחבת דרך.

י"ט בחשוון התש"ע )27 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
 - )להלן  רח/9/8/450  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  התכנית(, שהודעה 
5815, התשס"ח, עמ' 3332, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
 לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5955, התשס"ט, 
עמ' 4002, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות, 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3703, חלק מחלקה 970, הייעוד: דרך.

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

כ"ז בחשוון התשע"א )4 בנובמבר 2010(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/במ/1/2102/א )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4333, התשנ"ה, עמ' 4785, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
 לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4390, התשנ"ו, 
עמ' 2294, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3700, חלקה 573 )לשעבר ח"ח 97, 156(; הייעוד: שב"צ.

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

כ"ז בחשוון התשע"א )4 בנובמבר 2010(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לה/9/1000/
ב, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4621, 
התשנ"ה, עמ' 2586, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמלה, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
התשס"ב,   ,5082 הפרסומים  בילקוט  הפקודה(,   -  )להלן 
הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2636 עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

שטח לבנייני ציבור.  

המזוהה  מ"ר   15,697 ששטחה  רמלה,  אזור  קרקע  חטיבת   
כגוש 4428, חלק מחלקות 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

.107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99

ו' בחשוון התשע"א )14 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  זמ/531 
בזה  מצהירה   ,99 עמ'  התשמ"ד,   ,2965 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(   - )להלן  זמורה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת 
התשס"ב,   ,5084 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5  סעיפים 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2715 עמ' 

המקומית גדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3876, ח"ח 73; הייעוד: דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
בו בשעות העבודה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  זמורה,  ולבנייה 

הרגילות.

י"ז בחשוון התשע"א )25 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

מלי חג'בי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן  זמ/575  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4430, התשנ"ו, עמ' 4197, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  זמורה  ולבנייה 
כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתספת  המתוארת  הקרקע 
 לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5214, התשס"ג, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3756 עמ' 

המקומית גדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3877, ח"ח 8-1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 60, 61; הייעוד: 
הייעוד:   ;70  ,69  ,54  ,43  ,41  ,7-1 ח"ח   ,3878 גוש  ודרך;  שצ"פ 

שצ"פ ודרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
בו בשעות העבודה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  זמורה,  ולבנייה 

הרגילות.

י"ז בחשוון התשע"א )25 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

מלי חג'בי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זמורה  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/534/1 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
3748, התש"ן, עמ' 2086, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(   - )להלן  זמורה  ולבנייה 
כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
פורסמה הודעה  הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה 
 לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5051, התשס"ב, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1341 עמ' 

המקומית גדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

 ;)110 ח"ח  )לשעבר   379  ,134  ,132  ,131 חלקות   ,4585 גוש 
380 )לשעבר ח"ח 110(; 384 )לשעבר ח"ח 129(; 386 )לשעבר ח"ח 

130(; 388 )לשעבר ח"ח 133(.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
בו בשעות העבודה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  זמורה,  ולבנייה 

הרגילות.

י"ז בחשוון התשע"א )25 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

מלי חג'בי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הצ115/1/2, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4597, 
התשנ"ח, עמ' 942, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שרונים, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 6133, התש"ע, 
הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4648 עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר,   2,775 ששטחה  יונה,  כפר  ביישוב  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 8150, חלקה 94 בשלמותה, ח"ח 95 )לשעבר 

גוש 8150, ח"ח 10-8, וגוש 8149, ח"ח 9-6(.

כ"ד בחשוון התשע"א )1 בנובמבר 2010(
)חמ 3-4(

אפרים בולמש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/9399,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4647, 
התשנ"ח, עמ' 3783, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הגליל,  אצבע  ולבנייה 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 6133, התש"ע, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4648 עמ' 

המקומית ראש פינה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש: 13941, חלקי חלקה: 22, שטח רשום: 1,263 מ"ר, סיווג: 
אחוז  מ"ר,   238 מופקע:  שטח   ,22/2 להפקעה:  מגרש  מס'  דרך, 

הפקעה: 18.8%.

י"ז בחשוון התשע"א )25 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

שמואל לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/15971,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5950, 
התשס"ט, עמ' 3710, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה בקעת בית הכרם, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 6069, התש"ע, 
הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2231 עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  דונם   29.58 ששטחה  נחף  ביישוב  קרקע  חטיבת   
כגוש 19127, חלקי חלקות 87, 91; כגוש 19142, חלק מחלקה 
 ;59-54  ,47  ,45-24  ,18-1 מחלקות  חלק   ,19143 כגוש   ;33
כגוש 19144, חלקות 15, 16, חלק מחלקות 13, 14, 21, 35, 37, 

39, 44-41; כגוש 19156, חלק מחלקות 25-4, 29-27.

כ"ו בחשוון התשע"א )3 בנובמבר 2010(
)חמ 3-4(

אבי בן–גיגי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

__________                     לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקון טעות בהודעה לפי סעיפים 5 ו–7
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
 ,5663 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
התשס"ז, עמ' 2721, לעניין תכנית הר/1900 )הרצליה(, בתוספת, 
"חלקי  לצד  תלצ"ר",  לפי  במ"ר  להפקעה  מבוקש  "שטח  בטור 

חלקה 2", במקום "1773" יבוא "1800".

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

כ"ה בתשרי התשע"א )3 באוקטובר 2010(
)חמ 3-4(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  

תיקון טעות דפוס
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
 ,6078 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
התש"ע, עמ' 2636, במקום "תכנית מס' רע/1/166", צריך להיות 

"רע/166/1".
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תיקון טעות סופר
לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות   19 סעיף  לפי  בהודעה 
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6103, התש"ע, עמ' 
3621, לעניין תכנית מס' מכ/663א ברישה, במקום "תהיה לקניינה 
להיות  צריך  רכסים"  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

"תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית טירת הכרמל".

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 4820/ ב

שם התכנית: תוספת יח"ד ושטחים למסחר במרכז 
עירוני מסחרי, שד' גולדה, רמות אלון

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' 4820/ ב, ביטול לתכניות 4820, מק/ 4820/ א, 62, כפיפות 

לתכנית 5166/ ב.

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.

ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גולדה  שד'  כיסופים,  מעלות  הציוני,  הקונגרס  הרחובות 
קואורדינטה  אלון.  רמת  שכונת  רקנטי.  אברהם   מאיר, 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 218/500 קואורדינטה   ,X 636/100
 ,30869 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקות במלואן: 5, 6, 10, 14.

מטרת התכנית: תוספת יח"ד, שטחים למסחר במרכז עירוני 
מסחרי, שטח למבנה ציבור ושטח ירוק פתוח לציבור.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ואזור  ותעסוקה  מסחר  מגורים,  לאזור  ומשרדים  מסחר  מאזור 
מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, מאזור מגורים, מסחר 
ותעסוקה לדרך ומסחר, לאזור מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות 
זכויות  תוספת  ג.  יח"ד.   250 תוספת  ב.  מוצעת.  ולדרך  ציבור 
מ"ר   220 ותעסוקה,  מסחר  למגורים,  עיקרי  מ"ר   26,680 בניה: 
עיקרי למסחר ו–2,375 מ"ר עיקרי למבני ציבור. ד. קביעת בינוי 
ומבנה  מגורים  מבני  ולהקמת  מסחרית  קומה  להוספת  חדש 
ציבורי מעל למרכז מסחרי מאושר והוספת קומה אחת מתחת 
הבינוי.  לנספח  בהתאם  הכל   .4 שטח  בתא  הכניסה   למפלס 
בניין  בקווי  שינוי  ו.  ומשרדים.  למסחר  קומות  תוספת  ה. 
מאושרים בשטח וקביעת קווי בניין למסחר, למשרדים, לחניה, 
למגורים ולמבני ציבור. ז. קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניינים. 
בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ח. 
בשטח. ט. קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת 

הבעלים. י. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה לציבור.

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 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' 6970/ א

שם התכנית: תוספת 12 יח"ד ו–2 קומות לבניין 
מגורים קיים, רח' בן ציון, קרית משה

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' 6970/ א, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5022, 5166.

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.

בן  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 218/675 קואורדינטה  משה.  קרית  שכונת   .12  ,11  ,10 ציון 
קואורדינטה Y 632/940. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 
בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30157, חלקות במלואן: 

.10 - 8

מטרת התכנית: א. הוספת 12 יח"ד, על ידי תוספת של 2 
משה,  קרית   ,12-10 ציון  בן  ברח'  קיים  מגורים  לבניין  קומות 
ירושלים. ב. הוספת חניון תת–קרקעי ופירים חדשים חיצוניים 

למדרגות ומעליות.

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
במפלסים  בניה  לתוספות  בינוי  קביעת   .2 ג'.  מגורים   לאזור 
בעבור   +16.60  ,+13.60  ,+10.60  ,+7.15  ,+3.45  ,±0.00  ,-3.45
קביעת   .3 הבינוי.  לנספח  בהתאם  ומעליות,  מדרגות  חדרי 
 12 קיימות לשם הוספת  קומות   4 קומות על   2 בינוי לתוספת 
יח"ד חדשות, בהתאם לנספח הבינוי. 4. הגדלת שטחי הבניה 
בשטח וקביעתם ל–5,145.14 מ"ר )מתוכם 3,575.32 מ"ר שטחים 
מ"ר   498.09 לקרקע,  מעל  שירות  שטחי  מ"ר   304.85 עיקריים, 
לקרקע(. מתחת  שירות  שטחי  מ"ר  ו–776.88  עיקריים   שטחים 
ומחסנים  חניון  לתוספת  בינוי  קביעת   .6 בניין.  בקווי  שינוי   .5
התת– החניון  שמעל  הגינה  שחזור   .7 תת–קרקעי.  במפלס 
הנחיות   .9 להעתקה.  עצים  בגין  הוראות  קביעת   .8 קרקעי. 
 לעיצוב אדריכלי. 10. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
11. קביעת שלבי ביצוע. 12. קביעת הוראות בגין איחוד חלקות 

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

ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 10310

שם התכנית: שלב ג' של שכונת המגורים הר חומה, 
חומת שמואל, 983 יח"ד

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' 10310, שינוי לתכניות 7509, 5053.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב חומת 
המאורכת  השלוחה  ג'.  שלב  שמואל.  חומת  שכונת  שמואל. 
קואורדינטה  ב'.  שלב  שמואל,  לחומת  ממזרח   -  הסכין 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 526/521 קואורדינטה   ,X 222/000
מוסדר: וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט   המסומנים 
.62 חלקה:  חלקי   ,29939 גוש:   .40 חלקה:  חלקי   ,29938  גוש: 

גוש: 29940, חלקה במלואה: 1.

מטרת התכנית: תכנון שכונת מגורים חדשה בת 930 יח"ד 
בדרום ירושלים.

מאושרת  מדרך  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים ג', לשצ"פ, לשטח למבני ציבור, לשטח לשימור נופי. 
ב. שינוי ייעוד קרקע ממוסדות מלונאות, מגורים ליער, לדרך 
מוצעת, למגורים ג', למגורים ד' ולשצ"פ. ג. שינוי ייעוד קרקע 
ממגורים לשצ"פ, למגורים ג', למגורים ד', למבני ציבור ולדרך 
לשצ"פ,  למסחר,  ציבור  ממבני  קרקע  ייעוד  שינוי  ד.  מוצעת. 
משצ"פ  קרקע  ייעוד  שינוי  ה.  ד'.  ולמגורים  מוצעת,  לדרך 
ולשצ"פ. ציבור  למבני  מוצעת,  לדרך  ד',  למגורים  מיוחד 
ולדרך   מוצעת,  לדרך  פתוח  נוף  ייעוד הקרקע משטח  ו. שינוי 
מגרשים  קביעת  ז.  נופי.  לשימור  ולשטח  נופי  עיצוב   ו/או 
שטח  לרבות  בינוי,  הוראות  קביעת  ח.  חדשות.  יח"ד  ל–930 
בניה מרבי ומס' קומות מרבי, גובה מרבי ומס' יח"ד. ט. קביעת 
בניה. היתרי  למתן  תנאים  קביעת  י.  שטח.  לפיתוח   הוראות 
ציבור.  לבנייני  בשטחים  מותרים  שימושים  קביעת   יא. 

יב. קביעת הוראות בדבר הקמת תחנת טרנספורמציה.

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' 11252

 שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות, הוספת מגורים 
בקומת מרתף, תוספת קומה בגג, רח' רבדים 39, 

תלפיות
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' 11252, שינוי לתכניות 3449, 62, כפיפות לתכניות 

מק/ 5022/ א, 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רבדים 39. שכ' תלפיות. קואורדינטה X 200/810, קואורדינטה 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y628/415

גושים וחלקות: גוש: 30139, חלקה במלואה: 285.

מטרת התכנית: הוספת מגורים בקומת מרתף, תוספת קומה 
מובלעת בגג והרחבת יח"ד קיימות למגורים.

 5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
וחלל  קומות  מ–2  הקומות,  מס'  הגדלת   .2 ב'.  למגורים  מיוחד 
גג רעפים מעל קומת מרתף ל–4 קומות, קומה עליונה מובלעת 
בחלל הגג מעל קומת מחסנים ומגורים. 3. הגדלת שטחי הבניה 
המותרים מ–536.94 מ"ר )שטחים עיקריים בלבד( ל–1,149.26 מ"ר, 
מהן 899.15 מ"ר שטח עיקרי ו–250.11 מ"ר שטחי שירות. 4. שינוי 
קווי בניין. 5. קביעת הוראות לשימור עצים. 6. קביעת הוראות 
בניה וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 7. קביעת בינוי 
לתוספת בניה בקומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימות, קביעת 
בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים, ותוספת בניה בקומת 

קרקע ב' ו–ג' לשם הרחבת יח"ד קיימות.

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

כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 11531

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות, רח' מינץ, 
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' 11531, שינוי לתכניות 5211, 5166/ב, 62, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 636/500 קואורדינטה  רמות.  שכונת   .13  ,11  ,7  ,3  ,1 מינץ 
קואורדינטה Y 218/350. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 
בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30727, חלקות במלואן: 23, 24, 

.29 ,28 ,26

המגורים,  בבנייני  קיימות  יח"ד  הרחבת  התכנית:   מטרת 
רח' מינץ, שכונת רמות, ירושלים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבניה  שטחי  הגדלת   .2 ג'.  מגורים  לאזור   1 מגורים  מאזור 
העיקריים  הבניה  שטחי  הגדלת   .3 קיימות.  יח"ד   להרחבת 
מ–4,792 מ"ר מאושרים ל–6,168 מ"ר ועוד 195 מ"ר שטחי שירות, 
סך הכל 6,363 מ"ר שטחי בניה מרביים. 4. קביעת הוראות בינוי 
הוראות  קביעת   .5 בשטח.  בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת 

לשלביות ביצוע.

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

ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 11647

שם התכנית: הקמת שכונת מגורים כהמשך לשכונת 
פסגת זאב צפון, בת 625 יח"ד

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' 11647, שינוי לתכניות 3774, 3265, 3226, במ/ 3381/ א, 62, 

כפיפות לתכנית 5166/ ב.

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.

שכונת  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
כביש  במזרח,  דיין  משה  שד'  בין  המצוי  השטח  זאב.   פסגת 
דלי  מזל  ורחוב  בדרום  דוכיפת  סיירת  שד'  במערב,   1 מס' 
בצפון. קואורידנטה X 222/500, קואורדינטה Y 637/250. הכל 
 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:
 ,110  ,105  ,35 111, חלקי חלקות:  גוש: 30613, חלקה במלואה: 
 ,31305 גוש:   .1 חלקה:  חלקי   ,31304 גוש:   .904  ,244  ,228  ,112
חלקי חלקה: 1. גוש: 31306, חלקי חלקה: 1. גוש: 31307, חלקי 

חלקה: 1.

לשכונת  כהמשך  מגורים  שכונת  הקמת  התכנית:  מטרת 
פסגת זאב צפון, בת 625 יח"ד.

כמפורט  שטחים  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
להלן: שינוי ייעוד שטח תעשייה ותעסוקה לשטח למגורים ג', 
שינוי  ג',  למגורים  לשטח  ציבור,  לבנייני  שטחים  ייעוד  שינוי 
ציבורי  ציבור, לשטח  לבנייני  ייעוד שטחים לתעשייה, לשטח 
פתוח, שינוי ייעוד שטח לתכנון בעתיד לשטח למסחר עם חזית 
מסחרית. שינוי תוואי דרכים קיימות. הכל לפי המסומן בתשריט 
ייעוד  לכל  המותרים  השימושים  קביעת  ב.  להלן.  ובהוראות 
קרקע. ג. קביעת הוראות בניה: 1. קביעת מס' בניינים במגרש. 
לבניינים.  הכניסה  מפלס  קביעת   .3 בניינים.  גובה  קביעת   .2 
מרבי.  קומות  מס'  קביעת   .5 מרביים.  בניה  שטחי  קביעת   .4 
המרביים  הבניין  קווי  קביעת   .7 מרבי.  יח"ד  מס'  קביעת   .6
 בכל מגרש. 8. קביעת הנחיות בינוי. 9. קביעת הנחיות פיתוח. 
10. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי. ד. התוויית דרכים חדשות 
רגל. להולכי  ציבוריים  מעברים  קביעת  ה.  לשכונה.  וכניסות 
בשטחים  לרבות  התכנית,  שטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ו. 
ובשטחי  הפתוחים  הציבוריים  בשטחים  לבניה,  המיועדים 
ניקוז,  ביוב,  דרכים,  כגון:  ושירותים  תשתיות  כולל  הדרכים 
בהסכמת  חדשה  וחלוקה  איחוד  ז.  וכו'.  גז  חשמל,  תקשורת, 
הוראות  קביעת  ח.  לחוק.  ז'  סימן  ג',  לפרק  בהתאם  בעלים, 

לפיתוח השטחים הפתוחים בתחום התכנית.

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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
המלכה 1, ירושלים 91010, טל' 02-6290222. העתק ההתנגדות 
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ירושלים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי   יומצא 
כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12138

שם התכנית: מתחם פרוזינין, בינוי מתחם למגורים 
מסחר ותעסוקה, רח' עליאש 3, מרכז העיר

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' 12138, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
עליאש 3. מרכז העיר. מתחם פרוזינין, בפינת הרחובות עליאש 
ומזי"א. קואורדינטה X 220/460, קואורדינטה Y 632/065. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש: 30048, חלקה במלואה: 6.

מטרת התכנית: בינוי מתחם למגורים, מסחר ותעסוקה.

למסחר  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
והוראות  בינוי  קביעת  ב.  ומסחר.  תעסוקה  מגורים,  לאזור 
לבינוי ופיתוח השטח לפי נספחי הבינוי. ג. קביעת השימושים 
קביעת  ה.  בניה.  היתרי  למתן  תנאים  קביעת  ד.  המותרים. 
ו. קביעת בינוי ל–7 קומות  שטחי בניה מרביים ל–4,687.2 מ"ר 
חניון.  בעבור  תת–קרקעיות  קומות   3 וכן  בנסיגה,  קומות   2  + 

ז. קביעת אחוזי הבניה המרביים ל–540% מ"ר.

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

ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12623

שם התכנית: הרחבת בית כנסת קיים, רח' שמואל 
יפה 6, פסגת זאב

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' 12623, שינוי לתכנית 3603/ א, ביטול לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מזרח  מערב  קואורדינטה  זאב.  פסגת  שכונת   .6 יפה   שמואל 
לפי  הכל   .X 636/590 צפון  דרום  קואורדינטה   ,Y 224/025
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים   הגבולות 

גוש: 30590, חלקי חלקה: 188.

מטרת התכנית: הרחבת בית כנסת.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת בינוי להרחבת בית כנסת 
קיים בהתאם למפורט להלן ובהתאם לנספח הבינוי: א. קביעת 
קומת  ובמפלס  כניסה  קומת  במפלס  בניה  לתוספות  בינוי 
מרתף. ב. התרת הסבת שטח שירות לשטח עיקרי במפלס קומת 
בינוי לתוספת קומה  ג. קביעת  המרתף בעבור אולם קידושין. 
 לעזרת נשים במפלס 3.17+. ד. קביעת קווי בניין לבניה כאמור. 
ה. הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל–702 מ"ר )מתוכם 626 מ"ר 
שטחים עיקריים ו–56 מ"ר שטחי שירות(. ו. הגדלת מס' הקומות 
וקביעתם ל–3 קומות. ז. הגבהת הבניין. ח. קביעת הוראות בינוי 

וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

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

כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12626

שם התכנית: התוויית תוואי דרך ופיתוח אזורים 
הסמוכים לדרך, כביש נחל דרגה

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 
ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבניה 
מפורטת מס' 12626, שינוי לתכניות 1544, 7509, כפיפות לתכנית 

תממ/1.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

המשך  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
כביש נחל דרגה בין צומת כביש הסרגל, חומת שמואל לצומת 
רוזמרין. קואורדינטה X 220/544, קואורדינטה Y 626/650. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 
.2 חלקה:  חלקי   ,30292 גוש:   .68 חלקה:  חלקי   ,29934  גוש: 

גוש: 30293, חלקי חלקה: 1.

אזורים  פיתוח  דרך,  תוואי  התוויית  התכנית:  מטרת 
הצמודים לדרך והסמוכים לצומת כביש הסרגל, בניית מעבר 

תחתי להולכי רגל.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע לשטח דרך, 
 מיתקני ומבני דרך, תשתית, מיתקני תשתית, מדרכות ושצ"פ.
ב. קביעת רוחב הכביש, המדרכות והסדרת הצמתים. ג. קביעת 
הנחיות לפיתוח הנופי לאורך הכביש ובשטח הציבורי הפתוח 

וכן פתרונות אקוסטיים אם יידרש.

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

כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12825

 שם התכנית: תוספת מוסדות ציבור ויחידות דיור, 
הר חומה ב'

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' 12825, שינוי לתכניות 5053, 7509/ א, 7509, 5166.

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.

שכונת  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
שטח  העיר,  של  הדרומי  השיפוט  לגבול  סמוך  חומה,  הר 
מדרום לשכונת צור באהר ולקיבוץ רמת רחל. בתחום הרצועה 
הגבעה  ראש  את  המקיפה  ב(  )שלב  השכונה  של   המרכזית 
החיצוניים  השוליים  לכיוון  המשתפל  מדרוני  שטח  א(.  )שלב 
 .Y 625/454 קואורדינטה ,X 221/202 של הרצועה. קואורדינטה
וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  המסומנים  הגבולות  לפי   הכל 
גוש: 29934, חלקות במלואן: 88, 90, חלקי חלקה: 95. גוש: 29935, 
חלקי חלקה: 101. גוש: 29936, חלקות במלואן: 98, 114-103, 118, 
חלקי חלקות: 97, 121. גוש: 29937, חלקות במלואן: 52, 64, 75, 
חלקי   ,45  ,44  ,30  ,24  ,14-10 במלואן:  חלקות   ,29938 גוש:   .84

חלקה: 17.

דיור,  ויחידות  ציבור  מוסדות  תוספת  התכנית:  מטרת 
הבניה   בזכויות  בייעודים,  שינויים  מגרשים,  וחלוקת  איחוד 

ובהוראות הבניה בשכונת הר חומה, שלב ב'.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעודי קרקע: א. מדרכים  
מדרכים  ג',  מגורים  לאזור  מדרכים  פתוח,  ציבורי  לשטח 
למבנים ומוסדות ציבור. ב. ממיתקנים הנדסיים לשטח ציבורי 
פתוח. ציבורי  לשטח  הנדסיים  ומיתקנים  משפ"צ  ג.   פתוח. 
ד. משטח ציבורי פתוח לדרכים,  משטח ציבורי פתוח למבנים 
ב',     מגורים  לאזור  פתוח  ציבורי  משטח  ציבור,  ולמוסדות 
הנדסיים. ולמיתקנים  וספורט  לנופש  פתוח  ציבורי   משטח 
למבנים  משטח  ו.  פתוח.  ציבורי  לשטח  למסחר  משטח  ה. 
יח"ד.   42 של  תוספת   .2 פתוח.  ציבורי  לשטח  ציבור   ומוסדות 
ציבור.  ומוסדות  למבנים  לשטחים  בניה  זכויות  תוספת   .3 
4. תוספת שימושים מומלצים לשטחים למבנים ומוסדות ציבור. 
במגרשים  בניה  ומגבלות  בזכויות  ו/או  בהוראות  שינויים   .5
)250(, מגרש לשפ"צ  )408, 409( מגרש למגורים ומסחר  למסחר 
)834( ומגרש למגורים )108(. 6. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה. 

7. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 8. קביעת תנאים לאכלוס.

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

כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12966

שם התכנית: תוספת 12 יח"ד, 2 קומות ועליית גג, 
מוסדות סדיגורא, שכ' בית 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  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 12966, שינוי לתכניות 5022, 5166/ ב, 62, 3146.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 221/025 שמואל הנביא 79. שכונת בית ישראל. קואורדינטה
קואורדינטה Y 633/475. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30103, חלקה במלואה: 118.

מטרת התכנית: תוספת 12 יח"ד לבניין קיים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזור מגורים 3 מיוחד לאזור מגורים ג1. 2. הגדלת מס' יחידות 
הדיור מ–18 יחידות דיור ל–30 יחידות דיור. 3. תוספת 2 קומות 
ועליית גג. 4. תוספת 1,530.01 מ"ר, מתוכם 1,241.29 מ"ר שטח 
6. קביעת הוראות  בניה.  5. קביעת תנאים למתן היתר  עיקרי. 
בגין עצים לשימור ועץ להעתקה. 7. קביעת הוראות בגין מבנה 

להריסה.

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

כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12999

 שם התכנית: פרויקט מגורים משולב במתחם 
האחוזה, 143 יח"ד, רח' אהליאב, שכ' רוממה

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' 12999, שינוי לתכניות 1570, 1980, 2267, 1908, 62, כפיפות 

לתכנית 5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

הרחובות  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בין  התחום  השטח  רוממה.  שכונת  ואהליאב.  תקוה  פתח 
פתח  ורח'  במערב  יעקב  זכרון  רח'  מדרום,  אהליאב  הרחובות 
 .Y633/400 קואורדינטה ,X 219/350 תקוה בצפון. קואורדינטה

גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 
חלקות   ,30236 גוש:   .156 חלקה:  חלקי   ,30235 גוש:  וחלקות: 

במלואן: 29, 30, חלקי חלקות: 112, 114.

האחוזה  לאולמי  פינוי המתחם המשמש  התכנית:  מטרת 
ומוסדות  ברוממה לשם בינוי פרויקט משולב במגורים, שצ"פ 

ציבור שבו 4 בנייני מגורים בני 10 קומות ו–143 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור מסחרי ודרך 
ומוסדות ציבור ושטח ציבורי  ד', שטח למבנים  לאזור מגורים 
הבניה המרביים  קביעת שטחי   .3 בניין.  קווי  קביעת   .2 פתוח. 
בניה  שטחי  ציבור,  ומוסדות  ולמבנים  למגורים  השטח  בתא 
מרביים למגורים: 25,356.5 מ"ר, מתוכם 15,300 מ"ר שטח עיקרי, 
5,051.5 מ"ר שטחי שירות ו–5,005 מ"ר בעבור שטחי חניה תת–
קרקעיים, שטחי בניה מרביים למבנה ומוסדות ציבור: 3,236 מ"ר, 
מתוכם 2,586 מ"ר שטח עיקרי ו–650 מ"ר שטחי שירות. 4. קביעת 
 מס' יחידות הדיור ל–143. 5. קביעת מס' קומות מרבי למגורים 
למפלס  מתחת  קומות  ו–3  הכניסה  למפלס  מעל  קומות  ל–10 
ומוסדות  למבנים  מרבי  קומות  מס'  קביעת  הקובעת,   הכניסה 
ציבור ל–2 קומות מעל למפלס הכניסה )לא כולל קומה טכנית(, 
קביעת   .6 הקובעת.  הכניסה  למפלס  מתחת  אחת  וקומה 
7. קביעת הוראות בינוי וקביעת  השימושים למגורים ושצ"פ. 
 תנאים למתן היתרי בניה בשטח. 8. קביעת הוראות בגין הריסות. 
9. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה. 10. קביעת שטח לשימוש 

ציבורי. 11. קביעת שלביות ביצוע.

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

ספרא 1, ירושלים,  טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13077

 שם התכנית: בניין מגורים חדש, רח' נבון 16, 
שכונת אהל שלמה

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' 13077, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכנית 5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.
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רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  שלמה.  אהל  שכונת   .16 נבון  רחוב   .11  שד"ל 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 632/638 קואורדינטה   ,X 220/175
 ,30072 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 61.

שימור  תוך  חדש  מגורים  מבנה  הקמת  התכנית:  מטרת 
המבנה הקיים בחזית לרחוב נבון 16 והריסת חלקו האחורי של 

המבנה בפנים החלקה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
3 לאזור מגורים ג'. 2. הגדלת מס' הקומות מ–1 ל–3 וגג רעפים. 
הבניה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת   .3
מ–152.10 מ"ר ל–364.4 מ"ר, מתוכם 258 מ"ר שטחים עיקריים 
וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .5 שירות.  שטחי  מ"ר  ו–106.4 
ל–6. יח"ד  מס'  קביעת   .6 בשטח.  בניה  היתר  למתן   תנאים 
 7. קביעת מבנה לשימור. 8. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

9. הוראות בגין עץ לעקירה.

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

כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13444

 שם התכנית: הרחבות דיור ותוספת 2 קומות 
ו–2 יח"ד חדשות, רח' בר גיורא, מקור ברוך

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 
מק/5022/א,  לתכניות  כפיפות   ,62 לתכנית  שינוי   ,13444 מס' 

5166/ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מזרח  מערב  קואורדינטה  ברוך.  מקור  שכונת   .36 גיורא   בר 
לפי  הכל   .X  632/965 צפון  דרום  קואורדינטה   ,Y 219/970
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים   הגבולות 

גוש: 30078, חלקה במלואה: 58.

מטרת התכנית: א. תוספות בניה בחזיתות הבניין להרחבת 
יח"ד קיימות וחדר מדרגות. ב. תוספת 2 קומות )העליונה בחלל 

גג רעפים( בעבור 2 יח"ד חדשות.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 +3.64  ,+0.00 במפלסים  בינוי  קביעת  ב.  ב'.  מגורים  לאזור   3
להרחבת יח"ד בחזית הצפונית וחדר מדרגות, בהתאם לנספח 
שטחי  הגדלת  ד.  כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת  ג.  הבינוי. 
הבניה בשטח וקביעתם ל–630 מ"ר )מתוכם 593 שטחים עיקריים 
וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ה.  שירות(.  שטחי  מ"ר   37 ו– 
תנאים למתן היתר בניה בשטח. ו. קביעת הוראות בגין עצים 
לשימור. ז. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. ח. קביעת שלבי 

ביצוע למימוש התכנית.

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

כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 5298

שם התכנית: שינוי מערך ייעודי קרקע וקביעת בינוי 
להקמת בניין מגורים, שכ' א–צאואנה

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

מס' 5298, שינוי לתכניות 2113, 3092.

שכ'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בין  שטח  עדיה.  בן  שמואל  לרחוב  מדרום  שטח  א–צאואנה, 
קואורדינטות אורך 173/350-173/100, לבין קואורדינטות רוחב 
132/425-132/275. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו 
כחול. גושים וחלקות: גוש: 29996, חלקה במלואה: 101, חלקי 

חלקה: 57.

מטרת התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט 
 5 5 לאזור מגורים  ייעוד שטח מאזור מגורים  1( שינוי  להלן: 
ו/או עיצוב  ולשטח לדרך  מיוחד, לשטח ציבורי פתוח, לדרך 
מיוחד   5 מגורים  לאזור  מדרך  שטח  ייעוד  שינוי   )2 נופי. 
פתוח  ציבורי  משטח  שטח  ייעוד  שינוי   )3  .5 מגורים  ולאזור 
שטח  ייעוד  שינוי   )4 נופי.  עיצוב  ו/או  לדרך  ולשטח  לדרך 
להקמת  בינוי  קביעת  ב.  לדרך.  רגל  להולכי  ציבורי  ממעבר 
בניין מגורים בשטח מגרש חדש מס' 1, בהתאם לנספח בינוי. 
קווי  המרבי,  הקומות  מס'  המרביים,  הבניה  שטחי  קביעת  ג. 
חדש  מגרש  בשטח  המרבי  הבניה  וגובה  המרביים   הבניין 
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בשטח  בניה  היתר  אי–מתן  בדבר  הוראה  קביעת  ד.   .1 מס' 
אזור המגורים 5 )מגרש חדש מס' 2( אלא לאחר אישור תכנית 
קיימת  דרך  ביטול  חדשה,  דרך  התוויית  ה.  בשטח.  מפורטת 
וקביעת שטחים לדרך ו/או עיצוב נופי. ו. קביעת תנאים למתן 
ומדרגות  גדרות  בדבר  הוראות  קביעת  ז.  בשטח.  בניה  היתר 

להריסה. ח. איחוד וחלוקה חדשה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3152 עמ'  התש"ס,   ,4869 הפרסומים  ובילקוט   20/07/2007

בתאריך 06/04/2000.

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' 7384/ א

 שם התכנית: תוספת קומות בית הדר נכסים, 
הר חוצבים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 ,3760  ,7384 לתכניות  שינוי  א,   /7384 מס'  מפורטת   ברמה 

במ/ 3760/ א, כפיפות לתכניות 5166, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 220/325 קואורדינטה  חוצבים.  הר  הי–טק,  פארק  הרטום. 
המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .Y 634/575  קואורדינטה 
בתשריט בקו כחול. 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 
וקביעתם   1 שטח  בתא  המרביים  הבניה  שטחי  הגדלת   .3  הגג. 
ל–22,437 מ"ר, מתוכם 12,867 מ"ר שטחים עיקריים ו–9,570 מ"ר 
שטחי שירות. 4. קביעת תנאים למתן היתר בניה ושלבים לביצוע. 
חלק  שינוי   .6 לבניין.  הראשית  הכניסה  וצורת  מיקום  שינוי   .5
הוראות   .7 לזכוכית.  אבן  מחזיתות  הקיימות  הבניין  מחזיתות 

בדבר הריסה של מבנה/גדר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3416 עמ'  התש"ע,   ,6098 הפרסומים  ובילקוט   04/06/2010

בתאריך 21/06/2010.

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' 9378/ א

שם התכנית: תוספת קומה רביעית, הרחבת יח"ד 
קיימות, הפיכת מחסנים ליח"ד, רח' אפרתה, תלפיות

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 9378/ א, שינוי לתכניות 62, 1721, 1721/ א, 

כפיפות לתכניות 5166, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אפרתה 28. שכונת תלפיות. קואורדינטה X221/050, קואורדינטה 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y628/785

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30115, חלקה במלואה: 31.

קומה  לתוספת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
בלא  קיימת  דיור  ליחידת  מאושרים  מחסנים  הפיכת  רביעית, 

אישור והרחבת הדירות הקיימות.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזור מגורים 1 לאזור מגורים ב'. ב. קביעת מס' קומות מרבי 
ל– 4 קומות מעל קומה תת–קרקעית. ג. קביעת מס' יח"ד מרבי 
בשטח התכנית ל–7 יח"ד. ד. קביעת שימושים בשטח המיועד 

למחסנים בעבור מגורים. ה. קביעת הוראות להריסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4673 עמ'  התשס"ט,   ,5973 הפרסומים  ובילקוט   31/07/2009

בתאריך 06/07/2009.

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' 12170

 שם התכנית: תוספת 2 קומות על גבי בניין קיים, 
רח' הרב חכם שמעון, שכונת תל ארזה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12170, שינוי לתכניות 1138, 1138/ א, ביטול 

לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מאיר  הרב  לרח'  סמוך  ארזה,  תל  שכונת   .14 שמעון  חכם   הרב 
בר אילן. קואורדינטה מערב מזרח Y 220/760, קואורדינטה דרום 
בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .X  633/620 צפון  
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כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30104, חלקה במלואה: 62.

קיים,  בניין  גבי  על  קומות  שתי  תוספת  התכנית:  מטרת 
בתכנית  המוגדר  מחדש  ובינוי  לשיקום  מאזור  ייעוד  ושינוי 

1138 לשטח למגורים מיוחד ומסחר.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: שינוי שטח מאזור לשיקום ובניה מחדש לשטח 
השנייה  הקומה  להשלמת  בינוי  קביעת  ב.  ומסחר.  מגורים 
תוספת  לשם  הקיימות  הקומות  לשתי  קומות  שתי  ותוספת 
וקביעתם  בשטח  הבניה  שטחי  הגדלת  ג.  דיור.  יחידות   שתי 
שטחים  יהיו  מ"ר   600 מתוכם  הקרקע,  פני  מעל  מ"ר  ל–710 
עיקריים )230 מ"ר למסחר ו– 370 מ"ר למגורים(, ו–110 מ"ר יהיו 
בהיקף  הקרקע  בקומת  מסחר  שטחי  קביעת  ד.  שירות.  שטחי 
המאושרות  הקומות  מס'  הגדלת  ה.  הקיים.  לפי  מ"ר   230  של 
קביעת  ז.  לבניה.  בניין  קווי  קביעת  ו.  קומות.  ל–4  קומות  מ–3 
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה כאמור. ח. קביעת תנאים 

למתן היתר בניה בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2714 עמ'  התש"ע,   ,6080 הפרסומים  ובילקוט   19/03/2010

בתאריך 28/04/2010.

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' 12371

שם התכנית: תוספת קומה לשם תוספת יחידת דיור 
חדשה, שכ' זכרון משה, רח' נבון 27

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

ברמה מפורטת מס' 12371, שינוי לתכניות 62, 5335.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
מזרח  מערב   X קואורדינטה  משה.  זכרון  שכונת   .27 נבון 
632/725, קואורדינטה Y דרום צפון 220/150. הכל לפי הגבולות 
 ,30072 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 10.

דיור  יחידת  תוספת  לשם  קומה  תוספת  התכנית:  מטרת 
חדשה.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניה  לתוספות  בינוי  קביעת   .2 ג1.  למגורים   3 מגורים  מאזור 
כמפורט להלן: קביעת בינוי לתוספת קומה לשם תוספת יחידת 
יח"ד. ל–3  יח"ד  מ–2  דיור  יחידות  מס'  הגדלת  חדשה,   דיור 
הבניה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת   .3

עיקרי  מ"ר   338.49 )מתוכם  מ"ר  ל–374.49  וקביעתם  בשטח 
ו–36 מ"ר שטחי שירות(. 5. קביעת הוראות בגין חזית לשחזור 
בלא  רעפים  וגג  קומות  ל–3  הקומות  מס'  קביעת   .6 ולשימור. 
תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .7 למגורים.  שימוש 
הבניה, כאמור. 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 

היתר בניה בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4007 עמ'  התשס"ט,   ,5955 הפרסומים  ובילקוט   28/05/2009

בתאריך 24/05/2009.

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' 13054

 שם התכנית: תוספת בניה לשם הרחבת דירות 
קיימות בבניין, דרך בית לחם 42

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,3770  ,62 לתכניות  שינוי   ,13054 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

דרך  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בית לחם 42. שכונת בקעה. קואורדינטה X 629/900, קואורדינטה 
כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .Y 221/180

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30016, חלקה במלואה: 9.

בבניין  יח"ד  הרחבת  לשם  בניה  תוספת  התכנית:  מטרת 
ברח' דרך בית לחם 42, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 
קומת  אל  קרקע  בקומת  דירה  הרחבת  ב.  ב2.  מגורים  לאזור 
סגירת  ד.  עיקרי.  לשטח  שירות  מרפסות  הפיכת  ג.  המרתף. 
חלל פנימי בקומה ב'. ה. קביעת מס' קומות מרבי ל–4 קומות 
למגורים.  בחלקה  השימושים  קביעת  ו.  מרתף.  קומת   מעל 
 ז. קביעת תנאים למתן היתר בניה. ח. קביעת היקף שטחי הבניה 

ל–1,952 מ"ר, מתוכם 1,293 מ"ר שטחים עיקריים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2152 עמ'  התש"ע,   ,6068 הפרסומים  ובילקוט   15/01/2010

בתאריך 07/03/2010.

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.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13554

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

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ברמה מפורטת מס' 13554, שינוי לתכניות בת/ 3760/ א, 3760/ ב, 

3760, כפיפות לתכניות 5166, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא 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 X 220/277, קואורדינטה 
כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .Y 634/359

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

מטרת התכנית היא תוספת 2 קומות לבניין תעשייה קיים.

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

פתוחה במפלס הכניסה לשטח עיקרי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3420 עמ'  התש"ע,   ,6098 הפרסומים  ובילקוט   04/06/2010

בתאריך 21/06/2010.

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

פתוחים לקהל.

רות יוסף 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
מס' תא/ 3621

שם התכנית: מגורים, רח' אלנבי 39, פינת רח' ביאליק
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 מפורטת ברמה מפורטת מס' 
תא/ 3621, שינוי לתכניות תא/ 216, תא/ 219, תא/ מ, תא/ 44, 

תא/ ג, תא/ 664, כפיפות לתכנית תא/ ע/ 1.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו. רחוב 
39. לב העיר  1. רחוב אלנבי  2. רחוב טשרניחובסקי  ביאליק 
- מתחם ביאליק. גבולות התכנית: מצפון - חלקה 13 בגוש 
 7226, ממערב - רחוב ביאליק, מדרום - רחוב אלנבי, ממזרח - 
חלקה   ,7226 גוש:  וחלקות:  גושים  טשרניחובסקי.  רח' 

במלואה: 14.

מטרת התכנית: א. ביטול חלק מהרחבת רח' טשרניחובסקי-
במגרש.  לבניה  הוראות  וקביעת  הסדרתם   ביאליק-אלנבי, 

ב. הרחבת הוראות העיצוב לשיפור איכות התכנון.

מוצעת  דרך  ייעוד  ביטול   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מזערי  חלק  למעט  וביאליק,  אלנבי  טשרניחובסקי,  ברחובות 
בחזיתות  ומסחר,  מגורים  כייעוד  וקביעתו  ביאליק  רחוב  על 
המסחריות בשטח שבין קו הבניין לקו החלקה יותר ייעוד דרך 
מאושרת ויופקע כדין. 2. קביעת זכויות למגרש בייעוד מגורים 
ומסחר לפי תכניות 216, מ, 44, וקביעת הוראות בניה למגרש, 
זכויות  3. תוספת  קיים.  לבניין חדש או לתוספת בניה למבנה 
סעיף  לפי  הקלות  אחוז   11 ממיסוד  הנובעות  עיקריות  בניה 
בתוספת  או  חדש  במבנה   .4  .151 סעיף  להוראות  בכפוף   147
 בניה, קווי הבניין ישונו כדלקמן: בתוספת בניה קו בניין קדמי 
אלנבי  לרח'  קדמי  בניין  קו  ל–0,  מ'  מ–4  ישונה  ביאליק  לרח' 
מ'  מ–3  ישונה  צדי  בניין  קו  בתשריט(,  )כמסומן  ל–0   ישונה 
ל–3.8 מ', קו בניין קדמי לרח' טשרניחובסקי ייוותר קו בניין 0, 
במבנה חדש קו בניין קדמי לרח' ביאליק ישונה מ–4 מ' ל–0, קו 
בניין צדי ישונה מ–3 מ' ל–3.8 מ', קו בניין קדמי לרח' טשרנחובסקי 
ל–0  ישונה  אלנבי  לרחוב  קדמי  בניין  קו   ,0 בניין  קו  ייוותר 
מקו  בנסיגה  שתהיה  הקרקע  קומת  למעט  בתשריט(,  )כמסומן 
מענה  שתיתן  מדרכה  של  הקמה  לאפשר  כדי  החדש  הבניין 
הולם למעבר הולכי הרגל ורוכבי אופניים וכן בעבור התקנת 
ל–2 הקומות  קו הבניין  ונטיעת עצים ככל שיידרשו,  ספסלים 
העליונות החלקיות יהיה בנסיגה של 2 מ', למעט בחזית לרחוב 
המדרגות/ גרעין  נמצא  שבו  בקטע  הצדי  הבניין  ובקו  אלנבי 
ובנספח  בתשריט  כמופיע  קיים(,  )אם  המוגן  והמרחב  מעליות 
הבינוי. 5. קביעת הוראות בניה למבנה של עד 7 קומות הכולל 
חניה. מרתפי  ייבנו  לקרקע  מתחת  בנסיגה,  חלקיות  קומות   2 
6. שינוי של הוראות לפי תכנית ג' בדבר איחוד חדרי היציאה 
 לגג לטובת דירות בקומת גג חלקית, גובה מותר ותכסית הגג.
7. שינוי של הוראות לפי תכנית 44 בדבר שינוי תכסית הבניין 

מ–50% ל–65% משטח המגרש )לפני הפקעה(.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', 
למשרדי  יומצא  14:00-11:00. העתק ההתנגדות  ה', שעות:  ג', 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שד' בן גוריון 68, 

תל–אביב-יפו, טל' 03-5217162.

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

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תא/ 3864

שם התכנית: תוספת זכויות בניה, רח' המסגר 42
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 
מס' תא/ 3864, שינוי לתכניות תא/ 50, תא/ 93, תא/ E, תא/ 
א,   /1043 תא/   ,1406 תא/   ,3365 תא/  לתכניות  כפיפות   ,1907

תא/ ע/ 1, תא/ ח, תא/ 1658.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו. רחוב 
וחלקות: גושים  יצחק שדה.  רח'  לצומת עם  42, סמוך  המסגר 

גוש: 7067, חלקה במלואה: 51.

הוראות  וקביעת  בניה  זכויות  תוספת  א.  התכנית:  מטרת 
לפי המצב  למותר  קומות משרדים  תוספת  לאפשר  כדי  בינוי 
המאושר. ב. קביעת זיקת הנאה למעבר הציבור בחזית המגרש, 

ברוחב 3 מ'.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת זכויות בניה עד 375% 
והגבהת הבניין לגובה של עד 10 קומות. ב. שינוי בקווי בניין: 
קדמי  בניין  קו  וקביעת  והאחורי  הצדיים  הבניין  קווי  הקטנת 
של 3 מ' במקום 0 מ' לשם הרחבת המדרכה באמצעות רישום 
יהיה  קו הבניין הקדמי  ומעלה   5 זיקת הנאה לציבור, מקומה 
בניה. היתר  למתן  תנאים  קביעת  ג.  נוספים.  מ'   3 של   בנסיגה 
ד. לתוספת זכויות הבניה הניתנת בתכנית זו לא תידרש תוספת 

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

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

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

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

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' בי/ 142/ 3/ ב

שם התכנית: מתחם יצחק שדה, שדרות בן גוריון, 
תוספת קומות ויחידות דיור

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

ברמה מפורטת מס' בי/ 142/ 3/ ב, שינוי לתכניות בי/ 377, בי/ 
142, בי/ 142/ 1, בי/ 430, בי/ 403, בי/ 403/ 1, בי/ 430/ א, בי/ 

142/ 3/ א, בי/ 328, כפיפות לתכנית תמא/ 4/ 2.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

יצחק  רחוב  ים.  בת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מצפון  שדה  יצחק  הרחובות  פינת  התכנית:  גבולות   .2 שדה 
חלקה   ,7120 גוש:  וחלקות:  גושים  ממערב.  גוריון  בן  ושדרות 

במלואה: 166, חלקי חלקה: 161.

הבניה  לזכויות  עיקרי  שטח  תוספת  א.  התכנית:  מטרת 
 2,430  + מ"ר   19,500 העיקריים:  השטחים  סך  המאושרות, 
גובהו  ושינוי  לבניין  קומות  תוספת  ב.  למרפסות.  שטח   מ"ר 
יח"ד  ל–98  יח"ד   64 תוספת  ג.  קומות.  ל–42  קומות  מ–25 

המאושרות, סך הכל 162 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת זכויות בניה: 1. תוספת 
זכויות בניה של 8,000 מ"ר שטחים עיקריים, כך שסך השטחים 
מ"ר.  19,500 על  יעלו  לא  הקובעת  לכניסה  מעל   העיקריים 
2. ייווספו 2,430 מ"ר שטחים עיקריים למרפסות בלבד. השטח 
הממוצע למרפסות לא יפחת מ–15 מ"ר ושטח מרפסת מינימלי 
זו  מהוראה  סטייה  המרפסות.  סגירת  תותר  לא  מ"ר.   10 יהיה 
שמס'  כך  לבניין  קומות   17 ייווספו   .3 ניכרת.  סטייה  תהווה 
הקומות יהיה 42 מעל קומת כניסה, נוסף על כך חדרים טכניים 
של הגג. 4. גובה בניין: גובה הבניין מעל מפלס הים לא יעלה 
על 169 מ', כולל מיתקנים טכניים על הגג. 5. תוספת 64 יח"ד 
כך שסך הכל מס' יחידות הדיור יהיה 162 יח"ד. תוספת יחידות 
דיור מעבר לאמור תהווה סטייה ניכרת. 6. שטח עיקרי ליח"ד לא 
יפחת מ–80 מ"ר שטח עיקרי. סטייה מהוראה זו תהווה סטייה 
ניכרת. 7. זכויות הבניה בתכנית זו ממצות את כל זכויות הבניה 
המוקנות למגרש לפי תכניות שקיבלו תוקף ערב אישורה של 
 תכנית זו. ב. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה.
הנחיות  קביעת  ד.  השטח.  לפיתוח  הוראות  קביעת  ג. 

סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3573 עמ'  התש"ע,   ,6101 הפרסומים  ובילקוט   25/06/2010

בתאריך 24/06/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,03-5556030 טל'  ים,  בת   ,1 סטרומה  רח'  ים,  בת  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית 
מס' גב/ 431/ 77

שם התכנית: מתחם ההסתדרות, התחדשות עירונית, 
הכנת תכנית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 ו–78 לחוק התכנון 
והבניה,  התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית 

והגבלת הוצאת היתרי בניה מס' גב/ 431/ 77.

תחום התכנית: גבעתיים. רחוב המאבק 67-15. רחוב מנורה 
ודרומית של  מערבית  חזית   -  72-8 רחוב ההסתדרות   .22  ,20
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רח' ההסתדרות. רחוב ההסתדרות 43-29 - כל המבנים בחזית 
מסחרית. רחוב קיבוץ גלויות 8-2. רחוב אידמית 17-1 ו–26-2.

גושים וחלקות: גוש: 6156, חלקות במלואן: 306, 309, 326, 
חלקות   ,6162 גוש:   .493  ,489 חלקות:  חלקי   ,602  -  596  ,594
במלואן: 45, 63, 131, 132, 159, 162 - 164, חלקי חלקות: 114, 134, 
146, 168. גוש: 6163, חלקות במלואן: 70 - 73, 81 - 83, 163, 167, 

חלקי חלקות: 89, 143, 165, 166, 195.

השינויים המוצעים: 1. תכנית להתחדשות עירונית: א. פינוי 
חדשות  יחידות   2,730 ובניית  יח"ד  כ–910  שבו  מבונה  מתחם 
בשטח ממוצע של 110 מ"ר. ב. קביעת 6 מגרשים לבנייני ציבור. 
הקצאת  ד.  חדשות  דרכים  וסלילת  קיימות  דרכים  הרחבת  ג. 
 78 סעיף  לפי  היתרים  להוצאת  תנאים   .2 ושפ"פים.  שצ"פים 
לחוק: א. לא יינתן כל היתר בניה לתוספת של שטחי בניה, יח"ד, 
דיור  הרחבות  יותרו  ב.  מבנה.  של  מחדש  ובניה  להריסה  או 
לתכניות  בהתאם  וקומות(  יח"ד  תוספת  )בלא  המבנה  וחיזוק 
מאושרות גב/ מק/ 471, גב/ 246, גב/ 246/ א. 3. תוקף התנאים: 

24 חודשים מיום הפרסום.

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' ח/ 553

שם התכנית: חיבור רח' פנחס לבון לרחוב ברקת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' ח/ 553, שינוי לתכניות ח/ 478, ח/ 1/ 15, 
ג,   /3  /300 ח/  ד,   /3  /300 ח/   ,489 ח/  א,   /1  /300 ח/   ,300  ח/ 
ח/ 1/ 8, ח/ 1/ 6, ח/ 1, ח/ 1/ 3, כפיפות לתכניות תמא/ 4/ 2, 

ח/ 1/ 23, תמא/ 34/ ב/ 4.

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.

בין  המחברת  דרך  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח'   - גבולות התכנית: מצפון  ברקת.  לרחוב  לבון  פנחס  רחוב 
פנחס לבון, מדרום - רחוב מנחם בגין, ממזרח - פנחס אילון, 
ממערב - רחוב ביאליק. גושים וחלקות: גוש: 6871, חלקי חלקות: 
77, 78, 89, 111, 114, 116. גוש: 6872, חלקות במלואן: 5, 31, 127, 

129 - 131, 133, 134, 138, 142, חלקי חלקות: 106, 108, 143.

מטרת התכנית: שיפור מערך התנועה באזור על ידי חיבור 
דרכים קיימות ליצירת רצף תנועתי, וריכוז שטחים וזכויות לפי 

ייעודים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור 
לדרך. 2. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך. 3. שינוי ייעוד 
מדרך לשטח ציבורי פתוח. 4. שינוי ייעוד משטח לדרך משולבת 
לשטח ציבורי פתוח. 5. קביעת שטחי שירות לתאי השטח: 201, 
פרט  מיוחד  מגרש  שייעודם  מגרשים  איחוד   .6  .204  ,203  ,202
מעורב. עירוני  לייעוד  מבא"ת  נוהל  לפי  והתאמתם   למגורים 
7. איחוד מגרשים שייעודם שטח לבנייני ציבור. 8. חלוקת מגרש 

210 מתכנית ח/ 3/ 300/ ד. 9. קביעת הנחיות תנועתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1265 עמ'  התש"ע,   ,6044 הפרסומים  ובילקוט   11/12/2009

בתאריך 07/01/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חולון, רח' ויצמן 58, חולון, טל' 03-5027222, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' קא/ 305

שם התכנית: מתחם תעסוקה, כפר אז"ר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

.R/ 6 ברמה מפורטת מס' קא/ 305, שינוי לתכנית

מתחם:  אז"ר.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
במלואן:  חלקות   ,6178 גוש:  וחלקות:  גושים  מלאכה.   אזור 

63 - 69, 78 - 122, חלקי חלקה: 123.

לפיתוח  מאזור  הייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
תעסוקה  לאזור   R6 בתכנית   )DEVELOPMENT ZONE(
ומסחר, שפ"פ, שטח ציבורי פתוח, שצ"פ משולב בבנייני ציבור, 
הנדסיים,  ומיתקנים  שצ"פ  לרכב,  מעבר  אפשרות  עם  שצ"פ 
קיימות.  דרכים  הרחבת  חדשות,  דרכים  התוויית  ב.   ודרכים. 
ג. קביעת היקף שטחי הבניה המרביים לבניה: לתעסוקה ומסחר 
- 33,800 מ"ר עיקרי ו–42,790 מ"ר שירות: למבני ציבור - 2,280 
מ"ר עיקרי ו–7,320 מ"ר שירות. ד. קביעת אזור לאיחוד וחלוקה 
הנחיות  וקביעת  נפרדת,  בתכנית  הבעלים  בהסכמת  שלא 
מס'  לרבות  בניה,  הוראות  קביעת  ה.  וחלוקה חדשה.  לאיחוד 
קומות מרבי, קווי בניין וכיו"ב, כולל תנאים למתן היתרי בניה 
 +155 התעופה  למגבלות  כפוף  הבניה  גובה  זו.  תכנית  לפי 
ו. הריסת המבנים  קומות.   14 עד  הים,  פני  מ' מעל   +  170 עד 

הקיימים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4176 עמ'  התשס"ט,   ,5960 הפרסומים  ובילקוט   15/05/2009

בתאריך 03/06/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
גן, טל' 03-6753515, וכל  גן, רח' המעגל 26, רמת  ולבניה רמת 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' רש/ 760

שם התכנית: אזור תעסוקה מסחר ובילוי, מזרחית 
למתחם הרב מכר

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
רש/   ,676 רש/  לתכניות  שינוי   ,760 רש/  מס'  מפורטת  ברמה 
3, רש/ 210/ א, רש/ 630, כפיפות לתכנית  665, רש/ 616/ א/ 

תתל/ 15.
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איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון. גבולות 
התכנית: ממערב לפרוזדור אילון. בין גבול השטח המוניציפלי 
של רמת השרון בגבול הצפוני של גוש 6595 - בצפון, במזרח 
- הגבול המזרחי של החלקות המרכיבות את הנתיב המערבי 
כמוגדר  אילון(  )פרוזדור   20 מס'  דרך  של  הדרך  זכות  של 
של  הצפוני  המסלול  בדרום   ,676 רש/  מס'  מפורטת  בתכנית 
 /616 - הגבול המזרחי של תב"ע רש/  ובמערב  גלילות  מחלף 
 ,6595 גוש:  וחלקות:  גושים  גובל: הרצליה.  3. מרחב תכנון  א/ 
 חלקות במלואן: 24, 26, חלקי חלקות: 14, 19, 21, 22, 25, 27 - 31.

 ,18  ,10 חלקות:  חלקי   ,51  ,50  ,47 במלואן:  חלקות   ,6603 גוש: 
22, 27, 28, 46, 56, 57. גוש: 6604, חלקות במלואן: 7, 8, 12, 18, 
 חלקי חלקות: 1, 13, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 52, 56, 

59 - 61. גוש: 6611, חלקי חלקה: 4.

כדי  בתכנית  הכלול  השטח  את  לתכנן  התכנית:  מטרת 
לאפשר פיתוחו כאזור תעסוקה, מסחר ובילוי.

זכויות  בדבר  תקנות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הוראות  עם  מיתאר  תכנית  במסגרת  בניה  הוראות  בניה, 
יוכנו  שלאחריה  ולשצ"פים,  לתשתיות  לדרכים,  מפורטות 
וחלוקה,  איחוד  תכניות  המקומית  הוועדה  ידי  על  ויאושרו 
במסגרת מתחמים לתכנון מפורט, שגבולותיהם נקבעו בתכנית 
אזור  ובילוי,  מסחר  תעסוקה  אזור  קרקע:  ייעודי  קביעת  ב.  זו. 
מסחר ומרכז תחבורתי, שטח ציבורי פתוח, אזור לבנייני ציבור, 
חזיתות מסחריות, אזור למיתקן הנדסי - חשמל ושטח לדרכים, 
על ידי שינוי ייעוד מאזור חקלאות, מכביש קיים ומכביש מוצע, 
ומשטח  - חשמל,  הנדסי  למיתקן  פתוח משטח  ציבורי  משטח 
איכות  על  שמירה  בדבר  הוראות  קביעת  ג.  בעתיד.  לתכנון 
הסביבה. ד. קביעת רשימת תכליות ושימושים עיקריים בתחום 
התכנית. ה. קביעת הוראות ותנאים להכנה ולאישור תכניות 
איחוד וחלוקה. ו. קביעת דרכי גישה ראשיות והתניית מימוש 
זכויות הבניה בפתרונות נגישות תחבורתיים. ז. קביעת הוראות 
לרישוי דרכים ותשתיות ציבוריות אחרות שייגזרו מתכנית זו, 
בסמכות של הוועדה המקומית. ח. לשנות בהתאם לכך, בתוך 
אושרה  אשר  210/א  מס'  מיתאר  תכנית  את  התכנית,  גבולות 
 למתן תוקף כחוק )להלן - התכנית הראשית(, ולשנות תכניות 

מס' רש/ 630, רש/ 665, רש/ 676, רש/ 616/א/3.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2432 עמ'  התשס"ח,   ,5787 הפרסומים  ובילקוט   15/02/2008

בתאריך 20/03/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רמת השרון, רמת השרון, טל' 03-5401434, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

גילה אורון 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי-מחוזי מחוז חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' חפאג/ 1346

שם התכנית: שינוי קו בניין במפעל אורבן בפארק 
תעשייה, קיסריה

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

חפאג/ 1346, שינוי לתכנית ג/ 322/ ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיסריה. רח' השיטה. 
חלקה   12346 גוש:  וחלקות:  גושים  דרומי.  תעשייה  פארק 

במלואה: 7.

מטרת התכנית: א. שינוי קווי בניין לבניה קיימת כמפורט:  
בפינה  מ'  ל–0  מ'  מ–5  צדי-דרומי תת–קרקעי  בניין  קו  קביעת 
בניין  קו  צמצום  ב.  קיים.  מים  מכל  לפי  מזרחית   הדרום 
צדי-דרומי-עילי מ–5 מ' ל–3.6 מ' - 0 מ' בפינה הדרום מזרחית 

לפי סככה קיימת.

ותת– עילי  בניין  קווי  הסדרת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קרקעי לפי בניה קיימת בחלקה 7 )ארעית( בגוש 12346 )חדש(, 

חלקה 1 בגוש 10662 )ישן(.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1265 עמ'  התש"ע,   ,6044 הפרסומים  ובילקוט   18/12/2009

בתאריך 07/01/2010.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8633455, וכן 
במשרדי הוועדה המקומית-מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד' 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' חכ/ 23/ נא

שם התכנית: תיקון גבול מגורים בנחלות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  נא,   /23 חכ/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הכרמל  חוף 

לתכנית חכ/ 23/ נ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבע כרמל. משני צדי 
דרך מס' 7. גושים וחלקות: גוש: 11900, חלקות במלואן: 20 - 28, 

30 - 33, חלקי חלקה: 115.

מטרת התכנית: תיקון גבול המגורים בנחלות לפי משח/16.

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 
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ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633455 טל' 
 ,30860 כרמל  עין  הכרמל,  חוף  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 04-8136213.

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

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

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מכ/ 744/ א

שם התכנית: העתקת כביש מס' 11, רכסים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבניה  לתכנון 
מיתאר  תכנית  מופקדת  הכרמל  מורדות  ולבניה  לתכנון 
מקומית מס' מכ/ 744/ א, שינוי לתכניות מכ/ 393, מכ/ 231, 

כפיפות לתכניות תמא/34/ ב/ 4, מכ/ מק/ 393/ א.

רחוב  רכסים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גבעה ג'. רחוב הרקפות )דרך מס' 1( ורחוב השקד )דרך מס' 7(. 
גושים וחלקות: גוש: 11145, חלקה במלואה: 139, חלקי חלקות: 

.150 ,148 ,141 ,138 ,129 ,128

מטרת התכנית: שינוי מיקום תוואי דרך מס' 11 בלבד.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע, באופן 
שמתחייב מהעתקת כביש מס' 11 - קביעת ייעוד לדרך במקום 
חלק משטח לספורט ונופש והוספת שטח לייעוד ספורט ונופש 
ייעוד לדרך שבוטלה. ב. קביעת השימושים המותרים  במקום 
בניה  הוראות  קביעת  ג.  התכנית.  שבתחום  קרקע  ייעוד  לכל 
לייעוד ספורט ונופש: 1. קביעת שטחי בניה. 2. קביעת מרווחי 
וביטול  ד. התוויית דרך חדשה  גובה בניינים.  3. קביעת  בניה. 
ביוב,  כגון:  תשתיות,  לפיתוח  הוראות  קביעת  ה.  קיימת.  דרך 
קביעת  ו.  וכיו"ב.  תקשורת  חשמל,  תברואה,  סידורי  מים, 
הוראות סביבתיות לפיתוח, נגר עילי, אקוסטיקה, דרכים וחניה 

וכיו"ב. ז. קביעת השלבים 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 
חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633455 טל' 
חיפה   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבניה  לתכנון  המקומית 

33093, טל' 04-8676296.

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

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

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מכ/ 759
שם התכנית: שינוי בהוראות הבניה ברח' התמר 2, 4, 6, 

רמות יצחק, נשר
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 
759, שינוי  מורדות הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס' מכ/ 

לתכנית ג/ 1059, כפיפות לתכנית תמא/ 34/ ב/ 4.

התמר. רחוב  נשר.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גושים   .6  ,4  ,2 התמר  רח'  יצחק,  רמות   שכונת 

גוש: 11185, חלקה במלואה: 111, חלקי חלקה: 133.

דיור  יחידות  להרחבת  אפשרות  מתן  א.  התכנית:  מטרת 
קיימות, בלא הוספת יחידות דיור במגרש מעבר ל–20 היחידות 

הקיימות. ב. שינויים בקווי הבניין, הוספת שטחי שירות.

עיקרי הוראות התכנית: א. הוספת 36.63% משטח המגרש 
לאחוזי הבניה המותרים לשימושים עיקריים. ב. הוספת שטחי 
בתשריט,   למסומן  בהתאם  הבניין  בקווי  שינויים  ג.  שירות. 

וביטול מרווח מינימלי בין מבנים במגרש.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633455
 ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבניה  לתכנון   המקומית 

חיפה 33093, טל' 04-8676296.

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

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

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מכ/ 711
 שם התכנית: התחדשות עירונית בטירת כרמל,

עיבוי מתחם שרת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
 ,2  /20  /6 תרשצ/   ,89 מכ/   ,87 מכ/  לתכניות  שינוי   ,711  מכ/ 

מכ/ 201, מכ/ 301, ג/ 1057, תרשצ/ 9/ 20/ 2.

רחוב  כרמל.  טירת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שרת מס' 18, 20, 22, 24, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57. 
רחוב אצ"ל מס' 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 
47, 49, 51, 53. רחוב ז'בוטינסקי מס' 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42. רחוב השריון מס' 4, 6, 8, 10, 12. רחוב הרב ברזני סולימאן 
מס' 1, 3, 5, 7, 9, 11. גושים וחלקות: גוש: 10676, חלקות במלואן: 
88, 89, 101, 104 - 109, 133, 135, 137, 142, 143. חלקי חלקות: 
100, 132, 136. גוש: 10677, חלקי חלקות: 93 )ישן(, 94, 114 )חדש(. 
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גוש: 10717, חלקי חלקה: 85. גוש: 10721, חלקי חלקות: 1 - 3, 5 
- 8, 34, 37. גוש: 10723, חלקה במלואה: 52, חלקי חלקה: 71.

המגורים  לבנייני  בניה  תוספת  לאפשר  התכנית:  מטרת 
עירונית  התחדשות  לאפשר  במטרה  התכנית  בשטח  הקיימים 
ועיבוי האזור, על ידי: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 4-3 קומות 
דרך,  לייעודים:  ייעוד משצ"פ  שינוי  ב.  מיוחד.  מגורים  לאזור 
חניה מיוחדת. ג. הגדלת 414 יח"ד קיימות ותוספת 210 יחידות 
קביעת  ד.  הקיימים.  המגורים  מגרשי  בתחומי  חדשות  דיור 
זכויות בניה, הוראות בניה והוראות פיתוח בשטחים הכלולים 
התכנית. בתחום  וחניה  תנועה  הסדרי  קביעת  ה.   בתכנית. 
הפתוחים. הציבוריים  לשטחים  פיתוח  הוראות  קביעת   ו. 
בקו  שינוי  ח.  ציבור.  למבני  במגרשים  בניה  זכויות  הגדלת  ז. 

בניין בתחום התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3702 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   08/05/2009

בתאריך 12/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633455
מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 33093, טל' 04-8676296, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ק/ 295/ א
שם התכנית: התקנת מקומות חניה בשטח ציבורי 

פתוח ברחוב קק"ל, קרית מוצקין
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 
קריות מופקדת תכנית מפורטת מס' ק/ 295/ א, שינוי לתכנית 

ק/ 295.

מרכז  מוצקין.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,11562 גוש:  וחלקות:  גושים  גושן.  שד'  פינת  קק"ל  רח'  העיר, 

חלקי חלקה: 109.

והסדרת  נוספים  חניה  מקומות  התקנת  התכנית:  מטרת 
חניה קיימת ברחוב קק"ל.

ציבורי  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
פתוח לחניון. ב. הסדרת חניה קיימת על ידי שינוי ייעוד משטח 

ציבורי פתוח לדרך.

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   .04-8633455 טל' 
קרית   ,4 העברי  הגדוד  רח'  קריות,  ולבניה  לתכנון  המקומית 

מוצקין 26114, טל' 04-8715291.

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

לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ש/ 1134
שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למגורים 

ממזרח לכביש מס' 4, פרדיס
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 
שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס' ש/ 1134, שינוי לתכנית 

ש/ 391.

גושים  פוריידיס.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 11282, חלקות במלואן: 43 - 72, 75, 76.

ב'  למגורים  מחקלאי  קרקע  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
 4 של  )בצפיפות  יח"ד  כ–43  של  לבניה  אפשרות  מתן  לצורך 
יח"ד לדונם(, כולל ליגליזציה למבנים קיימים באזור המיועד 

למגורים בתכנית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות וזכויות בניה.
ב. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ג. קביעת הוראות לביצוע 
דרכים, ובכלל זה הוראות להריסות מבנים בתחום כביש מס' 4 

ומניעת הנגישות אליו.

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   .04-8633455 טל' 
טל'   ,30950 יעקב  זכרון  שומרון,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

.04-6305522

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

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

מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ש/ 580

שם התכנית: שכונת מגורים מערבית לספורטן 
בזכרון יעקב

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 ,207 ש/   ,347 ש/   ,919 מק/  ש/  לתכניות  שינוי   ,580 ש/   מס' 

ש/ 11, ש/ 262, ש/ 461, ש/ 104.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב. מערבית 
של  ההנצחה  לאתר  וצפונית  השיטה  לדרך  מזרחית  לספורטן, 
 ,7  ,2 11290, חלקות במלואן:  גוש:  וחלקות:  גושים  התותחנים. 
חלקי חלקות: 8, 92. גוש: 11309, חלקות במלואן: 175, 177, 189, 

.191
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מטרת התכנית: הקמה ופיתוח אזור מגורים של כ–113 יח"ד 
בצפיפות של 4 יח"ד לדונם ואתר למבני ציבור לצורכי היישוב.

חקלאי  אזור  של  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ואזור וילות מיוחד לאזור מגורים א', לשטח ציבורי פתוח ולאתר  
ג. איחוד וחלוקה בלא  למבני ציבור. ב. קביעת דרכים חדשות. 
קביעת  ד.  התכנון.  לחוק  ז'  סימן  ג',  פרק  לפי  הבעלים  הסכמת 

זכויות והוראות בניה. ה. קביעת תנאים לבניה ולפיתוח השטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2003 עמ'  התשס"ח,   ,5777 הפרסומים  ובילקוט   28/01/2008

בתאריך 20/02/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633455
שומרון, זכרון יעקב 30950, טל' 04-6305522, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש/ 820/ ב
שם התכנית: שינוי ייעוד מדרך למגורים א'

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ש/ 820/ ב, שינוי לתכניות ש/ 11, חפאג/ 41, ש/ 124, ש/ 207, 
כפיפות לתכניות ש/ 1121/ א, ש/ 390, ש/ מק/ 383/ א, ש/ מק/ 

950/ א, ש/ מק/ 950, ש/ מק/ 783.

רחוב  יעקב.  זכרון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה   ,11317 גוש:  וחלקות:  גושים  יעקב.  שכונת  החרוב. 

במלואה: 47, חלקי חלקה: 48.

מטרת התכנית: ייעוד שטח למגרש מגורים ל–2 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קטע דרך מאושרת 
מגרש  שטח  עם  זה  שטח  איחוד  ב.  למגורים.  סיבוב(  )רחבת 
מגורים מאושר מדרום לו ויצירת מגרש מגורים חדש שבו תותר    
הקמת 2 יח"ד. ג. קביעת זכויות והוראות בניה ותנאים להיתר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1845 עמ'  התש"ע,   ,6061 הפרסומים  ובילקוט   15/01/2010

בתאריך 08/02/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633455
רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6305522 טל'   ,30950 יעקב  זכרון  שומרון, 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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/ 1200/ 8

שם התכנית: תכנית מפורטת מס' הר/ 1200/ 8
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 
הוד השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הר/ 1200/ 8, 
שינוי לתכנית הר/ 329/ 24, פירוט לתכנית הר/ 1200, כפיפות 

לתכניות הר/ במ/ 600, הר/ 1002.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון. הרחובות 
גושים  מגדיאל.  שכונת  שמיר.  אנצילביץ,  מגדיאל,  סוקולוב, 
וחלקות: גוש: 6407, חלקות במלואן: 92, 103, 112, 211, 218, חלקי 

חלקות: 61, 102, 109, 124, 219.

המשך  את  לאפשר  התכנית  מטרת  א.  התכנית:  מטרת 
והגדלת  שיפור  תוך  בחלקות  הקיימים  המבנים  של  קיומם 
זכויות הבניה יחד עם הרחבת הרחוב והקצאת השטח הנדרש 
למדרכה ומיגון אקוסטי, על ידי הקטנת הפרשות לצורכי ציבור 
שנקבעו בתכנית הר/ 1200. ב. לאפשר הוצאת היתרים ליחידות 

דיור בהתאם להוראות התכנית התקפה הר/ 1200.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח 
לשטח ציבורי פתוח, דרך חדשה, דרך משולבת ואזור מגורים א'. 
2. קביעת גודל מגרש מינימלי. 3. קביעת זכויות והוראות בניה. 
הוראות  קביעת   .5 בניה.  היתרי  להוצאות  תנאים  קביעת   .4
תכליות  קביעת   .6 ופיתוח.  בינוי  תכניות  להכנת  והנחיות 
ושימושים המותרים בשטח השצ"פ. 7. קביעת הנחיות לבניה 

משמרת מים בהתאם לתמ"א 34/ ב/ 4.

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 הוד השרון, רח' בני ברית 7, הוד השרון 

45105, טל' 09-7759666.

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 יבנה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' יב/ 95/ 27/ 1

שם התכנית: יבנה, שד' ירושלים
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 
יבנה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' יב/ 95/ 27/ 1, שינוי 

לתכניות בר/ 95/ 1, יב/ 237, זמ/ 600.

הרחובות  יבנה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
פינת  ירושלים  רח'  צפוני,  תעשייה  אזור  והקישון.   ירושלים 
 .25 במלואה:  חלקה   ,5739 גוש:  וחלקות:  גושים  הקישון.  רח' 

מגרש: 109 בהתאם לתכנית בר/ 95/ 1.

מטרת התכנית: הקמת מרכז מסחרי.

תעשייה מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
לאזור מסחר ומשרדים. ב. הסדרת הרחבת רח' הקישון לפי מצב 
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קיים ג. שינוי קווי בניין במקום 5 מ' בחזית מזרחית, דרומית וצפונית, 
ו–4 מ' בחזית המערבית במצב קיים, לקו בניין 5 מ' לרח' הקישון 
וקו בניין 0 בשאר החזיתות במצב מוצע. ד. שינוי באחוזי הבניה 
המותרים בדבר שטחי השירות מ–28% ל–35% לשטחים שמעל 
לכניסה הקובעת, ומ–100% ל–165% לשטחים שמתחת לכניסה 
הקובעת. ה. שינוי במס' הקומות המותר מתחת לכניסה הקובעת, 
 מ–2 קומות ל–3 קומות. ו. שינוי בגובה המבנה מ–15 מ' ל–22 מ'. 

ז. שינוי בתכסית הקרקע מ–40% ל–70%.

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 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
יומצא  08-9788409. העתק ההתנגדות  טל'   ,72430 רמלה   ,91
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה יבנה, שד' דואני 3, 

יבנה 70600, טל' 08-9433380.

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 כפר סבא

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/12/3/יא

שם התכנית: מבנה ברחוב ירושלים 42
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקמית  מיתאר  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
מס' כס/12/3/יא, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים 
עמ'  התש"ע,   ,6061 הפרסומים  ובילקוט   01/01/2010 בתאריך 
1846, בתאריך 08/02/2010, שינוי לתכנית כס/12/3/ה, כפיפות 

לתכנית כס/1/1.

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ירושלים 42. גושים וחלקות: גוש: 6440, חלקה במלואה: 92.

מטרת התכנית: הגדלת זכויות בניה לשטח מסחרי ב–15 מ"ר.

לשטח  בניה  זכויות  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מסחרי.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
כפר סבא, רח' ויצמן 135, כפר סבא 44100, טל' 09-7649175, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/ 170/ 8

שם התכנית: רח' אמנון ותמר 5, כפר סבא
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/ 170/ 8, שינוי לתכנית כס/ 170/ 4, כפיפות לתכניות 

 כס/ 1/ 1/ גז, כס/ 1/ 1/ גג/ א, כס/ 1/ 1, כס/ מק/ 1/ 1/ דג, 
ג,  גג/   /1  /1 מק/  כס/   ,3  /170 כס/  ב,  מ/   /1  /1 מק/   כס/ 

כס/ 1/ 1/ ג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רחוב אמנון 
ותמר 5. גושים וחלקות: גוש: 6430, חלקה במלואה: 163.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת שטח של 
 ,5 ותמר  אמנון  רח'  קיים,  משותף  בבית  צדי  למגורים  מ"ר   15

כפר סבא.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטח 15 מ"ר בשטח עיקרי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2171 עמ'  התש"ע,   ,6068 הפרסומים  ובילקוט   15/01/2010

בתאריך 07/03/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
כפר סבא, רח' ויצמן 135, כפר סבא 44100, טל' 09-7649175, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/ 650/ 33/ א

שם התכנית: מגורים צמודי קרקע בשכונת עין התכלת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
נת/  ,33  /650 מק/  נת/  לתכניות  שינוי  א,   /33  /650 נת/   מס' 

400/ 7, נת/ 3, כפיפות לתכנית נת/ 10/ 5.

נתניה. רחוב הגדוד  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
רחוב הרקפת  עין התכלת.  1. שכונת  רחוב הרקפת   .19 העברי 
1, פינת רחוב הגדוד העברי. גושים וחלקות: גוש: 8322, חלקי 

חלקות: 66, 80.

מטרת התכנית: הקמת 4 יח"ד צמודות קרקע.

יח"ד  מ–2  יח"ד  תוספת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
 ל–4 יח"ד. ב. הגדלת קו בניין קדמי לכיוון מזרח מ–5 מ' ל–6 מ'.
מ"ר  מ–455  הקרקע  פני  מעל  עיקריים  בניה  שטחי  תוספת   ג. 
מרתף. קומת  תוספת  ד.  שירות.  שטחי  ותוספת  מ"ר,   ל–680 

ה. הגדלת תכסית. ו. קביעת הוראות בניה.

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

בתאריך 26/11/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
נתניה, רח' הצורן 6, נתניה 42439, טל' 09-8603170, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' פת/ 1216/ 48

שם התכנית: הקמת שכונת מגורים מותאמת לבינוי 
הקיים בשכונה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה,  התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
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ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
פתח תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' פת/ 1216/ 48, 
שינוי לתכנית פת/ מק/ 1216/ 24, ביטול לתכנית במ/ 1216/ 15, 

כפיפות לתכניות פת/ 2000/ 25, פת/ 2000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. הרחובות 
כפר  שכונת  והעצמאות.  יטקובסקי  אחים  גוריון,  בן  ויצמן, 
ממזרח,  ויצמן  מדרום,  העצמאות  מצפון,  יטקובסקי  ג'.  גנים 
במלואן:  חלקות   ,6712 גוש:  וחלקות:  גושים  ממערב.  גוריון   בן 
35 בהתאם   ,32-30  ,27-1 מגרשים:   .75 חלקה:  חלקי   ,30  -  21

לתכנית פת/במ/15/1216.

יח"ד,   476 בת  מגורים  שכונת  הקמת  התכנית:  מטרת 
מותאמת לבינוי הקיים בשכונה, בצפיפות של 5.8 יח"ד לדונם 

ברוטו.

עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת השימושים לכל ייעוד 
בקרקע. 2. קביעת הוראות בניה לאזור מגורים ג' ושטח בניינים 
איחוד   .5 תנועתיות.  הנחיות   .4 בינוי.  הנחיות   .3 ציבוריים. 

וחלוקה בלא הסכמת בעלים לפי פרק ג', סימן ז' לחוק.

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
העלייה  רח'  תקוה,  פתח  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

השנייה 1, 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 הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' פת/ 1233/ 46

שם התכנית: תכנית שינוי מיתאר פת/ 1233/ 46
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 
פתח תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' פת/ 1233/ 46, 
שינוי לתכניות פת/ 2000/ 10, פת/ 1233/ 6, כפיפות לתכניות 

פת/ 2000/ ח, פת/ 2000.

רחוב  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
פתח  סיב,  רמת  תעשייה  אזור  סיב.  רמת  שכונה:   .7  ,5 אודם 

תקוה. גושים וחלקות: גוש: 6393, חלקות במלואן: 205, 206.

מיתאר  תכנית  לשנות  באה  זו  תכנית  התכנית:  מטרת 
מקומית פתח תקוה כדלהלן: 1. שינוי של הוראות לפי תכנית 
בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים. 2.תוספת זכויות בניה. 3. שינוי 

ייעוד מאזור תעשייה לאזור תעסוקה ותוספת שימושים.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה: 1. הוראות 
המותר  הקומות  מס'  שינוי  תוך  אדריכלי,  ועיצוב  בינוי  בדבר 

2. שינויים בזכויות הבניה בחלקות, על  וגובה הבניין המותר. 
ידי הוספת 980 מ"ר שטחים עיקריים ו–475 מ"ר שטחי שירות. 
3. שינוי ייעוד קרקע מתעשייה לתעסוקה. 4. קביעת שימושים 
ז' לחוק  ג', סימן  וחלוקה לפי פרק  5. איחוד  מותרים בחלקות. 

התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

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

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 ראש העין

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רנ/ 265/ א

 שם התכנית: מתחם A, אזור מגורים, 
2,940 יח"ד + משרדים ומסחר

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

מס' רנ/ 265/ א, שינוי לתכניות r-6, אפ/ 2000, רנ/ במ/ 2010.

שכונת  העין.  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מגורים. מתחם A. גושים וחלקות: גוש: 5486, חלקה במלואה: 
 ,5496 גוש:   .28 חלקה:  חלקי   ,5495 גוש:   .144 חלקה:  חלקי   ,92
חלקי חלקה: 19. גוש: 5497, חלקי חלקות: 8, 43. גוש: 5498, חלקי 
2. גוש: 5511,   ,1 8, 11, 51. גוש: 5499, חלקי חלקות:   ,7 חלקות: 

חלקי חלקה: 114. גוש: 5512, חלקה במלואה: 90.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי בעיקרו 
לצורך הקמת שכונת מגורים בהיקף של 2,940 יח"ד ונוסף על 
ייעוד שטחים לצורכי ציבור  ב.  כך שטחים למשרדים ומסחר. 
)שב"צ(.  ציבור  לבנייני  שטח  )שצ"פ(,  פתוח  ציבורי  שטח   - 
ג. התוויית דרכים חדשות, וכן ביטול, הטיה והרחבה של דרכים 
 מאושרות. ד. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתר בניה. 

ה. לשנות בהתאם לנ"ל את תכניות א/פ/2000, רנ/ במ/ 2010.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1353 עמ'  התשס"ז,   ,5621 הפרסומים  ובילקוט   15/12/2006

בתאריך 30/01/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036, טל' 03-9007289, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 1/ 5/ 74

שם התכנית: קביעת חזית מסחרית בחזית הדרומית 
של רחוב רוטשילד

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 
ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/ 1/ 5/ 74, 
שינוי לתכניות רצ/ 1/ 5, רצ/ 78/ 7, כפיפות לתכנית רצ/ 1/ 1.

לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
רחוב רוטשילד. שכונה: רמז. מרח' ז'בוטינסקי במזרח עד למסומן 
בתשריט. גושים וחלקות: גוש: 3923, חלקות במלואן: 164 - 166, 
 ,78  ,77  ,50 במלואן:  חלקות   ,3926 גוש:   .283 חלקה:  חלקי   ,280 
חלקי   ,622  ,289  ,172  ,164  163  ,129  ,127  ,106  -  103  ,91  -  89

חלקות: 119, 121 - 123, 169, 171.

לאורך  קיימת  מסחרית  חזית  אישור  א.  התכנית:  מטרת 
שייעודם  המגרשים  בכל  רוטשילד  ציר  של  הדרומית  החזית 
מגורים ד' מרחוב ז'בוטינסקי במזרח כמסומן בתשריט. ב. קביעת 

הוראות בניה.

לאורך  מסחרית  חזית  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שייעודם  המגרשים  בכל  רוטשילד  ציר  של  הדרומית  החזית 
ב.  בתשריט.  כמסומן  במזרח  ז'בוטינסקי  מרחוב  ד',  מגורים 
 שינוי ייעוד ממגורים ד' למגורים ד' עם חזית מסחרית משולב.

ג. קביעת הוראות בניה וזכויות בניה. ד. קביעת הוראות בינוי 
לעיצוב  הנחיות  קביעת  ו.  ציבורית.  חניה  קביעת  ה.  ופיתוח. 

אדריכלי.

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

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 43/ 12/ 5

שם התכנית: רחוב פישלזון 10, ראשון לציון
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 
ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/ 43/ 12/ 5, 

שינוי לתכנית רצ/ 43/ 12, כפיפות לתכנית רצ/ 1/ 1/ יג.

רחוב  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רמב"ם. רחוב פישלזון 10. שכונת רמב"ם, רח' פישלזון 10. גושים 
וחלקות: גוש: 3929, חלקות במלואן: 833, 834, חלקי חלקה: 233.

מגרשים: 202, 203 בהתאם לתכנית רצ/12/43.

ג'.  למגורים  ממסחר  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:   מטרת 
2. תוספת זכויות, מס' יחידות דיור וקומות.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת זכויות הבניה ל–156%.
2. הגדלת מס' יחידות הדיור מ–8 יח"ד ל–14 יח"ד. 3. תוספת של 
4 קומות מגורים וביטול קומת מסחר בקומת קרקע. 4. הסדרת 
הגישה והחניה במגרש תוך כדי רישום זיקת הנאה. 5. הסדרת 
נספח בינוי מנחה הכולל את החלקות הגובלות. 6. שינוי קווי 

בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,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 הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 750/ א/ 101

שם התכנית: שדרות חן 12
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 
רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רח/ 750/ א/ 101, 
שינוי לתכניות רח/ 750/ א, רח/ 2000/ י, כפיפות לתכניות תמא/ 

4/ 2, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3, רח/ 2000/ ג/ 2, רח/2000/ ב/ 1.

 .12 חן  ומקומם: רחובות. שד'  השטחים הכלולים בתכנית 
גושים וחלקות: גוש: 3702, חלקה במלואה: 246.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור 
מגורים ג'.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים 
המותרים  העיקריים  השטחים  הגדלת   .2 ג'.  מגורים  לאזור  ב' 
מקורות  מרפסות   + מ"ר  ל–1,210  מ"ר  מ–836  התכנית  בתחום 
יח"ד  מס'  הגדלת   .3 ליח"ד.  בממוצע  מ"ר   15 מ"ר,   165  בשטח 
4 קומות  4. שינוי במס' הקומות מ–ע +  יח"ד.  ל–11  יח"ד  מ–6 
לקומת עמודים + 5 קומות + קומה שישית חלקית. 5. קביעת קו 
בניין קדמי של 3 מ' למרפסות. 6. קביעת זכויות והוראות בניה.

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

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

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

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

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 800/ א/ 39

שם התכנית: סמילנסקי 17
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 
 ,3 א/   /800 רח/  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  רחובות 
שינוי לתכנית רח/ 800/ א, כפיפות לתכניות תמא/ 4/ 2, רח/ 

מק/ 2000/ ב/ 3, רח/ 2000/ ב/ 1, רח/ 2000/ ג.

רחוב  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
סמילנסקי 17. גושים וחלקות: גוש: 3703, חלקה במלואה: 844.

מגרש: 844 בהתאם לתכנית רח/ 800/ א.

מגורים  לבית  מ"ר  ו–195  יח"ד   2 תוספת  התכנית:  מטרת 
קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת 2 יח"ד הקיימות בבית 
מגורים קיים, כך שבבניין יהיו 14 יח"ד במקום 12 יח"ד שבהיתר. 
 2. תוספת של 195 מ"ר לשטחים עיקריים הקיימים לפי ההיתר.

3. קביעת זכויות והוראות בניה.

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

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

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

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

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/ 1250/ 91

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

המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  מופקדת תכנית  רחובות  ולבניה  לתכנון 
רח/ 1250/ 91, שינוי לתכניות רח/ 1250, רח/ 2000/ י, כפיפות 

לתכניות תמא/ 4/ 2, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3, רח/ 2000/ ב/ 1.

רחוב  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ארלוזורוב 66. גושים וחלקות: גוש: 3701, חלקה במלואה: 200.

מגרש: 200 בהתאם לתכנית רח/ 1250.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד מגרש ממגורים ב' למגורים ג'. 
2. קביעת זכויות והוראות הבניה.

מאזור  מגרש  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
העיקריים  השטחים  הגדלת   .2 ג'.  מגורים  לאזור  ב'  מגורים 
המותרים בתחום התכנית מ–878 מ"ר ל–1,392 מ"ר + 144 מ"ר 
המותרות  דיור  יחידות  מס'  הגדלת   .3 המקורות.  למרפסות 
4. שינוי במס' הקומות  יח"ד.  ל–12  יח"ד  בתחום התכנית מ–6 
המותרות בתחום התכנית, מקומת עמודים + 4 קומות לקומת 
עמודים + 6 קומות. 5. קביעת זכויות והוראות בניה. 6. שינוי 
קו בניין קדמי למרפסות מ–5 מ' ל–3 מ'. 7. קביעת שטח של 12 
 מ"ר לכל יחידת דיור בעבור המרפסות המקורות. 8. תכנית מס'

רח/ 2000/ ג/ 2 תחול על תכנית זו.

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

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

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

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

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 44/ 5

שם התכנית: הפיכת מגורים לשצ"פ וריכוז בניה 
רוויה במתחם אחד

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

מס' רח/ 44/ 5, שינוי לתכניות רח/3/44/א, רח/במ/3/44.

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

שכונת  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אושיות. משני צדי שד' הקיבוצים: מדרום - שכונת אושיות, 
 - במזרח  הרצל,  רח'   - במערב  שעריים,  שכונת   -  מצפון 
רח' מדר. גושים וחלקות: גוש: 3698, חלקה במלואה: 7. מגרשים: 

.509-501

לשטח  המגורים  ממגרשי  חלק  הפיכת  התכנית:  מטרת 
ציבורי פתוח וריכוז הבניה הרווייה במתחם אחד ובו 3 מגרשים 
למבני מגורים גבוהים עם שטח פרטי פתוח משותף, וכן הגדלת 
מס' היחידות המותר בתכנית, על ידי: א. שינוי ייעוד המגרשים 
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שמדרום לשד' הקיבוצים והגדלת ההקצאות לצורכי ציבור על 
ידי הפיכתם לשטח ציבורי פתוח ודרכים. ב. שינוי הבינוי הקיים 
בתכנית הראשית והגדלת מס' יחידות הדיור בתחום התכנית 
עקרונות  בניה,  זכויות  קביעת  ג.  יח"ד.  ל–292  יח"ד  מ–204 
וחלוקה  איחוד  ד.  השטח.  ופיתוח  לבניה  והוראות  לבינוי 
והבניה,  התכנון  לחוק  ג'  פרק  ז',  סימן  לפי  הבעלים   בהסכמת 

התשכ"ה-1965.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4607 עמ'  התשס"ח,   ,5846 הפרסומים  ובילקוט   31/07/2008

בתאריך 04/09/2008.

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

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 750/ א/ 98/ 1

שם התכנית: רחוב מורדי הגטאות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' רח/ 750/ 
א/ 98/ 1, שינוי לתכנית רח/ מק/ 750/ א/ 98, כפיפות לתכניות 
רח/ מק/ 2000/ ב/ 3, תמא/ 4/ 2, רח/ 2000/ ב/ 1, רח/ 2000/ ג/ 2.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רחוב מורדי 
הגטאות 20. גושים וחלקות: גוש: 3702, חלקה במלואה: 33.

ג'.  למגורים  ב'  ממגורים  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:   מטרת 
ב. תוספת שטח לדירות 290 מ"ר, תוספת 54 מ"ר שטח למרפסות 

מקורות.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת שטח עיקרי מ–858 מ"ר 
ל–1,148 מ"ר. 2. תוספת שטח עיקרי של 6 מ"ר למרפסות מקורות, 

סך הכל תוספת שטח 54 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3817 עמ'  התש"ע,   ,6105 הפרסומים  ובילקוט   10/06/2010

בתאריך 08/07/2010.

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 רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 1250/ 89

שם התכנית: רחוב הרשנזון, רחובות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
י,   /2000 רח/   ,1250 רח/  לתכניות  שינוי   ,89  /1250 רח/  מס' 
כפיפות לתכניות תמא/ 4/ 2, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3, רח/ 2000/ 

ג/ 2, רח/ 2000/ ב/ 1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רחוב הרשנזון 
46. רחוב ה' באייר 3. גושים וחלקות: גוש: 3701, חלקה במלואה: 

587. מגרש: 587 בהתאם לתכנית רח/ 1250.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד מגרש ממגורים ב' למגורים ג'. 
2. קביעת זכויות והוראות הבניה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים 
המותרים  העיקריים  השטחים  הגדלת   .2 ג'.  מגורים  לאזור  ב' 
בתחום התכנית מ–723.8 מ"ר ל–1,090 מ"ר + מרפסות מקורות, 
12 מ"ר ליחידה לפי חוק. 3. הגדלת מס' יחידות דיור המותרות 
4. שינוי במס' הקומות  יח"ד.  ל–10  יח"ד  בתחום התכנית מ–6 
ל–5  קומות   4  + עמודים  מקומת  התכנית  בתחום  המותרות 
קומות + קומת קרקע כלפי רחוב הרשנזון ו–5 קומות מעל מרתף 
בניה.  והוראות  זכויות  קביעת   .5 באייר.  ה'  רחוב  כלפי   חלקי 
7. הגדלת  מ'.   2  - בניין קדמי ב–40%  6. הבלטת מרפסות בקו 
דיור  יחידת  לכל  מ"ר  ל–40  מ"ר  מ–23  לגג  יציאה  חדרי  שטח 
מ'  ל–3.6  בניין צדיים  קווי  8. שינוי  רח/2000/ג/2.  לפי  עליונה 

במקום 4 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3817 עמ'  התש"ע,   ,6105 הפרסומים  ובילקוט   06/05/2010

בתאריך 08/07/2010.

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 רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רע/ 1/ 453

שם התכנית: הרחבת רח' ויצמן
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 
רעננה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רע/ 1/ 453, שינוי 

לתכניות רע/ בת/ 2002, רע/ 1/ 330/ א.

ויצמן. ומקומם: רעננה. רחוב  השטחים הכלולים בתכנית 
39, במזרח - גוש 7656, חלקה   ,32 בצפון - גוש 8981, חלקות 
גושים   .358 חלקה   7655 גוש  ויצמן,  רח'   - ובמערב  בדרום   ,2
וחלקות: גוש: 7657, חלקי חלקה: 2. גוש: 8981, חלקות במלואן: 

33, 38, חלקי חלקה: 36.

מטרת התכנית: הרחבת רח' ויצמן.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת תוואי דרך מאושרת על 
חשבון שטח ציבורי פתוח והסדרת כניסה מרח' ויצמן למגרשי 

חניה ציבוריים.

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
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 ,6 השוק  רח'  רעננה,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
רעננה 43604, טל' 09-7610516.

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 דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' שד/ 918/ 8

שם התכנית: קיבוץ נחשונים, גן אירועים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' שד/ 918/ 8, שינוי לתכניות משמ/ 101, שד/ 918, מח/ 61.

קיבוץ  נחשונים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נחשונים, גן אירועים. ממערב - כביש 444 הישן, מדרום - אזור 
תעשייה נחשונים, ממזרח - אזור תעשייה ואזור מגורים קיבוץ 
נחשונים, מצפון - אזור ספורט פארק נחשונית. גושים וחלקות:

גוש: 5658, חלקי חלקות: 21, 31. גוש: 5661, חלקי חלקה: 6.

מטרת התכנית: תוספת תכלית גן אירועים לאזור תעשייה.
קביעת זכויות והוראות בניה לגן אירועים.

אירועים  גן  תכלית  תוספת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 לאזור תעשייה. ב. קביעת זכויות והוראות בניה לגן אירועים.

ג. קביעת תנאים להריסה.

הודעה על הפקדת התכנית התכנית פורסמה בעיתונים 
התש"ע,   ,6052 הפרסומים  ובילקוט   11/12/2009  בתאריך 

עמ' 1613, בתאריך 21/01/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
מעוניין  וכל   ,03-9000500 טל'   ,45100 ירק  נוה  השרון,  דרום 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית 
מס' זמ/ 566/ 3/ 1

שם התכנית: תכנון מחדש למתחם יקב הבילויים 
בגדרה וקביעת הוראות שימור

התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 והבניה,  התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

מס' זמ/ 566/ 3/ 1.

בין  הנמצא  הבילויים  יקב  מתחם  גדרה.  התכנית:  תחום 
 ,3875 גוש:  וחלקות:  גושים  גפן.  ובן  פוקס  הורוביץ,  הרחובות 
1316-1314 בהתאם לתכנית  83. מגרשים:   ,33 חלקות במלואן: 

זמ/ מק/ 566/ 3.

מתקופת  היקב  מבנה  שימור   .1 המוצעים:  השינויים 
הבילויים ובניה למגורים במתחם. 2. עריכת איחוד וחלוקה.

מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' זמ/ 257/ 1

שם התכנית: שינוי ייעוד חלק משטח ציבורי פתוח  
לשטח פרטי פתוח

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 
זמורה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' זמ/ 257/ 1, שינוי 

לתכניות זמ/ 257, זמ/ 800/ 1, כפיפות לתכנית זמ/ מק/ 268.

רחוב  בתיה.  מזכרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקי   ,19 במלואה:  חלקה   ,5749 גוש:  וחלקות:  גושים   .3 זמיר 

חלקה: 46.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח 
פרטי פתוח בשטח של 16 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח 
לשטח פרטי פתוח בשטח של 16 מ"ר. 2. יצירת מסגרת תכנונית 
המגורים. לתא  פתוח  פרטי  שטח  תא  בין  עתידי   לאיחוד 
 3. הגדלת קו בניין אחורי של המגרש לכיוון שטח ציבורי פתוח.
המגרש. שטח  מהרחבת  כתוצאה  יגדלו  לא  הבניה  זכויות   .4 

5. בשטח הנידון לא תתאפשר בניה או 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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל'   ,72430
סנטר,  ביל"ו  בניין  זמורה,  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

קרית עקרון 70500, טל' 08-9414044.

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 זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' זמ/ 598/ 69/ 3

שם התכנית: שינוי ייעוד מדרך למגורים ושינוי ייעוד 
משטח ציבורי פתוח ושביל למגורים, גן יבנה

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 
זמורה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' זמ/ 598/ 69/ 3, שינוי 
 ,800 זמ/  לתכניות  כפיפות   ,3  /598 זמ/   ,69  /598 זמ/   לתכניות 

זמ/ 598/ 108.

גן יבנה. רחוב לח"י.   השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
גן יבנה. רחוב דרך קנדה. שכונת נאות הפרחים. גושים וחלקות:

גוש: 562, חלקות במלואן: 2, 103, 107, 108, 119, 121, 129.
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תוך  דרכים  להרחבת  הפקעות  ביטול   .1 התכנית:  מטרת 
שינוי ייעוד מדרך מוצעת למגורים א'. 2. חיבור בין חלקי רחוב 
לדרך  פתוח  ציבורי  ושטח  משביל  ייעוד  שינוי  ידי  על  שונים 

מוצעת.

הפקעה  מבטלת  זו  תכנית   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לחלקות 103, 107, 108, 119, 121. 2. שינוי ייעוד משטח ציבורי 

פתוח ושביל לדרך מוצעת.

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
סנטר,  ביל"ו  בניין  זמורה,  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

קרית עקרון 70500, טל' 08-9414044.

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 חוף השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' חש/ 44/ 7/ א

שם התכנית: אזור תעסוקה בית יהושע
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' חש/ 44/ 7/ א, שינוי לתכניות חש/ 44/ 2/ א, חש/ 44/ 2, 

חש/ 10/ 2.

צומת  יהושע.  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חיבור לאזור תעשייה בית יהושע. בתחום מועצה אזורית חוף 
השרון. גושים וחלקות: גוש: 7957, חלקי חלקות ישן: 21, 24, 32, 

33, 46. גוש: 7957, חלקי חלקות: 21, 64, 66, 68, 71 - 74.

מוצע  תעשייה  מאזור  ייעוד  שינויי  א.  התכנית:  מטרת 
 לאזור תעסוקה ושטח פרטי פתוח. ב. קביעת תכליות ושימושים. 
בדבר  הוראות  קביעת  ד.  בניה.  ומגבלות  הוראות  קביעת  ג. 

איכות הסביבה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4212 עמ'  התשס"ה,   ,5438 הפרסומים  ובילקוט   29/07/2005

בתאריך 13/09/2005.

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

לקהל.

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מש/ 8/ 1/ 104

שם התכנית: מגרש למגורים במרג'ה
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 מזרח השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית 

מס' מש/ 8/ 1/ 104, שינוי לתכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1004.

מרג'ה. רחוב  זמר.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גושים  דרום.  מרג'ה  לשכונת  מערבי  הדרום   בקצה 

גוש: 8662, חלקי חלקה: 49.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי למגורים א' 
לשביל ולדרך משולבת.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי 
זכויות  קביעת   .2 משולבת.  ודרך  שביל  א',  מגורים  לייעוד 
יח"ד   4 קביעת   .4 במגרש.  מבנים   2 קביעת   .3 בניה.  והוראות 

בתכנית.

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

המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון, קלנסווה 42837.

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

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

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ממ/ 1553

שם התכנית: הקמת 11 יח"ד במבנה אחד על תא 
שטח אחד במקום 6 יח"ד בשתי חלקות, בין רחובות 

איריס ושושנים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה 
ולבניה מצפה אפק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ממ/ 
1553, שינוי לתכניות ממ/ 1477, ממ/ 1482, ממ/ 825, ממ/ 1002/ 

א, כפיפות לתכניות תמא/ 4/ 2, ממ/ 10004/ 2.

יעקב.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גושים   .14 השושנים  רחוב   .18 האיריס   רחוב 

גוש: 3832, חלקות במלואן: 69, 219.
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בשטח  יח"ד   11 בן  מגורים  מבנן  הקמת  התכנית:  מטרת 
התכנית.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
 69 חלקה  איחוד   .2 ב'.  מגורים  לאזור  ב'  מגורים  ואזורים  א' 
יח"ד.  11 של  משותף  מבנן  להקמת   3832 בגוש   219  וחלקה 
3. קביעת הוראות בניה, קווי בניין, עקרונות בינוי ותנאים למתן 
מרבי  קומות  מס'  מרביים,  בניה  קביעת שטחי   .4 בניה.  היתרי 
ומס' יח"ד מרבי. 5. קביעת זיקת הנאה למעבר רכב והולכי רגל 
בתחום המגרש. 6. שינוי קו בניין קידמי מ–5 מ' ל–3 מ' כמסומן 
בתשריט. 7. שינוי גובה מבנה מכסימלי מ–9.5 מ' מפני ה–0.00 
ל–10.5 מ' מפני ה–0.00. 8. איחוד מגרשים בהסכמת בעלים לפי 
הריסת המבנים   .9 לחוק.  ז'  סימן  ג',  פרק  והבניה  חוק התכנון 

המסומנים להריסה.

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
 ,9 גליס  רח'  אפק,  מצפה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

פתח תקוה 49277, טל' 03-9302051.

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

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

מרחב תכנון מקומיים עמק חפר ושרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מח/ 253

 שם התכנית: מועצה מקומית אליכין -
כביש מאסף דרומי

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה,  התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומיות  הוועדות  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה 
ולבניה עמק חפר ושרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 

מח/ 253, שינוי לתכניות עח/ 64/ 2, עח/ 64/ 3, משמ/ 22.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כביש עוקף אליכין - 
מאסף דרומי אליכין. גושים וחלקות: גוש: 7923, חלקות במלואן: 
64, 83, 155, חלקי חלקות: 4, 9, 69, 70, 72, 76, 82, 172, 259, 260, 

.275 ,270

מטרת התכנית: יצירת כביש מאסף דרומי ליישוב אליכין, 
לבנייני  לשטח  לדרך,  חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי  א.  ידי:  על 
ציבור ולשטח ציבורי פתוח. ב. שינוי ייעוד מדרך לשטח לבנייני 
ציבור ולשטח ציבורי פתוח. ג. שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור 

לדרך ולשטח ציבורי פתוח. ד. קביעת זכויות והוראות בניה.

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

הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל'   ,72430
רופין  מדרשת  חפר,  עמק  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
09-8981556, ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון  40250, טל' 

ולבניה שרונים, רח' הצורן 4, 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 שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' בר/11/15

שם התכנית: דרך גישה לקבוצת שילר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' בר/11/15, שינוי לתכניות בר/9/15, בר/15, בר/10/15.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קבוצת שילר. גושים 
וחלקות: גוש: 2645, חלקי חלקות: 2, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20. 

גוש: 3661, חלקי חלקות: 2, 5, 19.

לקבוצת  מקומית  גישה  דרך  התוויית  א.  התכנית:  מטרת 
שילר. ב. תיקון מקומי של תוואי דרך בתחומי הקיבוץ, באופן 

שיתאים למציאות בשטח.

חקלאית,  מקרקע  ייעוד  שינוי   .1 הוראות התכנית:  עיקרי 
לדרך  ונופש  ספורט  פתוח,  ציבורי  שטח  מגורים,  משק,  מבני 
משק. ומבני  למגורים  מאושרת  מדרך  ייעוד  שינוי   .2  מוצעת. 

3. ביטול דרכים מקומיות קיימות. 4. הרחבת דרך מאושרת.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,717 עמ'  התש"ע,   ,6025 הפרסומים  ובילקוט   19/11/2009

בתאריך 26/11/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
שורקות, גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בר/ 138/ 5
שם התכנית: מושב בית חלקיה, חלוקת מגרשים 

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

בר/ 138/ 5, שינוי לתכניות בר/ 138/ 1, בר/ 138, בר/ 138/ 2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית חלקיה. בתכנית 
הזה:  הפירוט  לפי  השטחים  כלולים  לחלוקה   המגרשים 
 גוש 4726, חלקות בשלמותן 26, 27 - שהם מגרשים 91, 92 לפי תב"ע 
במלואן:  חלקות   ,4725 גוש:  וחלקות:  גושים   .2  /138  בר/ 
2 - 16. גוש: 4726, חלקות במלואן: 2 - 61. גוש: 4728, חלקות 
מגרשים:   .6  -  2 במלואן:  חלקות   ,4729 גוש:   .53  -  2  במלואן: 

91, 92 בהתאם לתכנית בר/ 138/ 2.
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א2  מגורים  מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
)בעלי מקצוע( לאזור מגורים א3 )בתי מגורים חד–משפחתיים(.
ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים א2 )בעלי מקצוע( לשטח ציבורי 
הבעלים. בהסכמת  מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  ג.   פתוח. 

ד. קביעת הוראות וזכויות בניה במגרשים החדשים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5579 עמ'  התשס"ט,   ,5994 הפרסומים  ובילקוט   14/08/2009

בתאריך 03/09/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שורקות, גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' בר/ 14/ 15

שם התכנית: מועצה אזורית ברנר - מבנה המועצה
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 
שורקות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בר/ 14/ 15, שינוי 

לתכנית בר/ 14.

גושים  ברנר.  גבעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 2633, חלקה במלואה: 9.

המועצה  למבנה  בניה  זכויות  הוספת  א.  התכנית:  מטרת 
הקיים. ב. הוספת קומה אחת מעל שתי הקומות המותרות.

לשטח  בניה  זכויות  הוספת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
)שטח  הבניה  זכויות  סך  והעמדת  מ"ר,   180 של  בהיקף  עיקרי 
עיקרי ושירות( על 70% משטח החלקה. ב. הוספת קומה אחת 

מעל שתי הקומות המותרות.

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
ברנר,  גבעת  שורקות,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

גבעת ברנר 60948.

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.

שוקי אמרני 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז המרכז  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/ 18163
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    

יקנעם עילית מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ/ 18163.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים 
וחלקות: גוש: 12568, חלקה במלואה: 106, חלקי חלקה: 200.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

גובה  הגדלת  בניין,  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ותכסית, הגדלת מס' הקומות מעל פני הקרקע והגדלת זכויות 

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
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 נהריה

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
 מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית 

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

רח' ז'בוטינסקי 10, נהריה
הפקדת  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
בתאריך  בעיתונים  שפורסמה   ,17547 ג/  מס'  מפורטת  תכנית 
 ,3437 עמ'  התש"ע,   ,6098 הפרסומים  ובילקוט   07/05/2010
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  וכי   ,21/06/2010 בתאריך 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנית  שינוי   ,17547 ג/  מס'  מפורטת  תכנית  נהריה   ולבניה 

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.
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הגדלת  בניה,  הוראות  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
אחוזי בניה עיקריים ושירות, קביעת קווי בניין קביעת תכסית, 
ועיצוב  בינוי  הגדלת מס' הקומות, הגדלת הצפיפות, הנחיות 

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 
יומצא  04-6508555. העתק התנגדות  טל'   ,17511 עילית  נצרת 
 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 נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 18274

שם התכנית: פארק תעשייה צפון נצרת - ציפורית
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   ,18274 ג/  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  נצרת 
לתכניות נצ/ מק/ 1101, ג/ 9914, אישור לפי תמא/ 35, תמא/ 

23, תמא/ 3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 17507, חלקי חלקות: 24, 32. גוש: 17610, חלקי חלקות: 1, 

.12 ,11 ,7 ,6

מטרת התכנית: שינוי ייעוד מתעשייה לאזור משולב מסחר 
יעיל למקרקעין שאושרו  ניצול  ותעשייה. מטרת השינוי לתת 

לפיתוח בשטח העירוני.

למסחר  שטחים  תוספת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
בתא שטח מס' 22. ב. הגדרת היחס בין התעשייה למסחר במגרש 
ג. שינוי במערכת הדרכים. ד. שינוי  מיועד למסחר ותעשייה. 
צורתו של המגרש לתעשייה )תא שטח 12( בלא שינוי בשטחו.
ה. חידוש הקלה בקו בניין של מסילת רכבת כפולה מתוכננת.
ו. שינוי בגובה המותר ומס' הקומות המותרים לבניה. ז. הקלה 
בקו בניין של דרך 79 ל–25 מ' לדרך בלבד )לשאר הייעודים בקו 

הבניין יהיה כבמצב הקיים(.

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 

נצרת,  נצרת,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה   למשרדי 
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/ 18132
שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים למרכז מסחרי, 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   ,18132 ג/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת   נצרת 

ג/ 9000, ג/ 6881, ג/ 10127.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16508, חלקי חלקות: 86, 98 - 100, 107, 129, 134. גוש: 16510, 
חלקי   ,16568 גוש:   .89  ,8 חלקות:  חלקי   ,3  -  1 במלואן:  חלקות 

חלקות: 13, 14, 36.

לשטח  רגיל  בניה  מאזור  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
למסחר ומשרדים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור בניה רגיל 
בניה.  וזכויות  בהוראות  שינוי  ב.  ומשרדים.  למסחר   לשטח 

ג. שינוי בקווי בניין.

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' ג/ 17278
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ושינוי קווי בניין, 

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

ג/ 17278, שינוי לתכניות ג/ 11810, ג/ 9000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16519, חלקי חלקות: 92, 109, 111.
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בניין  בקווי  שינוי  בניה,  אחוזי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ייעוד  ושינוי  קיים,  לבניין  לגיטימציה  לתת  כדי  קרקע  וכיסוי 

ממגורים לדרך משולבת ודרך.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה. ב. הגדרת 
קווי בניה כדי להתאימה לבניה קיימת. ג. שינוי בכיסוי קרקע 

כדי להתאימה לבניין קיים. ג. קביעת הוראות וזכויות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,205 עמ'  התש"ע,   ,6008 הפרסומים  ובילקוט   21/09/2009

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

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

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

ג/18580, שינוי לתכניות ג/11810, ג/9000.

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.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3439 עמ'  התש"ע,   ,6098 הפרסומים  ובילקוט   07/05/2010

בתאריך 21/06/2010.

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 מעונין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 17551

שם התכנית: שכונת הנדיב, עכו
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
מס' ג/ 17551, שינוי לתכניות ג/ 3012, ג/ 3658, ג/ 849, כפיפות 
לתכניות תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4, תממ/ 2/ 9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו. גושים וחלקות:
במלואן:  חלקות   ,18103 גוש:   .55 חלקה:  חלקי   ,18057  גוש: 
148 - 154, 160 - 168, 221, חלקי חלקות: 220, 317. גוש: 18107, 

חלקי חלקה: 191. גוש: 18111, חלקי חלקות: 6, 8, 31.

מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים של 228 יח"ד ברובן 
הכוללת  דו–משפחתיים  במבנים  וחלקן  קומות  רוויית  בבניה 

שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מייעוד של 
ב',  מגורים  א',  מגורים  של  לייעוד  ושצ"פ  דרכים  ב',  מגורים 
שטח ציבורי פתוח, שטח ספורט ונופש, מבנים ומוסדות ציבור, 
בניה. והנחיות  הוראות  מתן  רגל,  להולכי  ושבילים   דרכים 
ב. הסדרת מערכת הדרכים תוך השתלבותם בתכניות עתידיות 
 .2 מס'  לכביש  מתחת  תת–קרקעיים  במעברים   לחיבורם 
ג. הסדרת ייעוד הקרקע של מגרשים על ידי ביטול דרך, ושינוי 

ייעודי קרקע למגורים א'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,720 עמ'  התש"ע,   ,6025 הפרסומים  ובילקוט   08/11/2009

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 
ולבניה עכו, רח' ויצמן 35, עכו, טל' 04-9956118, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18503
שם התכנית: בית כנסת נווה הרים, חצור הגלילית

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   ,18503 ג/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  אצבע 

לתכנית ג/ 12103.

הגלילית.  חצור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,13895 גוש:   .158 חלקה:  חלקי   ,13613 גוש:  וחלקות:  גושים 

חלקי חלקה: 80.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעודי קרקע משצ"פ לשטח למבנה 
ציבורי ומוסד דתי. 2. קביעת זכויות והוראות בניה.

בית  בניית  לצורך  שטח  הסדרת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כנסת.

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

טל' 04-6800077.

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

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

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 18086

שם התכנית: רה–תכנון בשכונה הדרומית, 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    
 גבעות אלונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג/ 18086,
שינוי לתכניות ג/ 7025, ג/ 9915, ג/ 11009, אישור לפי תמ"א 

תמא/ 3, תמא/ 23/ 15.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות:  חלקי   ,24 במלואה:  חלקה   ,10285 גוש:  וחלקות: 
.42  ,18  ,17  ,15  ,8 חלקות:  חלקי   ,10300 גוש:   .44  ,41  ,23  ,22 

גוש: 10328, חלקות במלואן: 1, 28, חלקי חלקות: 2, 3.

שפרעם  הדרומית  בשכונה  רה–תכנון  א.  התכנית:  מטרת 
של  לתכנון  ברצועה  הקלה  ב.   .19328  ,10300  ,10285 בגושים 
כפי שמסומן  הדרך,  מציר  מ'  ל–35-17  מ'  מ–120  ברזל  מסילת 
בתשריט לצד הדרומי. ג. הקלה מדרך ראשית מס' 97, מ–100 מ' 

ל–55 מ' מציר הדרך בעבור ייעוד דרך.

למגורים  חקלאי  מאזור  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבור  מבנייני  ייעוד  שינוי   .2 ושצ"פ.  לדרכים  ציבור,  ובנייני 
למגורים ודרכים. 3. שינוי ייעוד ממגורים לאזור מבנה ציבור, 
שצ"פ ודרך. 4. שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור מבנים ומוסדות 
לדרכים. מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .5 ודרך.   ציבור, משרדים 
מ'   120 במקום  הברזל  מסילת  של  לתכנון  מרצועה  הקלה   .6
לצד  בתשריט  שמסומן  כפי  הברזל,  מסילת  מציר  מ'  ל–35-17 
הדרומי. 7. הקלה מדרך ראשית מס' 79, מ–100 מ' ל–55 מ' מציר 

הדרך בעבור ייעוד דרך.

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' גנ/ 18309
שם התכנית: איחוד בהסכמה להגדלת כיסוי קרקע, 

העלאת אחוזי בניה והוספת יח"ד, 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 
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ/ 18309, שינוי 

לתכנית ג/ 10664.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 10271, חלקי חלקה: 23.

היתרים  למתן  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
ולאישור מבנים בשטח התכנית.

מ–40%  קרקע  כיסוי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ל–57%. ב. הגדלת אחוזי בניה מ–120% ל–147%. ג. הוספת מס' 
המסומן  לפי  בניין  בקווי  שינוי  ד.  יח"ד.  ל–5  יח"ד  מ–3  יח"ד 

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

טל' 04-9502017.

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

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

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/ 17834
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ומס' יח"ד, כפר מנדא

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

גנ/ 17834, שינוי לתכנית ג/ 7676.

גושים  מנדא.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 17570, חלקי חלקה: 9.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בניה למגרש 9/3.

מ–150%  בניה  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
 ל–200%. ב. הגדלת מס' יחידות מגורים מ–3 יחידות ל–5 יחידות.

ג. הגדלת תכסית קרקע מ–50% ל–60%.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,721 עמ'  התש"ע,   ,6025 הפרסומים  ובילקוט   13/11/2009

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 
ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, טל' 04-9502017, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 15029
שם התכנית: חניון נחל אל–על

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 
לתכנית  שינוי   ,15029 ג/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת   גולן 

ג/ 5201.

גושים  איתן.  אבני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 200000, חלקי חלקה: 13.

מטרת התכנית: תיחום שטח הפיתוח לאתר נופש חאן נחל 
אל–על, בסמוך ליישוב אבני איתן, וקביעת הנחיות לפיתוח.

לתיירות  שטח  ייעוד  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מתן  לאפשר  כדי  לתכנית  מפורטות  הוראות  קביעת  ב.  ודרך. 

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 
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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18142
שם התכנית: בריכת פיבודי של מי גולן

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 מפורטת מס' ג/ 18142.

וחלקות: גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 200000, חלקי חלקה: 13.

הנדסיים  מיתקנים  בעבור  שטח  הקצאת  התכנית:  מטרת 
בריכות של מי גולן וקביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע 

חקלאית כדי לאפשר גישה למיתקנים.

לייעודים  שטחים  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת  ג.  הנדסיים.  למיתקנים  שטח  הקצאת  ב.  השונים. 
גישה  כדי לאפשר  זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית 
בתחום  בניה  היתרי  למתן  הוראות  קביעת  ד.  למיתקנים. 

התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
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 מס' ג/ 15467
שם התכנית: שינוי הוראות תכנית חוות רוח עסניה, 

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

ג/ 15467, שינוי לתכנית ג/ 5518.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין זיוון. נ"צ 278.100, 
776.800. גושים וחלקות: גוש: 202000, חלקי חלקות: 16, 17, 19.

רוח  אנרגיית  לחוות  שטח  התוויית  א.  התכנית:  מטרת 
עסניה לצורך החלפה והקמת טורבינות לייצור חשמל בהיקף 
מכסימלי של 13.5 מגה וואט, וכן למבנה פיקוד, מתחם שנאים 
רוח עסניה מדרך  לחוות  גישה  דרך  ב. הסדרת  ומבנה חשמל. 
מס' 982. ג. הקלה בקו בניין של דרך אזורית מס' 982 להתחברות 

המוצעת בקו - 0.

בתכנית  הבניה  בהוראות  שינוי  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ג/ 5518, והכפפת הוראות תמ"א חלקית 10 לתחנות כוח קטנות 

כדי לאפשר הקמת מגדלי טורבינות רוח לייצור חשמל.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3185 עמ'  התש"ע,   ,6093 הפרסומים  ובילקוט   09/04/2010

בתאריך 01/06/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 17511
שם התכנית: לגיטימציה ללול קיים, כפר יחזקאל

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 
הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 17511, שינוי לתכניות 

ג/ 6540, ג/ 1760.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יחזקאל. גושים 
וחלקות: גוש: 20593, חלקי חלקה: 44.

מטרת התכנית: א. ייעוד שטח להקמת לול פטמים. ב. מתן 
לגיטימציה ללול קיים.

מחקלאי  שטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קיים.  ללול  ותוספת  לגיטימציה  ב.  חקלאי.  משק  מבני   לשטח 

ג. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

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

טל' 04-6533237.

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

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

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/11886

שם התכנית: שינוי בהתוויית דרכים בבועינה נוג'ידאת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 11886, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים 
התשס"ג,   ,5167 הפרסומים  ובילקוט   24/06/20003  בתאריך 

עמ' 1873, בתאריך 18/03/2003, שינוי לתכנית ג/ 6493.

נוג'ידאת.  בועיינה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 17543, חלקי חלקות: 72, 77. גוש: 17544, 

חלקי חלקות: 50-48. גוש: 17545, חלקי חלקות: 27, 29, 66.

התכנית  באזור  דרכים  תוואי  הסדרת  התכנית:  מטרת 
לאזור  מדרך  א.  שטח:  ייעוד  שינוי  תחבורה.  לנספח  בהתאם 
מגורים א'. ב. מדרך לדרך שירות ולשביל להולכי רגל. ג. מאזור 
לכל  המותרות  התכליות  קביעת  ד.  שירות.  לדרך  א'  מגורים 
גובה  בניה,  מרווחי  צפיפות,  בניה,  הוראות  קביעת  ה.  ייעוד. 

בניינים.

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 המזרחי, כפר תבור, טל' 04-6772333, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/18594
שם התכנית: קרית חינוך, עילבון

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

ג/18594.

גושים  עילבון.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות:  חלקי   ,123 במלואה:  חלקה   ,15408 גוש:  וחלקות: 
.54  ,10  ,9 חלקות:  חלקי   ,15412 גוש:   .140  ,138  ,124  ,104 

גוש: 15424, חלקי חלקות: 15, 16, 49.

מטרת התכנית: הקמת קרית חינוך.

זכויות ומגבלות בניה  עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת 
לשטח  ממגורים  ייעוד  שינוי  ב.  הגדרתם.  לפי  לשימושים 

 למבני ציבור לחינוך, לשטח מעורב למבני ציבור ולשטח פתוח. 
ג. ביטול דרכים והתוויית דרכים חדשות.

הודעה על הפקדת התכנית התכנית פורסמה בעיתונים 
התש"ע,   ,6105 הפרסומים  ובילקוט   7/6/2010  בתאריך 

עמ' 3827, בתאריך 8/7/2010.

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 המזרחי, כפר תבור, טל' 04-6772333, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 17572
שם התכנית: הרחבת מרכז מזון, ירכא

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

ג/ 17572, שינוי לתכניות ג/ 12125, ג/ 5000, ג/ 13093.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא. גושים וחלקות:
גוש: 18885, חלקות במלואן: 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 65, חלקי 

חלקות: 13, 19, 22, 75, 102, 103, 105.

מטרת התכנית: הגדלת שטח אזור למסחר ותעסוקה.

חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חדשים.  ודרכים  ותעסוקה  למסחר  ותיירות  מסחר   ושטח 
קביעת  ג.  קרקע.  ייעוד  לכל  המותרות  התכליות  קביעת  ב. 

הוראות בניה. ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2182 עמ'  התש"ע,   ,6068 הפרסומים  ובילקוט   29/01/2010

בתאריך 07/03/2010.

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 העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 15814
שם התכנית: חקלאי מיוחד ומבנה משק משולב 

בתיירות, משק 19, בית הלל
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
ג/ 15814, שינוי לתכניות ג/ 4917, ג/ 10324, ג/ 7551, ג/ 12997, 

אישור לפי תמ"א תמא/ 35.

גושים  הלל.  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 13126, חלקה במלואה: 44, חלקי חלקה: 45.

חקלאי  לשטח  חקלאי  שטח  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
מיוחד להרחבת רפת.

חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
 לחקלאי מיוחד. 2. קביעת הנחיות והוראות למתן היתר בניה. 

3. קביעת הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1803 עמ'  התשס"ח,   ,5773 הפרסומים  ובילקוט   28/12/2007

בתאריך 05/02/2008.

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 הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 17216

שם התכנית: מחנים - חלוקה למתחמי מגורים מרכז 
היישוב

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 17216, שינוי לתכנית ג/ 13122, כפיפות לתכניות תמא/ 

34/ ב/ 4, תממ/ 2/ 9, תמא/ 35, תמא/ 3/ 11/ ב, תמא/ 15.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחנים. רחוב מחניים.
חלקי   ,14  -  12 במלואן:  חלקות   ,13778 גוש:  וחלקות:  גושים 
חלקי   ,2 במלואה:  חלקה   ,13779 גוש:   .15  ,11  ,10  ,6 חלקות: 
 ,13847 גוש:   .18  ,1 חלקות:  חלקי   ,13782 גוש:   .8  ,7  ,3 חלקות: 

חלקי חלקות: 6, 7.

מטרת התכנית: תכנון מחדש של אזורי המגורים של חברי 
הקיבוץ ואזורי הקהילה.

אזורי  של  למתחמים  חלוקה  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שייעודו  משטח  ייעוד  שינוי  ב.  א2.  מגורים  בשטח  המגורים 
מגורים לשטח שייעודו מבני ציבור, שפ"פ, דרך משולבת, דרך 
קביעת  ד.  חניה.  ושטחי  שבילים  דרכים,  התוויית  ג.  וחניה. 
ובינוי  עיצוב  הוראות  קביעת  ה.  בניה.  היתרי  למתן  הוראות 

אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1754 עמ'  התשס"ט,   ,5899 הפרסומים  ובילקוט   19/12/2008

בתאריך 12/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי  יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 17763
שם התכנית: תעשייה 2007, אלוני אבא

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה,  התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבניה 
ולבניה יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 17763, שינוי 

לתכניות ג/ 3369, ג/ 2799.

גושים  אבא.  אלוני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,12322 גוש:   .22  ,13  ,12  ,6 חלקות:  חלקי   ,12321 גוש:  וחלקות: 

חלקי חלקה: 16.

לכל  בניה  וזכויות  שימושים  קביעת  א.  התכנית:  מטרת 
ייעודי הקרקע שבתכנית. ב. קביעת הנחיות בינוי לכל ייעודי 

הקרקע שבתכנית.

עיקרי הוראות התכנית: א. מתן פירוט לשימושים המותרים, 
וזכויות והנחיות הבניה לשטח תעשייה קלה ומלאכה. ב. מתן 
לשטח  הבניה  והנחיות  וזכויות  המותרים  לשימושים  פירוט 

אטרקציה תיירותית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
 ,18120 עפולה  יזרעאלים,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

טל' 04-6520038.

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

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

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18149
שם התכנית: מבני משק )לולים(, כפר ברוך

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה,  התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבניה 
ולבניה יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18149, שינוי 

למשצ38, ג/ 12142, אישור לפי תמ"א תמא/ 35.

גושים  ברוך.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 17275, חלקה במלואה: 68.

למבני  לשטח  חקלאי  שטח  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
משק לולים.

לבניית  והוראות  זכויות  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לולים 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 
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.
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מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 7517

שם התכנית: שינוי ייעוד לאזורים משקיים, תמרת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' ג/ 7517, שינוי לתכנית ג/ 6540.

יער  אזור  תמרת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מכלול-תמרת. גושים וחלקות: גוש: 17305, חלקי חלקה: 13.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד משטח יער למבנים משקיים.            
אחר    מבנה  וכל  חיים  בעלי  לגידול  למשקים  שטח  איתור  ב. 
הדרוש למישרין לשימוש חקלאי, בהתאם לתשריט גוש 17305, 
זו.  תכנית  בתחום  בניה  הוראות  קביעת  ג.   .13 מחלקה   חלק 
ד. איתור והגדרת המבנים שיותר להקים לצורכי גידול בעלי 
חיים. ה. דרכי גישה - דרכי היעד הקיימות והמאושרות ישמשו 
כדרכי גישה לאזור המיועד כשטחי משקים. ו. שטח למעבר קווי 
חשמל ישמש להקמת קווי חשמל לפי פקודת זיכיונות החשמל. 
בשטח הנ"ל תותר בניית מבנים חקלאיים )לולים( לאחר תיאום 

ואישור חברת החשמל.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4163 עמ'  התשנ"ב,   ,4030 הפרסומים  ובילקוט   08/07/1992

בתאריך 06/08/1992.

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

לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18601
שם התכנית: שינוי תוואי דרך מס' 100, עראבה

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/ 18601, שינוי לתכנית 

ג/ 4014.

גושים  עראבה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19383, חלקי חלקות: 20, 23, 25, 32 - 34.

מטרת התכנית: תכנית מפורטת לשינוי תוואי דרך.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך.

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 
סח'נין,  הגליל,  לב  ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית   למשרדי 

טל' 04-6746740.

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 הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18748
 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה תכסית בניה 

ומס' יח"ד, 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/ 18748, שינוי לתכנית 

ג/ 12452.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סח'נין. גושים וחלקות:
גוש: 21063, חלקה במלואה: 120.

הבניה   ותכסית  הבניה  אחוזי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
במזרח סחנין.

הבניה  אחוזי  כל  סך  הגדלת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–227% במקום 150%. 2. הגדלת תכסית הבניה ל–55% במקום 

.50%

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 
סח'נין,  הגליל,  לב  ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית   למשרדי 

טל' 04-6746740.

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 מבוא העמקים

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת מס' ג/ 18722
שם התכנית: הודעה בדבר הכנת תכנית ומתן תנאים 

להוצאת היתרים, יפיע
התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

ג/ 18722.

תחום התכנית: יישוב: יפיע.

 ,12  ,9  -  6 במלואן:  חלקות   ,16837 גוש:  וחלקות:   גושים 
14 - 21, 42, 43, 54, חלקי חלקות: 11, 13, 22, 31, 32, 38, 44, 45, 

.52 ,51
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
שם התכנית: הודעה בדבר הכנת תכנית ומתן תנאים 

להוצאת היתרים, יפיע
התכנון  לחוק   78 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
ו/או  בניה  היתר  יינתנו  שלפיהם  תנאים  קבעה  הצפון  מחוז 
היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע 

בתחום תכנית מס' ג/18722.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע. גושים וחלקות: 
גוש: 16837, חלקות במלואן: 6 - 9, 12, 14 - 21, 42, 43, 54, חלקי 

חלקות: 11, 13, 22, 31, 32, 38, 44, 45, 51, 52.

בתנאים המוצעים: הוועדה המקומית תהיה רשאית לסרב 
לאשר תשריט חלוקה ו/או לתת היתר בניה בשטחים הכלולים 
בתחום התכנית ואשר יהיו מנוגדים או בסטייה לתכנון המוצע 

בתכנית שבהכנה.

תוקפם של התנאים: תוקף התנאים הוא למשך 3 שנים או 
עד להפקדת התכנית לפי המוקדם יותר. תשריט לאיתור תחום 

התכנית נמצא בתיק מס' ג/18722.

כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, נצרת עילית 17000, טל' 

.04-6468585

כל מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
לחוק   78 סעיף  לפי  רשאי  התנאים,  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רח' קפלן 2, 

ירושלים 91061, טל' 02-6701580.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת מס' ג/ 18755
שם התכנית: מתן תנאים להוצאת היתרים ואישור 

תשריטי חלוקה, ריינה
התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

ג/ 18755.

חלקי   ,17523 גוש:  וחלקות:  גושים  ריינה.  התכנית:  תחום 
חלקות: 8, 17 - 19, 21, 22. גוש: 17529, חלקי חלקות: 43, 56, 58. 

גוש: 17530, חלקי חלקות: 44, 45, 50, 67.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
שם התכנית: מתן תנאים להוצאת היתרים ואישור 

תשריטי חלוקה, ריינה
התכנון  לחוק   78 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
ו/או  בניה  היתר  יינתנו  שלפיהם  תנאים  קבעה  הצפון  מחוז 
היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע 

בתחום תכנית מס' ג/ 18755.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה. גושים וחלקות: 
גוש: 17523, חלקי חלקות: 8, 17 - 19, 21, 22. גוש: 17529, חלקי 

חלקות: 43, 56, 58. גוש: 17530, חלקי חלקות: 44,  45, 50, 67.

בתנאים המוצעים: הוועדה המקומית תהיה רשאית לסרב 
לאשר תשריט חלוקה ו/או לתת היתר בניה בשטחים הכלולים 
בתחום התכנית ואשר יהיו מנוגדים או בסטייה לתכנון המוצע 

בתכנית שבהכנה.

שנים   3 למשך  הוא  התנאים  תוקף  התנאים:  של  תוקפם 
תשריט  יותר.  המוקדם  המועד  לפי  התכנית  להפקדת  עד  או 

לאיתור תחום התכנית נמצא בתיק מס' ג/ 18755.

כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הוועדה המחוזית 
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.

כל מעוניין, בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
לחוק   78 סעיף  לפי  רשאי  התנאים,  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רח' קפלן 2, 

ירושלים 91061, טל' 02-6701580.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/ 18447
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, אכסאל

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' גנ/ 18447, שינוי 

לתכנית ג/ 12221.

גושים  אכסאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 16901, חלקי חלקה: 2.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי בקווי בניין מותרים לפי 
 תשריט )לפי קו אדום מקווקו בתשריט(. ב. הגדלת אחוזי בניה.
מס'  הגדלת  ה.  בניין.  גובה  הגדלת  ד.  קרקע.  כיסוי  הגדלת  ג. 

קומות ומס' יח"ד.

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.
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מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 17434

שם התכנית: תכנית מיתאר מתת
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 
 ,17434 ג/  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 
שינוי לתכניות ג/ 4787, ג/ 9953, ג/ 4908, ביטול לתכנית מג/ 
מק/ 2003/ 40, כפיפות לתכניות ג/ 14111, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 

22, תממ/ 2/ 9, ג/ 6540, אישור לפי תמ"א תמא/ 3, תמא/ 35.

גושים  מתת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,48  ,46  -  34 במלואן:  חלקות   ,19481 גוש:   וחלקות: 
 57 - 60, 78, חלקי חלקות: 12, 14, 15, 21 - 25, 30, 31, 33, 47, 
49, 50, 55, 56, 61 - 63, 76, 77. גוש: 19482, חלקות במלואן: 43, 
55, 65, 67, 71 - 81, חלקי חלקות: 37 - 39, 42, 44, 46, 49 - 51, 
53, 54, 56, 59, 62, 64, 66, 68 - 70, 82, 83, 87, 88, 90. גוש: 19484, 

חלקי חלקות: 1, 2.

מטרת התכנית: א. לייעד שטחים ולהגדיר תנאים )ליישוב 
ומבני  תעסוקה  אירוח,  יחידות  למגורים,  תיירותי(  אופי  עם 
ציבור ולהרחיב את היישוב ב–26 מגרשים )קיבולת: מצב קיים 
שטחים  מערכת  להגדיר  ב.  יח"ד(.   129 מוצע  מצב  יח"ד,   85
התכנית  לשטח  מתאימה  ודרכים  שבילים  פתוחים,  ציבוריים 

ומשתלבת עם המרחב.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת התכליות המותרות לכל 
ייעוד קרקע. ב. קביעת הוראות בניה: קביעת/הגדלת צפיפות, 
ועיצוב  בינוי  הנחיות  קביעת  ג.  בניינים.  וגובה  בניה  מרווחי 

אדריכלי. ד. קביעת הנחיות סביבתיות.

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

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

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

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

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18327
שם התכנית: שינוי ייעוד בנחלה 35, מושב צוריאל

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   ,18327 ג/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 

לתכניות ג/ 10298, ג/ 14833, ג/ 14335, ג/ 9953.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב צוריאל. גושים 
 ,19  ,9 חלקות:  חלקי   ,5 במלואה:  חלקה   ,19901 גוש:   וחלקות: 

.24 - 22

 35 מס'  בנחלה  למגורים  שטח  ייעוד  א.  התכנית:  מטרת 
במושב צוריאל, לצורך הקמת 2 יחידות דיור, 5 יחידות אירוח, 
מבנה פל"ח ובריכת שחייה. ב. לאפשר הגדלת השטח המותר 
לבניית יחידות אירוח, וכן את מס' יחידות האירוח המותרות 
לבניה מארבע יחידות לחמש יחידות. ג. לאפשר הקמת מבנה 
למשרד קבלה/טרקלין/ משרד לבעל מקצוע חופשי )פל"ח( באזור 

המגורים. ד. לאפשר הקמת בריכת שחייה באזור המגורים.

משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבורי פתוח למגורים. ב. קביעת השימושים המותרים בכל תא 

שטח. ג. קביעת זכויות והוראות בניה.

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

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

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

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

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 17159

שם התכנית: מושב חוסן, נחלה 33, שינוי למסחר 
ומשרדים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 17159, שינוי לתכניות ג/ 9953, ג/ 2180, כפיפות לתכניות 

תממ/ 2/ 9, תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4, ג/ 13110, תמא/ 3.

גושים  חוסן.  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקי   ,19896 גוש:   .18  ,14 חלקות:  חלקי   ,19892 גוש:  וחלקות: 

חלקה: 2.

לאירוח  יחידות  להקמת  שטח  ייעוד  א.  התכנית:  מטרת 
כפרי בנחלה 33 במושב החוסן. ב. מתן מסגרת תכנונית להסדרת 

פעילות מסחרית ביישוב.

משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לקרקע  חקלאיים  משק  מבני  מאזור  כפרי,  ביישוב  מגורים 
חקלאית עם הנחיות מיוחדות למסחר ומשרדים, לשצ"פ ולדרך. 
מ'  מ–80   ,864 מס'  אזורית  מדרך  הבניין  בקו  הקלה  קבלת   ב. 
מ'  ומ–80  ומשרדים,  מסחר  ייעוד  בעבור  הדרך  מציר  מ'  ל–77 
ייעוד קרקע חקלאית עם הנחיות  ל–64 מ' מציר הדרך בעבור 
שטח.  תא  בכל  המותרים  השימושים  קביעת  ג.   מיוחדות. 

ד. קביעת זכויות והוראות בניה.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1862 עמ'  התש"ע,   ,6061 הפרסומים  ובילקוט   15/01/2010

בתאריך 08/02/2010.

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' ג/ 17266
שם התכנית: תחנת שאיבה באבירים

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

ג/ 17266, שינוי לתכנית ג/ 5765.

גושים  אבירים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19688, חלקי חלקות: 29, 85, 95.

מטרת התכנית: א. הפיכת קרקע חקלאית קיימת למיתקנים 
הנדסיים. ב. תוספת זכות מעבר לרכב )זיקת הנאה( בדרך עפר 
בשצ"פ קיים ובקרקע חקלאית. ג. טיפול נופי בקרקע החקלאית 

מסביב לתחנת השאיבה ובשולי דרך העפר.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע חקלאית 
למיתקנים הנדסיים. ב. תוספת זכות מעבר לרכב בשצ"פ קיים 
ובקרקע חקלאית. ג. טיפול נופי בקרקע חקלאית מסביב לתחנת 

השאיבה ובשולי דרך העפר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2416 עמ'  התש"ע,   ,6073 הפרסומים  ובילקוט   05/02/2010

בתאריך 24/03/2010.

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 עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 17759
שם התכנית: חוות לולים, קיבוץ תל קציר

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   ,17759 ג/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הירדן  עמק 

לתכנית ג/ 1593, אישור לפי תמ"א תמא/ 35.

קציר.  תל  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 15710, חלקי חלקה: 14.

 3 בת  לולים  לחוות  ליגטימציה  מתן  א.  התכנית:  מטרת 
למבני  לשטח  חקלאי  משטח  קרקע  ייעודי  שינוי  ב.  יחידות. 

משק. ג. בניית שני לולים חדשים.

למבני  מחקלאי  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
משק. ב. צמצום רצועה לתכנון של דרך 918 מ–300 מ' ל–270 מ' 

בעבור שינוי ייעוד משטח חקלאי למבני משק.

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 עמק הירדן, טל' 04-6757636.

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 עמק המעיינות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 16317
שם התכנית: קיבוץ כפר רופין - דגי נוי

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 
16317, שינוי  ג/  עמק המעיינות מופקדת תכנית מפורטת מס' 

לתכנית מש"צ 42.

גושים  רופין.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 23076, חלקי חלקה: 4.

מטרת התכנית: א. תיחום שטח הפיתוח המיועד להקמת 
קביעת  ב.  הנדרשים.  השירות  ומבני  נוי  דגי  לגידול  בריכות 
ולמבני  הדגים  לבריכות  בניה  היתרי  ומתן  פיתוח  הוראות 

השירות.

המותרים  לשימושים  תוספת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בקרקע חקלאית.

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

טל' 04-6065850.

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

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 16929
שם התכנית: מבני משק - עין הנציב

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 
16929, שינוי  ג/  עמק המעיינות מופקדת תכנית מפורטת מס' 

לתכניות ג/ 680, ג/ 6074.

גושים  הנצי"ב.  עין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 22870, חלקי חלקות: 9 - 12, 18 - 20, 23, 24.

מטרת התכנית: א. ייעוד שטח למבני משק. ב. הגדלת שטח 
מבני  לאזור  טבע  הרחבת שמורת  בין  הפרדה  ג.  טבע.  שמורת 
משק. ד. סלילת דרך גישה לטובת שימושים אלה ולטובת אזור 

תעשייה במערב.

ב. קביעת  ייעוד קרקע.  א. שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
שימושים מותרים למבני משק, שטח פרטי פתוח, שמורת טבע.
ג. הגדרת רוחב וקו בניין בדרך מוצעת. ד. קביעת הוראות בניה 
לאזור מבני משק: קו בניין, קווי בניה, אחוזי בניה, מרווחי בניה 
וסביבתיות  נופיות  אדריכליות,  הנחיות  מתן  ה.  מבנים.  וגובה 

לבניה.

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

טל' 04-6065850.

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

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

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/ 17872
שם התכנית: הגדלת זכויות בניה, מנחמיה

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

גנ/ 17872, שינוי לתכנית ג/ 14690.

גושים  מנחמיה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 15497, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקה: 67.

לגיטימציה  למתן  בניה  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
לבניה קיימת.

מותרים,  בניה  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ–40% ל–53% לשימוש עיקרי. ב. הסדרת קווי בניין, קו בניין 

צדי יהיה 3.12 מ' במקום 3.50 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2190 עמ'  התש"ע,   ,6068 הפרסומים  ובילקוט   22/01/2010

בתאריך 07/03/2010.

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 עמק המעיינות, בית שאן, טל' 04-6065850, 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 אבו בסמה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 28/ 03/ 114

 שם התכנית: מגרשים למוסדות ציבור, 
שכונות 2 ו–4 קאסר א–סר

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 
אבו בסמה מופקדת תכנית מפורטת מס' 28/ 03/ 114, כפיפות 

לתכנית תממ/ 4/ 14/ 60, שינוי וכפיפות לתכנית 28/ 02/ 101.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

קאסר  א–סר.  קאצר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
מועצה  בתחום  לדימונה.  צפונית-מערבית  ק"מ   5 א–סר 
קואורדינטה   ,X 555.300 קואורדינטה  בסמה.  אבו   אזורית 
Y 198.300. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות: גוש: 100165 מוסדר, חלקי חלקה: 1. גוש: 100163, 

לא מוסדר.

מטרת התכנית: תוספת 4 מגרשים למבנים ומוסדות ציבור 
ושינוי במערך הדרכים  א–סר,  בקאסר  ו–4   2 לחינוך לשכונות 

לכיוון המתחמים הצפוניים.

 18 מס'  דרך  תוואי  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ידי ביטול דרך, ושינוי הייעוד לקרקע  בתכנית 101/02/28 על 
אזור  ייעוד  שינוי  ב.  ולנחל.  פתוח  ציבורי  לשטח  חקלאית, 
עיבוד חקלאי בתכנית 101/02/28 לדרך. ג. שינוי ייעוד מגורים 
 א' בתכנית 101/02/28 לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
ד. שינוי משטח לבנייני ציבור בתכנית 101/02/28 לאזור מגורים 
א'. ה. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה. ו. קביעת הנחיות 

לעיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
 ,11 רגר  יצחק  שד'  בסמה,  אבו  ולבניה  לתכנון   המקומית 

באר שבע 84100, טל' 08-6202540.
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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 אופקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 23/ 03/ 102/ 135

שם התכנית: תוספת קומה לבניין ברחוב הרצל, אופקים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה,  

23/ 03/ 102/ 135, שינוי לתכנית 23/ 03/ 102/ 124.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רח' הרצל. אופקים.  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 

מגרש 2/190. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות: גוש: 39556, חלקי חלקות: 51, 83, 101.

משולב  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  מטרת 
לבניין  אחת  קומה  תוספת   .2 ומשרדים.  מסחר  לאזור   במסחר 
מ"ר,  ל–710  מ"ר  מ–461  בניה  זכויות  הגדלת   .3 קומות.   2 בן 
 מתוכם למטרות עיקריות מ–399 מ"ר ל–636 מ"ר, למטרות שירות 
מ"ר  מ–236  מרבית  תכסית  הגדלת   .4 מ"ר.  ל–74  מ"ר   מ–62 
ל–296 מ"ר. 5. קביעת הוראות והנחיות בניה. 6. קביעת תנאים 
למתן היתרי בניה. 7. קביעת הוראות לחזית מסחרית מיוחדת 

קולונדה. 8. מתן הנחיות לחניות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,454 עמ'  התש"ע,   ,6017 הפרסומים  ובילקוט   15/10/2009

בתאריך 04/11/2009.

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 
וכל   ,08-9928542 טל'   ,80300 אופקים   ,1 הרצל  שד'  אופקים, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 2/ 02/ 101/ 10
שם התכנית: כריית חלוקי נחל, נחל רודד

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה,  התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה אילת מופקדת תכנית מס' 2/ 02/ 101/ 10, שינוי לתכנית 

101/02/2, בהתאם לתכניות תמא/1/14, תממ/21/14/4.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רודד.  נחל  אילת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
)בשלבי   40067  ,40066  ,40064 בחלקיות:  גושים  וחלקות: 

הסדרה(.

האלה: למטרות  שטחים  וייעוד  איתור  התכנית:   מטרת 
השהיה. מאגרי  והקמת  רודד  בנחל  נחל  חלוקי  כריית   א. 
דרך  התוויית  ג.  הנכרה.  החומר  לעיבוד  מיתקנים  הקמת  ב. 

גישה.

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,  ובניה  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' 2/ 03/ 135/ 74

שם התכנית: שינוי בזכויות בניה למגורים במגרש 361, 
שכונת יעלים, אילת

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,74  /135  /03  /2 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  ולבניה 

שינוי לתכנית 18/135/03/2.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שדרות  רח'  אילת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
.Y 194.980 קואורדינטה ,X 386.530 התמרים 361. קואורדינטה
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
חלקות:  חלקי   ,7 במלואה:  חלקה  מוסדר,   40010 גוש:  וחלקות: 

.127 ,105

בניה  ומגבלות  הנחיות  זכויות,  קביעת  התכנית:  מטרת 
חדשות.

מרביים  בניה  שטחי  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניין,  קווי  קביעת  ב.  עיקרי.  מתוכם 96%  ל–106%,  מ–86.18% 

לרבות קווי בניין 0. ג. קירוי השביל במצללה בחלקה 127.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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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,  ובניה  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 אישור תכנית מפורטת 
מס' 2/ 03/ 102/ 22

שם התכנית: מרכז מסחרי ומלון שלום פלאזה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

2/ 03/ 102/ 22, שינוי לתכניות 2/ 03/ 102/ 7, 2/ 03/ 102/ 10.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. שד' התמרים 
בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  הערבה.  דרך  פינת   ,2 מס' 
בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 40002, חלקי חלקות: 49, 

.72 ,67

מטרת התכנית: 1. תוספת 729.82 מ"ר של שטחים עיקריים 
לפי הסכם הפשרה )כמבואר במבוא לתכנית( )פירוט החישוב 
תיקון   .3 השירות.  שטחי  שיעור  קביעת   .2 להלן(.   12.3 בסעיף 
מדידה  לפי  מלון  ולבית  מסחרי  למרכז  המיועד  המגרש  שטח 
מ"ר   7,239 הוא  השטח  ממוחשב,  באופן  שנערכה  מדויקת 
הבניה. לאחוזי  בסיס החישוב  את  ויהווה  מ"ר(   7,134  )במקום 
ממוחשב,  באופן  שנערכה  מדידה  לפי  טיילת  שטח  תיקון   .4
קווי הבניה בגבולות המגרש. 5. קביעת  465 מ"ר.   השטח הוא 
בטיחות  בגין  לגובה  בניה  מגבלות  בדבר  הוראות  קביעת   .6

טיסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4699 עמ'  התשס"ט,   ,5973 הפרסומים  ובילקוט   02/07/2009

בתאריך 06/07/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה 
אילת, רח' חטיבת הנגב 1, אילת, טל' 08-6367114, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 2/ 03/ 135/ 68

שם התכנית: בית מס' 242ג', שכונת יעלים, אילת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
2/ 03/ 135/ 68, שינוי לתכניות 2/ 03/ 135/ 26, 2/ 03/ 135/ 18.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  אילת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X195.025 קואורדינטה  1ג.  מס'  בית   .242  יעלים 
Y 386.090. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות: גוש: 40009, חלקי חלקות: 205, 228, 240.

בניה  זכויות  תוספת  מציעה  התכנית  התכנית:  מטרת 
ושינוי בקווי בניין, למגרש 242 ג'- 1.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת זכויות בניה. ב. שינוי 
מ'  בניין קדמי מ–4  ג. שינוי בקו  ל–0.  מ'  בניין אחורי מ–5  בקו 

ל–0.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3199 עמ'  התש"ע,   ,6093 הפרסומים  ובילקוט   29/04/2010

בתאריך 01/06/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה 
אילת, רח' חטיבת הנגב 1, אילת, טל' 08-6367114, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 3/ 02/ 101/ 122

שם התכנית: מצודת אשדוד ים, מוקד תיירותי ימי 
ארכיאולוגי

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    
מס'  מפורטת  ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת   אשדוד 

3/ 02/ 101/ 122, פירוט לתכנית 101/02/3.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד. אזור מצודת 
ממזרח,  דיין  משה  שד'  ממערב,  התיכון  הים  בין  ים,  אשדוד 
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ודרום  בין צפון  מ'  כ–100  רצועה שרוחבה הממוצע  ובמסגרת 
ו–ט"ו.  י"א  לשכונות  סמיכות  רבין.  יצחק  לשד'  המשכי  בקו 
דרום- קואורדינטה   ,Y164.300  - מערב-מזרח  קואורדינטה 
צפון - X632.100. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול 
 ,2 במלואה:  חלקה  מוסדר,   2017 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף. 
חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 2018 מוסדר, חלקי חלקה: 29. גוש: 2488 

מוסדר, חלקי חלקה: 48. שטח חוף בלא גוש רישום.

אוריינטציה  בעל  תיירות  מתחם  הקמת  התכנית:  מטרת 
ימית וארכיאולוגית במצודת ים אשדוד והקמת מתחם מבואה 

אל המצודה הכולל מרכיבי מסחר, תיירות ונופש.

ציבורי  שטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומוסדות ציבור  לייעודי מבנים  ואזור פיתוח שפת הים  פתוח 
עם  ציבורי  שטח  פתוח,  ציבורי  שטח  מסחר,  ופנאי,  לתרבות 
הנחיות מיוחדות, דרך מוצעת וחוף רחצה. ב. קביעת התכליות 
זכויות  בניה,  הוראות  קביעת  ג.  קרקע.  ייעוד  לכל  המותרות 
בניה, בינוי, שימור, גם בתחום ה–100 מ' מקו המים. ד. קביעת 
הוראות לפיתוח. ה. קביעת שלבים והתניות לביצוע. ו. קביעת 
להוראות  בהתאם  הים,  במצודת  ושימוש  לשימור  הוראות 
רשות העתיקות. ז. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ולקבלת 

תעודת גמר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, רח' הגדוד העברי 10, אשדוד, 

77100, טל' 08-8545304.

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

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 5/ 03/ 199/ 6

 שם התכנית: מגורים במגרש 53, רח' הערים 
התאומות 22/10, 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 
ולבניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 5/ 03/ 199/ 6, 

שינוי לתכנית 5/ 03/ 199/ 1.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
באר  התאומות,  הערים  ברח'  רמות,  בשכונת  נמצא  התכנית 
גבולות   .Y756.710 קואורדינטה   ,X180.870 קואורדינטה  שבע. 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית: 

גוש: 38371 מוסדר, חלקי חלקה: 38. גוש: 38372 מוסדר, חלקה 
במלואה: 11, חלקי חלקה: 21.

 ,22 מס'  בבית   10 מס'  לדירה  מרפסת  קירוי  התכנית:  מטרת 
במגרש מס' 53 בשכונת רמות, רחוב הערים התאומות, באר שבע.

למטרות  בניה  שטחי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
עיקריות לדירה מס' 10 בקומה ד' )לצורך קירוי מרפסת בלבד(, 
קביעת  ב.  גרינפלד.  לרחוב  הפונה  מ''ר   22 בגודל  המרפסת 

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' 5/ 03/ 206/ 67

שם התכנית: מגורים ברחוב חוה 30, שכ' נווה מנחם, 
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 
באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 5/ 03/ 206/ 67, שינוי 

לתכנית 5/ במ/ 75, כפיפות לתכנית 5/ במ/ 75/ 4.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

מגרש  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  שבע.  באר  מנחם,  נווה  שכ'   ,30 חוה   ברח' 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y575.400 קואורדינטה   ,X177.550
בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38171 מוסדר, 

חלקה במלואה: 48. גוש: 38171 מוסדר, חלקי חלקה: 69.

מטרת התכנית: שינויים בהוראות וזכויות בניה בתא שטח 
B67, ברחוב חוה 30, באר שבע.

מרבית.  קרקע  תכסית  קביעת   .1 התכנית:  הוראות   עיקרי 
2. שינוי בינוי סטנדרטי. 3. הגדלת היקפי בניה למטרה עיקרית 
מ–130 מ"ר ל–149 מ"ר. 4. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. 

5. 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 
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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' 5/ 03/ 209/ 24

 ,A218 'שם התכנית: מגורים במגרש מס 
רחוב יוכבד בת מרים 1, שכ' נווה מנחם, 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    
באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 5/ 03/ 209/ 24, שינוי 

לתכנית 5/במ/72.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,1 מרים  בת  יוכבד  רח'  מנחם.  נווה  בשכונת  נמצא  התכנית 
 פינת רח' יהושע ברטונוב. קואורדינטה X178.135, קואורדינטה 
Y575.360. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות: גוש: 38163 מוסדר, חלקי חלקה: 58. גוש: 38380 

מוסדר, חלקי חלקה: 44. גוש: 38381 מוסדר, חלקה במלואה: 1.

 ,A218 מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה למגרש מגורים
שינויים  ידי  על  מנחם,  נווה  שכונת   ,1 מרים  בת  יוכבד  רח' 

בזכויות, הנחיות והגבלות בניה.

למטרות  בניה  זכויות  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
עיקריות במגרש )תא שטח( מס' A218, המיועד לאזור מגורים א' 
בהיקף של 155 מ"ר. 2. קביעת זכויות בניה למטרות שירות בהיקף 
מ"ר(.   8 ומחסן:  מ"ר   9 ממ"ד:  מ"ר,   15 חניה:  )סככת  מ"ר   32  של 
3. קביעת תנאים להקמת מחסן נפרד מהבית. 4. קביעת קו בניין 

למחסן. 5. 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 אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 5/ 02/ 102/ 177

 שם התכנית: הגדלת שצ''פ ברחוב שז''ר, פינת 
רחוב השלום

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 5/ 02/ 102/ 177, שינוי לתכניות 5/ 02/ 102/ 134, 5/ 02/ 

102/ 33/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רח' שז"ר 
קואורדינטה   ,X181.025 קואורדינטה  העיריה.  לבית  בסמוך 
כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y573.150
רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38016, חלקי חלקות: 4 - 6. גושים 

בחלקיות: 38056.

לגן צבורי  מטרת התכנית: הקמת חניה ציבורית כתוספת 
סמוך.

מגורים  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לחניה ציבורית. ב. קביעת הנחיות לתכנון וביצוע חניה 

ציבורית ברח' שז"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5287 עמ'  התשס"ט,   ,5986 הפרסומים  ובילקוט   19/07/2009

בתאריך 11/08/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, 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' 5/ 03/ 109/ 21

שם התכנית: מגורים במגרשים : 1, 3, 15, 17, 55, 
84, 122, 123, 127, 142, 143, 148, שכ' דרום

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

5/ 03/ 109/ 21, שינוי לתכנית 5/ 03/ 109/ 10.

איחוד וחלוקה: בלא 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:  ומס'  רחובות  דרום. 
 .22 הגלעדי  יפתח   .16  ,12 דבורה   .83 נגבה   .18  ,14 כוכבא   בר 
גבולות   .Y572.390 קואורדינטה   ,X179.070 קואורדינטה   .10 ברק 
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וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
 ,114  ,82  ,77  ,76  ,34  ,22  ,20  ,5  ,3 במלואן:  חלקות   ,38006 גוש: 
 .223  -  219  ,217  ,214  ,212  ,211 חלקות:  חלקי   ,136  ,119  ,118 
מגרשים: 1, 122, 123, 127, 142, 143, 148, 15, 17, 3, 55, 84 בהתאם 

לתכנית 10/109/03/5.

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 
 ,1 מס'  שטח(  )תא  מגרש  גודל  שינוי   .3 הנ"ל.  שטח(   )תאי 
א'. מגורים  לאזור  קיימת  מדרך  קרקע  ייעוד  שינוי  ידי   על 
ומדרגות  סככות  למצללות,  בניה  והנחיות  הוראות  קביעת   .4
לא מקורות. 5. הגדלת גובה מבנה והוספת קומה. 6. שינוי בקווי 

בניין. 7. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3453 עמ'  התש"ע,   ,6098 הפרסומים  ובילקוט   13/05/2010

בתאריך 21/06/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, 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' 5/ 03/ 109/ 22

 שם התכנית: מגורים במגרש מס' 117, 
רחוב אהוד בן גרא 22

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

5/ 03/ 109/ 22, שינוי לתכנית 10/109/03/5.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
דרום. רח' אהוד בן גרא 22. קואורדינטה X 179.035, קואורדינטה 
Y 572.325. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
חלקה:  חלקי   ,69 במלואה:  חלקה   ,38006 גוש:  וחלקות:  גושים 

221. מגרש: 117 בהתאם לתכנית 5/ 03/ 109/ 10.

מטרת התכנית: הגדלת שטחי בניה, קביעת שטחי שירות 
 ,22 גרא  בן  אהוד  ברחוב   ,117 מס'  מגורים  במגרש  בניין  וקווי 

באר שבע.

למטרות  בניה  שטחי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ''ר.  ל–35  שירות  שטחי  קביעת  ב.  ל–65%.  מ–45%  עיקריות 
ד. שינוי בקווי  ג. קביעת תנאים לבניית מחסן בחצר אחורית. 

בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2421 עמ'  התש"ע,   ,6073 הפרסומים  ובילקוט   18/02/2010

בתאריך 24/03/2010.

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 
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' 5/ 03/ 203/ 50

 שם התכנית: מגורים ברחוב איזידור ריבי 4, 
A416 מגרש

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

5/ 03/ 203/ 50, שינוי לתכניות 5/ במ/ 6/ 1, 5/ במ/ 6/ 6.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית נמצא בשכונת רמות. רח' איזידור ריבי 4. קואורדינטה 
כמסומן  גבולות התכנית:   .Y 575.800 קואורדינטה   ,X 181.000
38157, חלקות  גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

במלואן: 32, 33, חלקי חלקה: 160.

 A416 מגורים  למגרש  בניה  הגדלת שטח  התכנית:  מטרת 
ברח' איזידור ריבי 4, שכ' רמות, באר שבע.

במגרש  בניה  זכויות  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
)חד–משפחתי  )תא שטח( מס' A416 המיועד לאזור מגורים א' 
עם קיר משותף( למטרה עיקרית מ–120 ל–160 מ"ר. ב. הגדלת 
שטח למטרת שירות מ–21 מ"ר ל–23 מ"ר )סככת חניה - 15 מ"ר 
בניין  קווי  קביעת  ד.  צדי.  בניין  קו  שינוי  ג.  מ"ר(.   8  - ומחסן 
קביעת  ו.  למחסן.  בניין  קווי  קביעת  ה.  חניה.  סככת  בעבור 

תנאים למתן היתרי בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4243 עמ'  התש"ע,   ,6116 הפרסומים  ובילקוט   24/06/2010

בתאריך 05/08/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, 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 הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 66/206/03/5

 שם התכנית: מגרש מגורים ברחוב רבקה 51, 
שכונת נווה מנחם

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
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5/במ/4/75,  5/במ/2/75,  לתכניות  שינוי   ,66/206/03/5  מס' 
5/במ/75.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,51-49 רבקה  רח'  מנחם,  נווה  בשכונת  נמצא  התכנית 
גבולות   .Y575.460 קואורדינטה   ,X177.310 קואורדינטה 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית 

גוש: 38168 מוסדר, חלקות במלואן: 5, 6, חלקי חלקה: 61.

שטח(  )תא  למגרש  בניה  שטח  הגדלת  התכנית:   מטרת 
באר  מנחם,  נווה  שכונת   ,51 רבקה  ברחוב  הנמצא   ,A159 מס' 

שבע.

למטרה  בניה  זכויות  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים  לאזור  המיועד   A159 מס'  )מגרש(  שטח  בתא  עיקרית 
מ''ר.  ל–190  מ''ר  מ–130  משותף(   קיר  עם  )חד–משפחתי   א' 
מ''ר   ל–32  מ''ר  מ–21  שירות  למטרת  בניה  זכויות  הגדלת  ב. 
)מחסן 8 מ''ר, סככת חניה 24 מ''ר(. ג. קביעת תנאים למתן היתרי 

בניה. ד. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4244 עמ'  התש"ע,   ,6116 הפרסומים  ובילקוט   24/06/2010

בתאריך 05/08/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, 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' 5/ 03/ 209/ 21

שם התכנית: מבנה מגורים ברחוב יוכבד בת 
מרים 8, נחל עשן

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

5/ 03/ 209/ 21, שינוי לתכנית 5/במ/72.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחוב נחל 
יוכבד בת מרים 8, באר שבע  עשן. שטח התכנית ממוקם ברח' 
קואורדינטה   ,X 178,100 קואורדינטה   .)A+B 216 מס'  )מגרשים 
רצוף.  גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול   .Y 575,375
4, חלקי חלקה:   ,3 גוש: 38380, חלקות במלואן:  וחלקות:  גושים 

.44

 B216 'מטרת התכנית: א. הגדלת זכויות בניה  למגרש מס
ברחוב יוכבד בת מרים 8, נחל עשן, באר שבע. ב. שינויים בקווי 

בניין, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: מגרש מס' B216: א. הגדלת זכויות 
סככת  א',  בקומה  חדר  תוספת  בעבור  עיקרית  למטרה  בניה 

זכויות  קביעת  ב.  גג.  במרפסת  ומצללה  קרקע  בקומת  הצללה 
מהבית.  נפרד  מחסן  בעבור  שירות  למטרת  בניה  ומגבלות 
קביעת  ד.  ומחסן.  הצללה  סככת  בעבור  בניין  קווי  קביעת  ג. 
תנאים  קביעת  ה.  הגדרות.  וגובה  אדריכלי  לעיצוב  הנחיות 
זה  במגרש  זכויות הבניה   :A216 מס'  מגרש  בניה.  היתר  למתן 

נשארות בלא שינויים בהתאם לתכנית התקפה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4244 עמ'  התש"ע,   ,6116 הפרסומים  ובילקוט   24/06/2010

בתאריך 05/08/2010.

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 
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' 5/ 03/ 215/ 10

שם התכנית: מגורים במגרש מס' 3, רחוב יצחק 
מודעי 13, שכונת רמות

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

5/ 03/ 215/ 10, שינוי לתכניות 5/ מק/ 2093, 5/ במ/ 185.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המגרש נמצא בשכונת רמות. רח' יצחק מודעי 13, באר שבע. 
גבולות   .Y 574,975 קואורדינטה   ,X 181,750 קואורדינטה 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית: 
לתכניות  בהתאם   3 מגרש:   .38392 בחלקיות:  גושים   בהסדר. 

5/במ/185 ו–5/מק/2093.

במגרש  בניה  ומגבלות  בזכויות  שינויים  התכנית:  מטרת 
מגורים מס' 3, רחוב יצחק מודעי מס' 13, שכונת רמות ד', באר 

שבע.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת בניה בקומה א', על ידי 
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.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3455 עמ'  התש"ע,   ,6098 הפרסומים  ובילקוט   10/06/2010

בתאריך 21/06/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, 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.
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מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 22/ 03/ 112/ 10

שם התכנית: מתחם נתיב המעלה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה נתיבות מופקדת תכנית מפורטת מס' 22/ 03/ 112/ 10, 
שינוי לתכניות 22/ 03/ 102/ 78, 22/ 03/ 112/ 1, תרש"צ 4/13/8, 

.7 /112 /03 /22 ,112 /03 /22

איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים.

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

רח'  נתיבות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X161,000 קואורדינטה  נתיבות.  העיר  בצפון  ז'בוטינסקי, 
קואורדינטה Y592,900. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 
מוסדר, חלקי חלקות:   39571 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול 
215 - 217. גוש: 39579 מוסדר, חלקות במלואן: 26, 27, 36, 37, 

51, חלקי חלקה: 50.

מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים בת 177 יח''ד, בית 
אבות בן 200 חדרים, מרכזון מסחרי, גן ילדים דו–כיתתי ובית 

כנסת, מתחם נתיב המעלה.

לבנייני  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבור, משצ"פ ומסחר למגורים ב', מגורים מיוחד, מסחר, מבנים 
השימושים  קביעת  ב.  פתוח.  ציבורי  שטח  ציבור,  ומוסדות 
התוויית  ד.  בניה.  הוראות  קביעת  ג.  ייעוד.  לכל  המותרים 
וביטול דרכים. ה. קביעת הנחיות סביבתיות. ו. איחוד וחלוקה 

בלא הסכמת בעלים.

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' 
נתיבות   ,4 ירושלים  שד'  נתיבות,  ולבניה  לתכנון  המקומית 

80200, טל' 08-9938735.

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 נתיבות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 22/ 03/ 102/ 162

שם התכנית: מוסדות ציבור, רחוב אגוז, נתיבות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

22/ 03/ 102/ 162, שינוי לתכנית 22/ 03/ 102/ 66/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  נתיבות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  והחיד"א.  העצמאות  אגוז,  הרחובות  בין   נטעים, 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y592,500 קואורדינטה   ,X160,700
חלקי   ,39571 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 
חלקות: 44, 125. גוש: 39579, חלקי חלקה: 89. גוש: 39586, חלקות 
במלואן: 55, 56, 73, 87, 88, חלקי חלקות: 57, 75, 86, 89, 91, 92. 

מגרש: 915, בהתאם לתכנית 22/ 03/ 102/ 66/ א.

ציבור,  למוסדות  למבנים,  שטח  קביעת  התכנית:  מטרת 
לספורט ונופש על ידי שינויים בייעוד קרקע, וקביעת תכליות, 

שימושים ומגבלות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע ממיתקני 
ספורט לשצ"פ למבנים ולמוסדות ציבור, משצ"פ לשביל, דרך 
קביעת  ב.  ציבור.  ומוסדות  למבנים  מוצעת  ומדרך  וחניה, 
 הוראות בניה. ג. קביעת זכויות בניה. ד. קביעת הנחיות בניה.
תכליות  קביעת  ו.  אדריכלי.  לעיצוב  הנחיות  קביעת  ה. 

ושימושים. ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3204 עמ'  התש"ע,   ,6093 הפרסומים  ובילקוט   30/04/2010

בתאריך 01/06/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
נתיבות, שד' ירושלים 4, נתיבות 80200, טל' 08-9938735, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 24/ 03/ 150

שם התכנית: קביעת הנחיות ומגבלות בניה ב–25 
מגרשים בשכונת מעוף, ערד

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
24/ 03/ 150, כפיפות לתכניות 24/ במ/ 5, 24/ במ/ 5/ 3, 24/ מק/ 

2005, 24/ מק/ 2038, 24/ במ/ 5/ 5.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

מעוף.  שכונת  ערד.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .12/1  ,8/1  ,5/2  ,4/1  ,3/1  ,3/2  ,2/1  ,1/1 סנונית  הרחובות: 
חוחית 3/2, 6/1, 10/2. עורב 4/2, 10/2, 15/1, 27/1, 29/1. שחף 
נשר   .6/1 יונה   .20/2 עיט   .13/1  ,11/1 תור   .9/2  ,9/1  ,6/1  ,4/1
גבולות   .Y 575.450 קואורדינטה   ,X 220.200 קואורדינטה   .6/2
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
 ,38240 גוש:   .191  ,189  ,186  ,161 במלואן:  חלקות   ,38239 גוש: 
חלקות במלואן: 18, 23, 29, 36, 108, 110, 128 - 131, 143, 148, 

.197 ,195 ,185 ,184 ,171 ,167 ,157 ,154 ,152

מטרת התכנית: שינוי בזכויות הבניה ובקווי הבניין באזור 
מגורים א' בשכונת מעוף בערד.
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בניה  ומגבלות  הנחיות  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
באזור מגורים א': א. הגדלת היקפי הבניה באזור מגורים א' עד 
178 מ''ר שטח עיקרי )130 מ''ר מאושר(, תוספת 30 מ''ר מיועד    
א'  מגורים  באזור  ב. הגדלת היקפי הבניה  בלבד.  צל  לסככות 
עד 23 מ''ר שטח שירות )21 מ''ר מאושר, תוספת 2 מ"ר למחסן(. 
אחורי  מ'   3 קדמי   - בלבד  צל  לסככות  בניין  קווי  קביעת   ג. 
3 מ' וצדי 0.5, בהתאם לנספח בינוי. ד. קביעת הוראות לעיצוב 

אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5588 עמ'  התשס"ט,   ,5994 הפרסומים  ובילקוט   11/09/2009

בתאריך 03/09/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ערד, ערד, טל' 08-9951712, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 17/ 03/ 345/ 9

שם התכנית: שכונה 17, מגרש 48
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
 ,345  /03  /17  ,2155 מק/   /17 לתכניות  שינוי   ,9  /345  /03  /17 

.15 /223 /02 /17

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

 .17 שכ'  רהט.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
קואורדינטה   ,X175.500 קואורדינטה  ברהט.   .48 מגרש 
כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y588.850
רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100425, חלקה במלואה: 46, חלקי 

חלקה: 1. מגרש: 48 בהתאם לתכנית 17/ 03/ 345.

מטרת התכנית: הגדלת זכויות הבניין והתאמת קווי הבניין 
לבניה הקיימת בפועל, ותוספת 2 יח"ד במגרש 48, שכונה 17.

שמאלי  צדי  בניין  קו  שינוי  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
מ–3 מ' ל–0 מ' וקו בניין אחורי מ–5 מ' ל–2.46 מ' והתאמתם למצב 
הקיים. ב. קביעת שטחי בניה המרביים ל–100%, מתוכם 69% 
המהווים שטחים עיקריים. ג. קביעת 4 יח''ד במגרש. ד. קביעת 
התכליות והשימושים המותרים והמגבלות. ה. קביעת תנאים 
ועיצוב אדריכלי.  ו. קביעת הנחיות לבינוי   למתן היתרי בניה. 

ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3844 עמ'  התש"ע,   ,6105 הפרסומים  ובילקוט   11/06/2010

בתאריך 08/07/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
רהט, רהט, טל' 08-9914874, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שדרות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 21/ 03/ 118

שם התכנית: רחוב בן יהודה )הגופר(, אזור מסחר 
ומלאכה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
 ,102  /03  /21  ,84  /101  /03  /21 לתכניות  שינוי   ,118  /03  /21
 ,116  /03  /21  ,2035 מק/   /21  ,2009 מק/   /21  ,16  /03  /21 

21/ 03/ 102/ 70, 21/ 02/ 101, 21/ 03/ 102/ 25/ א, 4/ 11/ 4.

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

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

בן  רח'  שדרות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רצוף. כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  יהודה. 
גושים וחלקות: גוש: 1888, חלקות במלואן: 99, 103 - 109, חלקי 
חלקה: 122. גוש: 1897, חלקה במלואה: 103. גוש: 1898, חלקות 
במלואן: 11, 14, 15, 26 - 29, 31, 84, 86, 100, 101, חלקי חלקות: 
79, 90, 111. גוש: 1899, חלקות במלואן: 32 - 34, 38, 123, 124, 

חלקי חלקה: 119.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מסחרי 
בעלים,  הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  ידי  על  יהודה,  בן  ברח' 
 שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה כדלקמן:
א. שינוי מאזור מלאכה לאזור מסחר. ב. שינוי מאזור מגורים 
)לפי תכנית מיתאר( לאזור מסחר. ג. שינוי שצ"פ לאזור מסחרי 
מיוחד )שוק רוכלים(. ד. שינוי מחניה ציבורית לשצ"פ. ה. שינוי 

מאזור שצ"פ לחניה ציבורית. ו. שינוי שצ"פ לאזור מסחרי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1870 עמ'  התש"ע,   ,6061 הפרסומים  ובילקוט   13/11/2009

בתאריך 08/02/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
מעוניין  וכל   ,08-6892745 טל'  שדרות   הנשיא   ככר  שדרות, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 8/ 03/ 120/ 17

שם התכנית: מגרש מס' 58 במושב עזר
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    
באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת מס' 8/ 03/ 120/ 17, שינוי 

לתכנית 8/במ/69.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות. שינוי לתכנית 8/ במ/ 69.
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מגורים  מגרש  עזר.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אזורית  מועצה  בתחום   138 מס'  בית  עזר.  ביישוב   58  מס' 
 .Y 627.360 קואורדינטה   ,X 169.000 קואורדינטה  טוביה.  באר 
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
וחלקות: גוש: 2506 מוסדר, חלקה במלואה: 60, חלקי חלקה: 129.

בהתאם  ואחורי  צדי  בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת 
לבינוי הקיים, הגדלת זכויות הבניה, במגרש 58 במושב עזר.

בניין אחורי בחלק  בקו  א. שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
מהמגרש מ–5 מ' ל–3 מ'. ב. שינוי בקו בניין צדי נקודתי, כמתואר 
מ"ר  ל–369  כולל  מ"ר  מ–310  בניה  זכויות  הגדלת  ג.  בתשריט. 

כולל, מתוכם 303 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.

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 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל'   ,84100
טוביה,  באר  טוביה,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

טל' 08-8503404.

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

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

מרחב תכנון מקומי להבים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 16/ 03/ 189

שם התכנית: בריכות אגירה למים שפירים בלהבים
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 
להבים מופקדת תכנית מפורטת מס' 16/ 03/ 189, שינוי לתכנית 

7/ 02/ 305, בהתאמה לתכניות 7/ 03/ 473, 16/ 02/ 101/ 5.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: להבים. סמוך לגבול 
גושים   .586300/183575 נצ"מ:  השיפוט.  תחום  של  המזרחי 
וחלקות: חלק מגוש 100223/1, חלק מחלקה 16. גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

מערכת  לתגבור  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
בריכת  של  סטטוטורית  הסדרה  לרבות  שפירים,  מים  אספקת 
)לפי  מאושר  מיער  קרקע  ייעוד  שינוי  באמצעות  קיימת,  מים 
תכנית מיתאר מס' 305/02/7( ומיער פארק מוצע )לפי תמא 22, 
למיתקן  לשטח   )5/101/02/16 מס'  להבים  מיתאר  תכנית  ולפי 
הנדסי ולדרך מוצעת, קביעת תנאים למתן היתרי בניה, תכליות 

ושימושים, זכויות, הוראות והגבלות בניה.

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

על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה להבים, להבים, טל' 08-6517465.

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 מיתר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 15/ 02/ 101/ 14

שם התכנית: שכונת הכלניות, מיתר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,14  /101  /02  /15 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מיתר  ולבניה 

ביטול לתכניות 11/101/02/15, 8/101/02/15.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

בכניסה מיתר.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
 ,X193.600 קואורדינטה  ומדרום.  מצפון  למיתר  הראשית 
בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y582.200 קואורדינטה 
כחול רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 100001 מוסדר, חלק מהגוש, 
חלקות בחלקן: 3, 27. מס' גוש: 100366 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 
מהגוש,  חלק  מוסדר,   100416 גוש:  מס'   .228  ,219  ,218 בחלקן: 
גוש: 100417 מוסדר, חלק  חלקות בשלמותן: 109, 110, 114. מס' 
גוש:  מס'   .91 חלקה:  חלקי   ,105  ,104 בשלמותן:  חלקות  מהגוש, 
100476 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 160. מס' גוש: 100478 
מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 195. מס' גוש: 100634 מוסדר, 
מוסדר,   100635 גוש:  מס'   .109-2 בשלמותן:  חלקות  הגוש,  כל 
מוסדר,   100636 גוש:  מס'   .88-2 בשלמותן:  חלקות  הגוש,   כל 
מוסדר,   100637 גוש:  מס'   .91-10 בשלמותן:  חלקות  הגוש,   כל 
מוסדר,   100638 גוש:  מס'   .147-2 בשלמותן:  חלקות  הגוש,   כל 
כל הגוש, חלקות בשלמותן: 122-2. מס' גוש: 100639 מוסדר, חלק 
מהגוש, חלקות בשלמותן: 84-2, 94-87, חלקות בחלקן: 86, 96. 
 ,102-13 בשלמותן:  חלקות  הגוש,  כל  מוסדר,   100640 גוש:  מס' 
112-104, חלקי חלקה: 113. מס' גוש: 100641 מוסדר, כל הגוש, 

חלקות בשלמותן: 41-6, 60-54, 83-75.

מגורים  לשכונת  והסדרים  שינויים  התכנית:  מטרת 
מאושרת במיתר.

עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב 
2 תכניות ל–45% שטח  זכויות בניה בין  2. השוואת  אדריכלי. 
מגרשים. במס'  בניין  בקווי  שינוי   .3 במגרש.  עיקרי   בניה 
שינוי   .5 המפורט.  התכנון  בסיס  על  תנועה  בהסדרי  שינוי   .4
נחל  הסדרת   .6 ולהיפך.  הנדסיים  למיתקנים  משצ"פ  ייעוד 

חברון בקטע שכונה זה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה מיתר, מיתר 85025, טל' 08-6517410.

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 מיתר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר 
מס' 15/ 02/ 107

שם התכנית: יישוב פרברי - חירן
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    
מיתר מופקדת תכנית מיתאר מס' 15/ 02/ 107, כפיפות לתכנית 

תממ/27/14/4.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חירן. השטחים שבין 
קואורדינאטות אורך 200.750-179.250, לבין קואורדינטות רוחב 
 .2 100003, חלק חלקה:  גוש:  וחלקות:  גושים   .579.500-582.250
גוש: 100010, חלקה: 4, חלקי חלקות: 1, 2, 3, 6. גוש: 100014/1, 
התכנית: גבולות   .1 חלקה:  חלקי   ,400079 גוש:   .1 חלקה:  חלק 

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

מטרת התכנית: א. הקמת יישוב פרברי חדש חירן בהיקף 
תושבים.  כ–10,080  של  אוכלוסייה  וייעד  יח"ד,  כ–2,400   של 
ב. שינוי ייעודה של הקרקע מקרקע חקלאית לייעודים האלה: 
אזור מגורים, אזור מגורים א', שטח למבני ציבור, שטח למוסד, 
שטח לשימושים מעורבים: מסחר תעשייה ובנייני ציבור, שטח 
לבית עלמין, שטח למיתקן הנדסי, שטח למבני ציבור משולב עם 
שצ"פ, שטח ציבורי פתוח עירוני, שטח ציבורי פתוח, שבילים 
להולכי רגל, שטח תוואי נחל, שטח פארק נחל, שטח לספורט, 
שטח פארק יער קיים כפוף להוראות תמ"א 22, שטח פארק יער 
מוצע כפוף להוראות תמ"א 22, שטח לפארק טבע עירוני, שטח 
להטמנת פסולת בניין, שטח לדרך מוצעת, שטח לדרך משולבת.
לביצוע  פיתוח  שלבי   4 הכוללת  מיתארית  ברמה  תכנית  ג. 
כולל  ב'  שלב  יח"ד,   613 כולל  א'  שלב  כאשר  ו–ד'  ג'  ב',   א', 
827 יח"ד, שלב ג' כולל כ–480 יח"ד ושלב ד' כולל כ–480 יח"ד, 
וכן הוראות בדבר הכנת תכניות מפורטות לשלבים ב', ג' ו–ד', 
הוראות  קביעת  ד.  הדרכים.  ומערך  השכונות  לפיתוח  תנאים 
בדבר חלוקה ורישום. ה. קביעת מערך דרכים ראשיות ומשניות. 
מפורטת  תכנית  ז.  נופי.  וטיפול  ניקוז  בדבר  הוראות  קביעת  ו. 
תכליות,  בדבר  הוראות  קביעת  יח"ד,   613 הכוללת  א'  לשלב 
בניה,  אחוזי  קומות,  מס'  בניה,  גובה  בניין,  קווי  שימושים, 
תשתיות,  לביצוע  הוראות  אדריכלי,  ועיצוב  הבניה  הנחיות 

תנאים  וקביעת  הסביבה  ואיכות  הנוף  על  לשמירה  הוראות 
להוצאת היתר בניה. הכל בייעודי הקרקע וכן הנחייה לשלבי 

פיתוח משניים של שלב 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 
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 מיתר, מיתר 85025, טל' 08-6517410.

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 עומר

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ד/ 437/ ה
 שם התכנית: שינוי מס' 5 לתכנית מפורטת 

מס' ד/ 437, שכ' מגורים, עומר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
בילקוט  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה  ה,   /437 ד/ 

הפרסומים 1617, התש"ל, עמ' 1770, בתאריך 16/04/1970.

התכנית  שטח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
1,590 דונם.

 .4 מס'  תיקון  ב',   437  /7 תכנית  ביטול   .1 התכנית:   מטרת 
שינוי   .3  .)574 )חלקה  מהמסחרי  האזרחי  המרכז  הגדלת   .2
ייעוד  שינוי   .4 הנ''ל.  מההגדלה  כתוצאת  המגורים  חלקות 
1094א  5. תוספת חלקה  1021 בשטח ציבורי פתוח.  חלקה מס' 
7. שינוי  6. שינוי חלקה 587 למגורים.  המיועדת לתחנת דלק. 

גבולות מגרשים 1032א ו–1026.

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 
עומר, רח' רותם 1, עומר 84965, טל' 08-6291141, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ 03/ 149/ 15

שם התכנית: שובה, משקים 27, 28
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 7/ 03/ 149/ 15, כפיפות 

לתכניות 7/ 03/ 149/ 5, תממ/ 4/ 14, 7/ 02/ 328.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.
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לתכנית  שינוי  המהווה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שובה. בקרבת כביש 
הכניסה למושב בצד שמדרום לו. תחום מועצה אזורית שדות 
גבולות   .Y595.800 קואורדינטה   ,X157.500 קואורדינטה  נגב. 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
חלקות  מוסדר,   996 גוש:   .23 חלקה:  חלקי  מוסדר,   904 גוש: 

במלואן: 2, 97, 113, חלקי חלקות: 96, 105.

מס'  במגרשים  בחלוקת שטחים  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
27, 28, 89, ושינוי ייעודי קרקע ממגורים ביישוב חקלאי לקרקע 
הבניין  ובקווי  בניה  בזכויות  שינויים  ב.  ולהיפך.  חקלאית 

כמסומן בתשריט.

שטחים  בחלוקת  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמסומן  הבניין  בקווי  שינויים  ב.   .89  ,28  ,27 מס'  במגרשים 
בתשריט ושינויים בזכויות בניה. ג. קביעת גודל השטח המיועד 

למגורים ל–2.5 דונם בכל תא שטח.

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' 7/ 03/ 103/ 6

שם התכנית: קיבוץ דביר, אזור תעשייה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

7/ 03/ 103/ 6, שינוי לתכנית 7/ 03/ 103/ 4.

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: דביר. שטח התכנית 
אזורית  מועצה  בתחום  דביר  קיבוץ  תעשייה  באזור   נמצא 
 .Y590.675 קואורדינטה   ,X183.400 קואורדינטה  שמעון.  בני 
גושים וחלקות: גוש: 100224/1 מוסדר, חלקי חלקה: 1. גבולות 
בהתאם   4 מגרש:  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית: 

לתכנית 7/ 03/ 103/ 4.

תעשייה  אזור  של  מחדש  וחלוקה  תכנון  התכנית:  מטרת 
במגרש מס' 4, אזור תעשייה דביר.

מגרשים  וחלוקת  איחוד  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ייעודים: תעשייה, שטח ציבורי  ב. קביעת  בהסכמת הבעלים. 
זכויות  ותכליות,  שימושים  קביעת  ג.  מוצעת.  ודרך  פתוח 
ו–205.   204 למגרשים  הנאה  זיקת  קביעת  ד.  בניה.   ומגבלות 
ה. קביעת קווי בניין למגרשים המוצעים. ו. קביעת תנאים למתן 

היתרי בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4248 עמ'  התש"ע,   ,6116 הפרסומים  ובילקוט   25/06/2010

בתאריך 05/08/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 7/ 03/ 409/ 1

שם התכנית: מגרש A28, שכונה 11, לקיה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

7/ 03/ 409/ 1, שינוי לתכנית 7/ 03/ 409.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: לקיה. שכונה 11. 
מגרש A28. קואורדינטה X188.620, קואורדינטה Y581.174. גושים 
גבולות התכנית:   .1 חלקה:  חלקי  מוסדר,  גוש: 100217/1  וחלקות: 

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

עיקריות  למטרות  בניה  אחוזי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ולשירות, ושינוי קו בניין קדמי כמסומן בתשריט.

זכויות הקרקע לבניין  עיקרי הוראות התכנית: א. הסדרת 
קו  שינוי  ב.  מ"ר.   70 של  בגודל  מסחרית  חזית  עם  א'  מגורים 
ולשירות  עיקריות  בניה למטרות  ג. הגדלת אחוזי  בניין קדמי. 
ד. קביעת  יח"ד במגרש.   8 יח"ד  יח"ד, סך הכל   4 ותוספת של 
שטחי הבניה המרביים למטרות עיקריות, מ–40% שטח עיקרי 
ל–78% שטח עיקרי, ושטחי שירות מ–10% + 102 מ"ר. ה. קביעת 
השימושים המותרים והמגבלות. ו. קביעת תנאים למתן היתרי 
קביעת  ח.  אדריכלי.  ועיצוב  לבינוי  הנחיות  קביעת  ז.  בניה. 

שלבי ביצוע התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3458 עמ'  התש"ע,   ,6098 הפרסומים  ובילקוט   20/05/2010

בתאריך 21/06/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 9/ 02/ 101/ 46

שם התכנית: הרחבת בית עלמין קיים של קרית גת 
בתחום מרחב תכנון שקמים

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 
 ,46  /101  /02  /9 מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  שקמים 

שינוי לתכניות 251/02/6, 177/03/6.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה

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

חקלאית  חווה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינאטה  יואב.  אזורית  מועצה  בתחום   לכיש 
X180.050, קואורדינאטה Y 612.800. גבולות התכנית: כמסומן 
בהליכי   1860 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 
 ,34103 גוש:   .88  ,62  ,55  ,46  ,28  ,15  ,13  ,7 שינוי, חלקי חלקות: 

חלקי חלקה: 25.

גת.  קרית  של  קיים  עלמין  בית  הרחבת  התכנית:  מטרת 
שינוי ייעוד קרקע מייעוד קיים "אזור מבני משק" לייעוד חדש 
"בית עלמין", שינוי בקו בניין וקביעת קו בניין חדש לכביש 35, 
מתן פתרונות לצורכי הקבורה של כלל האוכלוסייה ולהתחשב 
המקובלים  ולמנהגים  בדינים  העדתית-דתית  בהשתייכותם 

עליהם לתקופה של 5 שנים.

של  ברמה  מיתאר  תכנית  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תכנית מפורטת. ב. קביעת ייעודי קרקע, קביעת שטחים לבית 
עלמין ושירותים נלווים. ג. שינוי וקביעת קו בניין מכביש 35, 
בדבר  הוראות  קביעת  ד.  היום.  העלמין  בבית  לקיים  בהתאם 
שמירת רצועת חיץ בתחומי בית העלמין, קביעת הוראות בדבר 
ייעוד אזורים לקבורה, לדרכים, לשירותים ציבוריים ושירותים 
 .19 תמ"א  לפי  העלמין,  בית  להפעלת  שיידרשו  ככל   טכניים 
ה. קביעת הוראות בדבר תקופה מרבית שבה מותר להשתמש 
בבית העלמין לצורכי קבורה. ו. קביעת הוראות בדבר סידורים 
לאספקת מים הראויים לשתייה לאתר בית העלמין ומיתקנים 
שישמשו את המבקרים לצורך זה. ז. קביעת תנאים למתן היתרי 

בניה. ח. הכנה ואישור תכניות פיתוח לתשתיות וכו'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  בקרקע  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שקמים, טל' 08-8500705.

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

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

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 6/ 03/ 300/ 1

שם התכנית: בריכת מים - מירשם
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  /300  /03  /6 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שקמים  ולבניה 

שינוי לתכנית 300/03/6.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מירשם - יישוב קהילתי 
מערבית  מירשם,  היישוב  של  הדרומית  הגבעה  לכיש.  בחבל 
לכביש ראשי 358, באזור שיפוט מועצה אזורית לכיש. קואורדינטה 

.Y597.585-598.360 קואורדינטה ,X192.955-193.330

 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים 
וחלקות: גוש: 3124 מוסדר, חלקי חלקות: 4.

יישוב קהילתי  מטרת התכנית: הקמת בריכת מים בעבור 
חדש מירשם.

פתוחים  משטחים  ייעוד  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומתן  מים  לתשתית  מעבר  רצועת  סימון  וכן  הנדסי,  למיתקן 

גישה לרכב תפעולי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  בקרקע  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 30 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שקמים, טל' 08-8500705.

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

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

מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' 6/ 03/ 231
שם התכנית: מסמיה, בית קמה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   ,231  /03  /6
התשמ"ב,   ,2770 הפרסומים  ובילקוט   13/12/1981  בתאריך 

עמ' 580, בתאריך 10/12/1981.

מסמיה.  כביש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית:  גבולות  דונם.  כ–1,500  התכנית  שטח  קמה.  בית 
גושים בחלקיות:  וחלקות:  גושים   כמסומן בתשריט בקו כחול. 
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 ,1661 ,1626 ,1622 ,1620 ,1530 ,1516 - 1510 ,536 ,535 ,533 - 531 
 ,2967 ,2966 ,2962 ,2604 ,2602 ,2303 ,2222 ,1864 ,1848 - 1844
 ,5465  ,3626  ,3622  ,3621  ,3618  ,3617  ,3113  ,3112  ,3110  ,3101

.34205 ,34190 ,34097 ,34004 ,34003 ,34001 ,5466

לייעד את השטחים המסומנים בצבע  א.  מטרת התכנית: 
המותחם  השטח  את  לייעד  ב.  כביש.  וסלילת  לדרך  אדום 
וכן  קירות תומכים,  גדרות,  גשרונים, תעלות,  גשרים,  להקמת 
בסלילת  הכרוכים  והריסה  מילוי  חפירה,  עבודות  כל  לביצוע 
התכנית.  ידי  על  כנדרש  דרכים  וביטול  סגירה  ג.   הכביש. 

ד. הסדרת הסתעפויות וצמתים.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים  שקמים, טל' 08-8500705, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 6/ 03/ 129/ 4

 שם התכנית: מרכז שפירא, הגדלת זכויות 
במגרש מס' 62

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

6/ 03/ 129/ 4, שינוי לתכניות 1/ 1098/ 64, 6/ 03/ 129/ 2.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרכז שפירא. מגרש 63. 
בתחום מועצה אזורית שפיר. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט 

בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 1054, חלקי חלקות: 57, 58.

מגרש  מגורים,  באזור  בניה  שטח  הגדלת  התכנית:  מטרת 
זכויות בניה מ–25% ל–41%, קביעת הנחיות  ידי שינוי  63 על 

ומגבלות בניה חדשות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1622 עמ'  התש"ע,   ,6052 הפרסומים  ובילקוט   25/12/2009

בתאריך 21/01/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים  שקמים, טל' 08-8500705, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 6/ 03/ 135/ 8

שם התכנית: אתר הטמנת פסולת יבשה, כפר מנחם צפון
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
6/ 03/ 135/ 8, שינוי לתכנית 6/ 02/ 251, אישור לפי תכניות 

תמ"מ, תממ/ 4/ 14, תמ"א, תמא/ 16/ 3.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

מזרחית  מנחם  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,Y626.350  - מזרח  מערב  קואורדינטה  מנחם.  כפר  לקיבוץ 
גבולות התכנית:כמסומן   .X185.200 קואורדינטה דרום צפון - 
חלקי   ,2708 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקה: 14. גוש: 34007, חלקי חלקות: 22, 24.

מטרת התכנית: הסדרת בור הכרייה הקיים בשטח התכנית 
על ידי הטמנת פסולת יבשה, כמשמעה בתמ"א 3/ 16 והחזרת 
השטח לשימוש חקלאי בתום פעילות השיקום. הטמנת הפסולת 
ושיקום האתר ייעשו תוך חיבור אתר זה עם האתר המשולב 
לכריית חול ולהטמנת פסולת יבשה המאושר לפי תכנית מס' 

6/135/03/6 הנמצא מדרום לשטח התכנית.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד אזור חקלאי וייעוד 
יער לייעודי פסולת ומיתקנים הנדסיים באופן זמני והחזרתם 
קרקע. ייעוד  בכל  המותרות  התכליות  קביעת  ב.   לחקלאות. 
 ג. קביעת הוראות בניה: 1. הנחיות בינוי. 2. הנחיות עיצוב נופי.
הנחיות  קביעת  ה.  לביצוע.  וההתניות  השלבים  קביעת  ד. 
קביעת  ו.  ובסיומן.  העבודות  ביצוע  במהלך  האתר  להסדרת 

הנחיות סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2198 עמ'  התש"ע,   ,6068 הפרסומים  ובילקוט   26/03/2010

בתאריך 07/03/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים  שקמים, טל' 08-8500705, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי הלר 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  

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

אחוזת רחל חלקה 106 בגוש 6624 בע"מ 
)ח"פ 51-027614-0(

)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 31.12.2010 בשעה 10.00, במשרדי רו"ח גרישנטיין 
אניטה, רח' היצירה 3, רמת גן, קומה 13, טל' 03-6133110, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אניטה גרינשטיין, מפרקת
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ס.י.ד.ב. - אבחון ופיתוח קבוצות עבודה 
)ח"פ 51-178648-5(

)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 9.1.2011 בשעה 10.00, ברח' חובות הלבבות 
13, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דוד ברקן, מפרק

נתיב ירדן - ניהול פרוייקטים )1994( בע"מ 
)ח"פ 51-203089-1(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה   30.12.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הרב קוק 9, קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רונן בן חמו, מפרק

ביופרמקס פרויקטים 2007 בע"מ 
)ח"פ 51-391786-4(

)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'  12.00, אצל המפרק,  29.12.2010 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
הגפן 17, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אריק שם טוב, מפרק

עובד מחפוד - עטרה צחור דיין בע"מ 
)ח"פ 51-287110-4(

)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 
המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה   29.12.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הרימון 38, כפר בן נון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עטרה צחור דיין, מפרקת

יופי שרותי כח אדם בע"מ 
)ח"פ 51-324759-3(

)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 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   10.1.2011 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' האומנים 7, 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 דרויש, מפרק

מרין אחד הרצליה בע"מ 
)ח"פ 51-386754-9(

)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 
במשרדו  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   16.1.2011 ביום  תתכנס 
של עו"ד אלון קפלן, שד' דוד המלך 1, קומה 3, תל אביב, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורנה רונקין-נור, עו"ד, מפרקת

אחוזת רח' הרב פרידמן 25 בע"מ 
)ח"פ 51-038025-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.1.2011 בשעה 10.00, במשרד עו"ד וסרצוג, רח' 
אבן גבירול 68, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רות שרייבר, מפרקת

בן אמת חברה להשקעות בע"מ 
)ח"פ 51-045491-1(

)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 
 ,34 רוטשילד  ברח'   ,10.00 16.1.2011 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון בנימיני, עו"ד, מפרק
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כחול - עד טכנולוגיות בע"מ 
)ח"פ 51-267150-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.1.2011 בשעה 11.00, אצל דן להט ושות', משרד 
עורכי דין, רח' ויסוצקי 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
ההמפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החבט
רה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דן להט, עו"ד, מפרק

אקסיפק בע"מ 
)ח"פ 51-077741-0(

)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 
 ,33 הגיתית  ברח'   ,9.00 בשעה   18.1.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אדומים,  מעלה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שושנה אקסלרד, מפרקת

א.ב. מדידות הנדסיות מיוחדות בע"מ 
)ח"פ 51-323954-1(

)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 20.1.2011 בשעה 9.00, ברח' הגליל 61, חיפה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
ננעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובט

ניירות של החברה.

                                               עוזי אתרוג, מפרק

קומו טקסטיל בע"מ 
)ח"פ 51-190415-3(

)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 
תל   ,32 הרצל  ברח'   ,9.00 בשעה   20.1.2011 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.

                                               יום טוב בבאי, מפרק

מרטין אופטיקה בע"מ 
)ח"פ 51-114499-0(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.1.2011 בשעה 10.00, במשרדי הרשקוביץ 
בטאט ושות', משרד עו"ד רח' ז'בוטינסקי 35, התאומים 2, קומה 
12, רמת גן, לשם דיון בהחלטת האסיפה הכללית של החברה 

לפרק את החברה.

יניב הרשקוביץ, עו"ד    

       בא כוח החברה

ייעוץ פילנתרופי בישראל בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-414107-6(

)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 28.12.2010 בשעה 10.30, ברח' עמינדב 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.

                                               אופיר כץ, עו"ד, מפרק

תעשיות בן עוז יחי בע"מ 
)ח"פ 51-094039-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2010 בשעה 10.00, ברח' דרך עכו 89א, 
קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד קלאוזנר, רו"ח, מפרק

רווחה שיקומית בע"מ 
)ח"פ 51-384425-8(

)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 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   10.1.2011 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' האומנים 7, 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 דרויש, מפרק
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נאות חיים בע"מ 
)ח"פ 51-026774-3(

)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 2.3.2011 בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' מנחם 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה  7, רמת  בגין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול דרזנין, עו"ד     קדיש דרזנין   

       מ פ ר ק י ם

די.אם.סי קפיטל מנג'מנט בע"מ 
)ח"פ 51-403362-0(

)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 30.12.2010 בשעה 12.00, במשרד עו"ד בס. דבורין, 
כהן ברח' אוליצור 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל דבורין, עו"ד, מפרק

פוקוס מדיקל לייזר בע"מ 
)ח"פ 51-320925-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.12.2010 בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' יד 
חרוצים 15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב גלבוע, עו"ד, מפרק

דלק קפיטל בע"מ 
)ח"פ 51-382431-8(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.12.2010, בשעה 15.00, במשרדי החברה, 
רח' גיבורי ישראל 7, נתניה, בה יניח דירקטוריון החברה הצעה 

לפירוק החברה מרצון.

       ענת אדלשטיין, עו"ד
          באת כוח החברה

אבנים 4 יו בע"מ
)ח"פ 51-332345-1(

)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 10.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
את עו"ד יוסף עפרוני, מרח' תוצרת הארץ 16, תל אביב, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף עפרוני, עו"ד, מפרק

ש. בשור - ניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-330976-5(

)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 27.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוריה זגגי, מרח' צבי 12, 

קרית מוצקין, 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.

ברוריה זגגי, מפרקת

ורוויטה בע"מ
)ח"פ 51-204880-2(

)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 15.8.2010 התקבלה החלטה 
מרח'  זינגר,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אורלוב 77, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני זינגר, עו"ד, מפרק
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תחנת דלק בת שלמה
)ח"פ 51-154701-0(

)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 13.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פלג בלסקי, אצל עו"ד רוני 
מישוקובסקי, ממשרד כהן, בן-נר, דורון ושות', רח' ברקוביץ 4, 

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.

פלג בלסקי, מפרק

"אילנה בראף-שניר, אחזקות"
)ח"פ 51-337552-7(

)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 
שכל  לאחר   28.10.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מראש,  ימים   21 של  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
גן, למפרק  2, רמת  גוריון  בן  אסף הראל, ת"ז 037613569, מרח' 

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.

אסף הראל, עו"ד, מפרק

הבידוד שלי - בידוד צנרת בע"מ
)ח"פ 51-221682-1(

)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 27.10.2010 התקבלה החלטה 
מרח'  נגר,  שמואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צה"ל 3, ת"ד 750, אשקלון, 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 נגר, עו"ד, מפרק

ארגמן עיצוב וייצור רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-337682-2(

)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 22.10.2010 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון 
ולמנות את מרדכי הכטמן, מרח' אלנקווה 24, 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.

מרדכי הכטמן, מפרק

אתגר בארץ בע"מ
)ח"פ 51-311695-4(

)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 24.10.2010 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון 
ולמנות את מרדכי הכטמן, מרח' אלנקווה 24, 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.

מרדכי הכטמן, מפרק

בדרך כבוד בע"מ
)ח"פ 51-325347-6(

)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 22.10.2010 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, 
ולמנות את מרדכי הכטמן, מרח' אלנקווה 24, 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.

מרדכי הכטמן, מפרק
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פרימייר ריץ' בע"מ
)ח"פ 51-292859-9(

)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 1.11.2010 התקבלה החלטה 
סלום, מרח'  סטיבן  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

הגבורה 8, הרצליה פיתוח, 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.

סטיבן סלום, מפרק

שיא מרקט בע"מ
)ח"פ 51-441908-4(

)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 1.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון טייאר, מרח' גוש 

חלב 12, 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.

שמעון טייאר, מפרק

אורן הללי - כוריאוגרפיה והפקות לבמה בע"מ
)ח"פ 51-282983-9(

)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 1.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן הללי, מרח' דוד רמז 

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.

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

אורן הללי, מפרק

ז.ד.ר. יבוא ושיווק מוצרים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-187181-6(

)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 1.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי דרזניק, מרח' חבצלת 

3, 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.

מוטי דרזניק, מפרק

חי צדוק בע"מ
)ח"פ 51-322520-1(

)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 1.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צדוק סלח חי, מרח' נ"ז 36, 

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.

צדוק סלח חי, מפרק

צמרות פרטוש חיים בע"מ
)ח"פ 51-246960-2(

)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 1.11.2010 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים פרטוש, מרח' 

מוהליבר 11, פתח תקוה, 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 פרטוש, מפרק
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עדיף שביט - סוכנות לביטוח חיים )2006( בע"מ
)ח"פ 51-377340-8(

)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 19.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל בריק, ממשרד 
עו"ד רועי פוליאק ושות', רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, 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.

איל יצחק בריק, עו"ד, מפרק

איש ירוק בע"מ
)ח"פ 51-272209-1(

)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 31.10.2010 התקבלה החלטה 
מרח'  גרינמן,  טוני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 2, תל אביב 64239, 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.

טוני גרינמן, עו"ד, מפרק

פיתוח במקרקעין 6442/5 בע"מ
)ח"פ 51-063649-1(

)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 31.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון פרייטג, מדרך 

מנחם בגין 65, 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.

גדעון פרייטג, עו"ד, מפרק

מגוון - מפעלים גרפיים )1993( בע"מ
)ח"פ 51-176617-2(

)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 28.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 

את איתי שור, ממשק 90, מושב גיאה 79110, 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.

איתי שור, מפרק

Rocco I.G. Ltd.
)ח"פ 51-433818-5(

)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 1.8.2010 התקבלה החלטה 
מרח'  גינזבורג,  מרק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אדמונית 18/14, לוד, 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.

מרק גינזבורג, מפרק

אקס וי זי אם או סיגניפיקנט בע"מ
)ח"פ 51-410709-3(

)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 27.10.2010 התקבלה 
אוחנה,  דניאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 012109377, מרח' הצורן 4/א, אזור תעשייה נתניה 42116, 
למפרק   ,)42116 נתניה   ,1693 ת"ד   - דואר  למשלוח  )כתובת 

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.

דניאל אוחנה, מפרק
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אוקופארמה בע"מ
)ח"פ 51-403311-7(

)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 1.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר ערן אילת, מרח' עולי 

בבל 1, 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.

ד"ר ערן אילת, מפרק

הטיילת שרותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-137602-2(

)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 
מרצון  לפרק את החברה  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
ולמנות את משה מימוני, ת"ז 49555352, מרח' אדם 23, 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.

משה מימוני, מפרק

א. גוד שרייד בע"מ
)ח"פ 51-370507-3(

)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 4.11.2010 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמחה אייזנברג, 
למפרק  לציון,  ראשון   ,54 הגרדום  עולי  מרח'   ,030379572 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.

שמחה אייזנברג, מפרק

מסגריית ירון בע"מ
)ח"פ 51-252607-0(

)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 3.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן עמנו, ת"ז 078483914, 

מרח' המלאכה 12, 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.

ראובן עמנו, מפרק

אינטרפרם תעשיות )1991( בע"מ
)ח"פ 51-154641-8(

)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 1.11.2010 התקבלה החלטה 
ת"ז  לירז,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
022079560, מרח' דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 17, 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.

איתן לירז, עו"ד, מפרק

א.ד.י. פלס חברה לעבודות עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-141874-1(

)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 21.2.2007 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא קונפורטי, מרח' 

ויצמן 47, 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.

גיא קונפורטי, עו"ד, מפרק
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קסו סבן ושות' בע"מ
)ח"פ 51-371415-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 31.10.2010 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סבן, ת"ז 
דרכון  קסו,  מרסל  ואת  ירושלים   ,19 מיכלין  מרח'   ,317079101

צרפתי מס' 03KE95440, למפרקים החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

            אברהם סבן      מרסל קסו

        מ פ ר ק י ם

קומפיוט-אייר מיחשוב ותעופה בע"מ
)ח"פ 51-165438-6(

)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 28.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 

את אליעזר בן–יהודה, מרח' הנגב 6, נתניה, 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.

אליעזר בן–יהודה, מפרק

קלאסיק נט בע"מ
)ח"פ 51-314696-9(

)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 31.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 

את  עו"ד גד לנדאו, מרח' בן גוריון 2, 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.

גד לנדאו, עו"ד, מפרק

שי קליין - לידר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-358199-1(

)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 31.10.2010 התקבלה החלטה 
מרח'  קליין,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרצל 45, ת"ד 68, רמלה 72100, 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 קליין, עו"ד, מפרק

קליר-אודיו בע"מ
)ח"פ 51-292572-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  קיבלו   31.10.2010 ביום  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
פה  התקבלה  אשר  בכתב,  החלטה  הנ"ל  החברה  של  המניות 
פירעון  כושר  על  הצהרה  עם  מרצון  החברה  את  לפרק  אחד, 
גן,  רמת   ,11 בגין  מנחם  גרוזמן, מדרך  עו"ד שרית  ולמנות את 

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.

שרית גרוזמן, עו"ד, מפרקת

אלגרו ניהול כספים מוסדיים בע"מ
)ח"פ 51-193508-2(

)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 25.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר סטפק, ת"ז 027378058, 

מרח' אלחריזי 13, 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.

אבנר סטפק, מפרק
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אמירים אחזקות פיננסיות א.א.פ. בע"מ
)ח"פ 51-366630-5(

)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 25.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר סטפק, ת"ז 027378058, 

מרח' אלחריזי 13, 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.

אבנר סטפק, מפרק

חברה אדם וקהילה בע"מ
)ח"פ 51-389560-7(

)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 7.6.2010 התקבלה החלטה 
קובטי, מרח'  עו"ד סלים  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

פסגת ההרים 10, ת"ד 51111, נצרת 16000, 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.

סלים קובטי, עו"ד, מפרק

סוליונט פתרונות מחשוב מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-227505-8(

)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 1.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר צהר, מרח' יד החזקה 

7, רמת גן 52330, 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.

מאיר צהר, מפרק

עתיד מאליג בע"מ
)ח"פ 51-209778-3(

)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 1.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון מרויץ, ממשרד 

עורכי דין מרויץ ושות', רח' קלר 1א, 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.

ירון מרויץ, עו"ד, מפרק

פנתר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-273437-7(

)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 28.10.2010 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון 
ולמנות את עו"ד עמנואל ויזר, מרח' חדרה 11, תל אביב, 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.

עמנואל ויזר, עו"ד, מפרק

מאיר וסרמן מ.מ.מ.מ. בע"מ
)ח"פ 51-060794-8(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
את מלכה שימור, מרח' המרגנית 55, 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.

מלכה שימור, מפרקת
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ר.ד.מ.א.מ. בע"מ
)ח"פ 51-413207-5(

)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 4.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון מרקוס, ת"ז 058705740, 

מ–26, גבעת יערים 90970, 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 מרקוס, מפרק

סילביה טורס בע"מ
)ח"פ 51-320608-6(

)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 2.11.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל נצר, משד' 

משה גושן 12, קרית מוצקין, 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.

סילביה סגל, יושבת ראש

ש.י.א סוכנות לרכב ולקריות ולצפון בע"מ
)ח"פ 51-117436-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.11.2010 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול סלמון, מרח' 

הנביאים 37, קרית אתא, 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.

שאול סלמון, מפרק

ס.ת. ניהול ופיקוח בע"מ
)ח"פ 51-426903-4(

)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 2.11.2010 התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד עומר אבניר, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

אבן גבירול 124, מגדל המאה, 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.

עומר אבניר, עו"ד, מפרק

פיצות על גלגלים בע"מ
)ח"פ 51-305420-5(

)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 25.10.2010 התקבלה החלטה 
מרח'  עמר,  אליהו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרברט סמואל 59, חדרה 38202, 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.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

רופא הובלות בע"מ
)ח"פ 51-150784-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.10.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
למפרקת  משה,  צור   ,4 העגור  מרח'  רופא-סלינס,  ענת  את 

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 רופא-סלינס, מפרקת


