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צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות 
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך את 
עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול אשר מונו לקציני 
ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-
יוכלו  שבהן  ומעצר  עיכוב  בסמכויות  להלן,  המפורטים   ,21952

לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

)1( סמכויות עיכוב לפי סעיפים 67)א( ו–68 לחוק;

)2( סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול.

מס' זהות           שם העובד    

303096689   אנה גרינפלסטש   

  ויקטוריה בבנסקי   326812773

302617394   חן פרץ     

323261776   לידיה קרוגליאקוב 

316888544   נטלי ז'וקוב     

323405993   שרה שליאחוב    

 312628720   אנה מרקוסיאן    

310712385   אלה ולדימירסקי  

024844029   יובל סויברט     

321545733   נטליה זסלבסקיה   

 323582759   אנורה ניסנוב    

301420162   יהודית אדגו    

312994932   סוזאן שובייב    

310314067   מריה ליאל גבאי   

204751630   סשה פלדמן   

059694737   יוסף רובין      

057735243   אלי טובול    

300576915   שירז אייש    

54857701   יוסי אטיאס    

15964521   גרגוריו באום    

61207411   סיון בן ישראל    

ב'  באדר  כ"ג  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
התשע"ד )25 במרס 2014(, וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 

בתפקידם.

ה' באב התשע"ב )24 ביולי 2012(
)חמ 3-2849(

        יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים  	 	___________

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

2  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.

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

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957, 

ההסכם הקיבוצי הכללי )להלן - ההסכם( שנחתם בין לשכת 
התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים 
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד  בה 
מקצועי ביום ד' בתמוז התשע"ב )24 ביוני 2012( ומספרו בפנקס 
וכי  בתוספת,  כמפורט   ,7027/2012 הוא  הקיבוציים  ההסכמים 
ההוראות האמורות יחולו מיום י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 

2012( על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט:

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

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

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

תוספת
ההוראות המורחבות

מס' הסעיף 
בהסכם

2. מחיר יום הבראה יהיה 371 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

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

את גובה דמי ההבראה.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-107-ה1(

                שלום שמחון
								שר התעשייה המסחר והתעסוקה  	___________

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4494.

הודעה על מינוי מפקח מרחבי על כוח אדם
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967

עבודה בשעת  שירות  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ת"ז  מורסיאן,  שמואל  כי  מודיע  אני  התשכ"ז-21967,  חירום, 
067784793, מונה למפקח מרחבי על כוח אדם למרחב הדרום, 
מיום  חודשים  שלושה  של  לתקופה  הדרום,  מחוז  את  הכולל 

חתימת הודעה זו.

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 3-81(

          שלום שמחון
___________														 שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1   י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2   ס"ח התשכ"ז, עמ' 86.

																				 	

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים במרכזים להתפתחות הילד 

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

תקנה תקציבית: 23.06.22.91

לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן 
לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -
הרווחה  משרד  של  תמיכות  למתן  מבחנים  להלן  מתפרסמים 
והשירותים החברתיים )להלן - המשרד( למוסדות ציבור לתמיכה 

בהעסקת עובדים סוציאליים במרכזים להתפתחות הילד.

___________
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

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

תדון  הוועדה(   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  )א( ועדת 
בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 
ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 

ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  )ב( התמיכה 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  )ג( בבואה 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.

)ד( כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

)ה( חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של 
בכפוף  הכל  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים 

השוטפת, כפי שיפורט להלן.

2. הגדרה

"טיפול" - פעילות הנמשכת 30 דקות לפחות הכוללת טיפול    
בעיסוק,  מרפא  פיזיוטרפיסט,  סוציאלי,  עובד  בידי  שניתן 

קלינאי תקשורת או פסיכולוג התפתחותי.

3. מטרת התמיכה

מטרתם של מבחנים אלה היא תמיכה במוסדות להתפתחות    
הילד כפי שמוגדרים בסעיף 4)1( עד )4( המעסיקים עובדים 

סוציאליים לפי סעיף 4)5(.

4. תנאים לקבלת התמיכה

ציבור  מוסד  בידי  רק  שתוגש  יכול  לתמיכה  בקשה   
כהגדרתו בסעיף 3א לחוק, הפועל שלא למטרת רווח )להלן 

- המבקש( ושמתקיימים בו התנאים המפורטים להלן:

אחת מפעולותיו של המבקש היא אבחון וטיפול בילדים   )1(
מעוכבי התפתחות;

הילד  להתפתחות  מהיחידה  אישור  קיבל  המבקש   )2(
ושיקומו שבמשרד הבריאות, שהוא מרכז להתפתחות 
הילד או משמש כשלוחה של מרכז להתפתחות הילד;

המבקש מספק שירותים טיפוליים מקצועיים לשיקומם,   )3(
לרווחתם ולמניעת החמרה במצבם של ילדים מעוכבי 

התפתחות בהיקף של 300 טיפולים בשנה;

רשות  בידי  נעשית  למבקש  המשתקמים  הפניית   )4(
המוסד  ממשלתי,  משרד  דין,  לפי  או  בדין  שהוקמה 

לביטוח לאומי או קופת חולים;

המבקש מעסיק בין שאר עובדיו עובד סוציאלי אחד   )5(
לפחות המטפל בילדים מעוכבי התפתחות, בעל ניסיון 

בעבודה סוציאלית של שלוש שנים לפחות;

מוסד המבקש תמיכה לראשונה יוכיח למשרד כי הוא   )6(
עומד בתנאים המפורטים להלן:

ממקורות  במימון  לפחות  שנתיים  במשך  פעל   )1(
עצמיים;

שבעדה  לשנה  שקדמה  בשנה  פעילותו  היקף   )2(
הוגשה בקשת התמיכה, לא פחת ממחצית היקף 

הפעילות שבעדה הוא מבקש את התמיכה;

להעסקת  ישראל  ממשטרת  אישורים  קיבל  )7( המבקש 
מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  חוק  לפי  עובדים, 
שהוא  ככל  התשס"א-32001,  מסוימים,  במוסדות 

מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.

5. תחומי התמיכה

התמיכה תינתן בעד העסקת עובדים סוציאליים.  

6. אופן חלוקת התמיכה

)א( חלקו היחסי של מוסד הציבור יחושב בהתאם לחלקו 
היחסי במספרם הכולל של הטיפולים המבוצעים בידי 
כלל מוסדות הציבור הנתמכים לפי סעיף זה )להלן - 

הסכום הבסיסי(.

)ב( מבקש שהוכיח כי 20% לפחות מהאוכלוסייה המטופלת 
במרכז שהוא מפעיל מגיעים מיישובים המשתייכים 
לדירוג 1 עד 5 במדרג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 3 עד   1 באשכולות  נמצאים  וגם  הלשכה(   - )להלן 
יוכפל הסכום הבסיסי  למדד הפריפריה של הלשכה 
שלו נמצא זכאי במקדם של 1.1; לעניין סעיף זה, "מדד 
- כמשמעותו בהחלטת הממשלה מספר  הפריפריה" 

3960 מיום כ"ג באב התשס"ח )24 באוגוסט 2008(.

7. נהלים

אחר  ממשלתי  משרד  בידי  ממומן  אינו  המבקש  )א( 
בפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה.

שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה בכל מקרה על  )ב( 
85% מעלות השירותים שבעדם מתבקשת התמיכה.

היא  התמיכה  מבוקשת  שבעדו  בתחום  הפעילות  )ג( 
בפיקוח יחידת הפיקוח של אגף השיקום במשרד.

8. ביטול

במבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור    
)תמיכה במרכזים להתפתחות הילד(4, סעיף 14 - בטל.

9. תחילה 

התשע"ב בטבת  ו'  ביום  אלה  מבחנים  של  תחילתם     
)1 בינואר 2012(.

ט"ז בסיוון התשע"ב )6 ביוני 2012(
)חמ 3-1888(

משה כחלון          
	שר הרווחה והשירותים החברתיים  	___________

3   ס"ח התשס"א, עמ' 509.

תיקונים   ;3661 עמ'  התשנ"ב,  בי"פ  פורסם  תמיכה  מבחן   4 

    למבחן התמיכה פורסמו בי"פ התשס"ג, עמ' 3661; התשס"ו,
    עמ' 915; התשס"ח, עמ' 1367; התש"ע, עמ' 1374; התשע"א,   

    עמ' 2276.

 הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות
לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א()2( לחוק העובדים הסוציאליים, 
התשנ"ו-11996, ולאחר התייעצות עם המועצה  לעבודה סוציאלית, 
המצוינים  לישראל  מחוץ  גבוהה  להשכלה  במוסדות  מכיר  אני 
לעבודה  כשירות  נותנים  שהם  להלן  המפורטים  ובתארים  להלן, 

סוציאלית:

מונאש,  מאוניברסיטת  סוציאלית  בעבודה  בוגר  1. תואר 
מלבורן, אוסטרליה. 

  	 	___________
 2    י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; 

    התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 
     עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 

    2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

  	 	___________
1   ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.
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 Bechalor of Social work from  Monash University, 
Melbourne ,Australia;

2. תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת לונג–איילנד, 
ניו–יורק, ארה"ב.

 Master of Social work from  Long-Island University
New-York, U.S.A.;

המקצועי  הספר  מבית  סוציאלית  בעבודה  בוגר  3. תואר 
הגבוה בסנט  גאלן, שוויץ.

 Bechalor of Social Work from FHS, St.Gallen  
Fachhochschool, switzerland.

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 3-2795(

משה כחלון          
		שר הרווחה והשירותים החברתיים  	 	

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

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

הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:

סואעד דאקר, ת"ז 033378241 - במועצה אזורית משגב

ריתה סואעד, ת"ז 026174854 - במועצה מקומית כעבייה טאבש

שלומית סולר, ת"ז 032764870 - בעיריית בני ברק

יעל שמואל, ת"ז 022722011 - בעיריית הוד השרון

יוחאי שניר, ת"ז 037241668 - במועצה אזורית אבו בסמה

מיסה גמאל, ת"ז 060463114 - במועצה אזורית זבולון

אסמהאן זבידאת, ת"ז 060602679 - בעיריית סח'נין

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

הישאם חלייחל, ת"ז 029233822 - במועצה מקומית כסייפה

לאה חונוביץ, ת"ז 014263909 - במועצה מקומית יקנעם

עאמירה נסאר, ת"ז 040086696 - במועצה מקומית עילוט

ערטל סגל, ת"ז 032875031 - בעיריית צפת

מיסלון בדארנה, ת"ז 053098398 - במועצה מקומית בענה

סלמה גדיר, ת"ז 023394257 - במועצה מקומית ביר אל מכסור

אנה גולן, ת"ז 306104993 - בעיריית אור יהודה

מוניר אבו עראר, ת"ז 032847584 - במועצה מקומית ערערה

רבקה איטח, ת"ז 052023439 - במועצה אזורית דרום השרון

ג'נט אריאל, ת"ז 011192762 - בעיריית ראשון לציון

ענת גולן, ת"ז 024000275 - במועצה אזורית גדרה

טליה שבת, ת"ז 057250011 - ברמת גן

רויטל בן ארי, ת"ז 037663960 - בחיפה

שרית לוי, ת"ז 029476686 - בעיריית תל אביב-יפו

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 3-143(

                      משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים  	 	

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

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

לעובדים סוציאליים לפי חוק:                 

טל משיח דדוש, ת"ז 038624482 - בחולון

חן פייגנבוים, ת"ז 066467184 - בתל–אביב-יפו

שאדיה כיוף, ת"ז 032761975 - בעוספיה

מורן אסולין, ת"ז 066128430 - בתל–אביב-יפו

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 3-142(

משה כחלון          
																																	שר הרווחה והשירותים החברתיים 

___________
1   ס"ח התש"ך, עמ' 52.

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
ת"ז  ויניצקי,  טלי  של  מינויה  את  משנה  אני  התש"ך-11960, 

2024971962, כך שבמקום "טלי ויניצקי" יבוא "בר–הדסי הללי".

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 3-142(

          משה כחלון
___________														שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1   ס"ח התש"ך, עמ' 52.

2   י"פ התשע"ב, עמ' 55.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

לחוק התקנים, התשי"ג-  6)ב(  לסעיף  מודיע בהתאם  אני 
11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 900 חלק 2.8 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
שיער  לגוזזי  גילוח,  למכונות  מיוחדות  דרישות  דומים: 
המהדורה  במקום  בא   2012 מיוני  דומים,  ולמכשירים 

מדצמבר 2001;

ת"י 900 חלק 2.12 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
ולמכשירים  חימום  למשטחי  מיוחדות  דרישות  דומים: 

דומים, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת"י 900 חלק 2.13 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
עמוק,  בשמן  טיגון  למכשירי  מיוחדות  דרישות  דומים: 
במקום  בא   2012 מיוני  דומים,  ולמכשירים  למחבתות 

המהדורה ממרס 2003;

ת"י 900 חלק 2.16 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לסילוק פסולת מזון, 

מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2002;

ת"י 900 חלק 2.31 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לקולטי אדים ומכשירים אחרים 
המהדורה  במקום  בא   2012 מיוני  בישול,  אדי  הקולטים 

מדצמבר 2001;
  														___________
1   ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

  														___________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2. ועמ' 22.
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ת"י 900 חלק 2.52 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למכשירים להיגיינת הפה, מיוני 

2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2002;

ת"י 900 חלק 2.55 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
לשימוש   חשמל  למכשירי  מיוחדות  דרישות  דומים: 
במקום  בא   2012 מיוני  גינה,  ובברכות  באקווריומים 

המהדורה מדצמבר 2001;

ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות   -  2.60 חלק   900 ת"י 
ולאמבטי  )ג'קוזי(  עיסוי  לאמבטי  מיוחדות  דרישות  דומים: 

מרפא )ספא(, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת"י 900 חלק 2.66 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
מיוני  מים,  למיטות  למחממים  מיוחדות  דרישות  דומים: 

2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2002;

ת"י 900 חלק 2.75 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
מכירות  ולאוטומטי  למנפקים  מיוחדות  דרישות  דומים: 
מסחריים, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001; 

ת"י 900 חלק 2.76 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל, מיוני 

2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2002;

ת"י 900 חלק 2.77 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
המופעלות  דשא  למכסחות  מיוחדות  דרישות  דומים: 
מרשת החשמל והמבוקרות על ידי הולך רגל, מיוני 2012 

בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת"י 900 חלק 2.81 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
ולשטיחוני  רגלים  למחממי  מיוחדות  דרישות  דומים: 

חימום, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת"י 900 חלק 2.82 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
ולמכונות  שירות  למכונות  מיוחדות  דרישות  דומים: 
שעשועים, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת"י 900 חלק 2.85 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
בדים,  לגיהוץ  קיטור  למכשירי  מיוחדות  דרישות  דומים: 

מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת"י 900 חלק 2.91 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
ביד,  המוחזקים  דשא  לגוזמי  מיוחדות  דרישות  דומים: 
מיוני  לקיצוי דשא,  וגוזמים  גוזמי דשא המובלים מאחור 

2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת"י 900 חלק 2.98 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
)מלחלחים(,  לחות  למכשירי  מיוחדות  דרישות  דומים: 

מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001;

ת"י 1080 חלק 1 - טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: מונחים 
בסיסיים, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מינואר 2006;

ת"י 1080 חלק 13 - טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: גרפיקה 
מחשבית, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מיוני 1997;

ת"י 1080 חלק 14 - טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: אמינות, 
תחזוקתיות וזמינות, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מיוני 

;2001

ת"י 1080 חלק 15 - טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: שפות 
תכנות, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2009;

ת"י 1080 חלק 20 - טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: פיתוח 
מערכות, מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2003;

מונחים:  הגדרות   - מידע  טכנולוגיית   -  33 חלק   1080 ת"י 
היפרמדיה ומולטימדיה, מיוני 2012 בא במקום המהדורה 

מדצמבר 2002;

ת"י 1080 חלק 35 - טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: רישות, 
מיוני 2012 בא במקום המהדורה מספטמבר 2000;

ת"י 1844 - כלי עבודה ממוכנים - מכשירים מכניים - בטיחות, 
מיוני 2012 בא במקום המהדורה מאוגוסט 1998;

לאזורים  התרעה  אותות   - ארגונומיה   -  1 חלק   1845 ת"י 
נשמעים,  התרעה  אותות   - עבודה  ולסביבות  ציבוריים 

מיוני 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 1994;

קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית   -  1 2378 חלק  ת"י 
לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי, מיוני 2012 בא 
ממאי  התיקון  ולגיליונות   2003 ממרס  המהדורה  במקום 

2005 ומספטמבר 2010;

ת"י 2378 חלק 6 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים 
בשיטת הקיר הכפול, מיוני 2012;

ת"י 4484  - בטיחות מכונות: הערכת סיכונים - עקרונות, מיוני 
2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2003;

ריכוז  קביעת  נייחים:  ממקורות  פליטה   -  7.6 חלק   5097 ת"י 
נהורנות   - ייחוס  שיטת   - חנקן  תחמוצות  של  המסה 

כימית, מיוני 2012;

ת"י 5097 חלק 25.1 - פליטה ממקורות נייחים: קביעת ריכוז כלל 
גזים אורגניים - שימוש במכשיר )נתח( יוניזציית להבה, 

מיוני 2012 בא במקום המהדורה מפברואר 2002;

ריכוז  קביעת  נייחים:  ממקורות  פליטה   -  25.3 חלק   5097 ת"י 
המסה של כלל הפחמן האורגני הגזי בריכוזים נמוכים בגזי 

ארובה - שימוש רציף בגלאי יוניזציית להבה, מיוני 2012;

ריכוז  קביעת  נייחים:  ממקורות  פליטה   -  25.4 חלק   5097 ת"י 
המסה של כלל הפחמן האורגני הגזי בגזי ארובה מתהליכים 
יוניזציית  בגלאי  רציף  שימוש   - בממס  שימוש  הכוללים 

להבה, מיוני 2012; 

תכן,  עקרונות   - חירום  עצירת  מכונות:  בטיחות   -  5912 ת"י 
מיוני 2012.

ט' בתמוז התשע"ב )29 ביוני 2012(

)חמ 3-96(
          דני גולדשטיין

																													המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי 
___________

1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

לחוק התקנים, התשי"ג- 6)ב(  לסעיף  מודיע בהתאם  אני 
11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 2378 חלק 2 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים 
למהדורה   2012 מיוני   2 מס'  תיקון  גיליון  רטוב,  בקיבוע 

מדצמבר 2005 ולגיליון התיקון מדצמבר 2007;

ת"י 5663 - מתקנים לאחסון גז פחמימני מעובה )גפ"מ( בצובר 
ולמילויו במכלים מיטלטלים, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2012 

למהדורה מדצמבר 2005.

ט' בתמוז התשע"ב )29 ביוני 2012(
)חמ 3-96(

          דני גולדשטיין
																													המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי 

___________
1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.
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אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

הרשמיים האלה: 

ת"י 682 חלק 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי: דרישות בטיחות, ממרס 1999, תיקון טעות מיולי 2002, 

וגיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2002.

במקומו יבוא:

ת"י 682 חלק 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי: דרישות בטיחות, מיולי 2012.

ת"י 682 חלק 2 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי: שיטות בדיקה ממרס 1999, ותיקון טעות מיולי 2002.

במקומו יבוא:

ת"י 682 חלק 2 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש 
ביתי: שיטות בדיקה מיולי 2012.

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

עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 3-95(

שלום שמחון      
		שר התעשייה המסחר והתעסוקה  	___________

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

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

הזה: 

לשימושים  קלה  בלחיצה  נדבקים  סרטים   -  2 חלק   840 ת"י 
חשמליים: סרטי דוק מפוליוויניל כלורי )PVC(, מנובמבר 

.2007

במקומו יבוא: 

לשימושים  קלה  בלחיצה  נדבקים  סרטים   -  2 חלק   840 ת"י 
 ,)PVC( כלורי  פוליוויניל  עשויים  דוק  סרטי  חשמליים: 

מיולי 2012.

התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 3-95(

שלום שמחון          
שר התעשייה המסחר והתעסוקה  	 	

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

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

לחוק התקנים, התשי"ג- 6)ב(  לסעיף  מודיע בהתאם  אני 
11953, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

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

ט' בתמוז התשע"ב )29 ביוני 2012(
)חמ 3-96(

          דני גולדשטיין
																													המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי 

___________
1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

מספר הבקשה: 4370/12
שם המבקש: Per Klemm, גרמניה, )על ידי מנחם בורנשטיין, 

חולון(
שם המטפח: Per Klemm; Traude Mundinger-Flad, גרמניה

שם הגידול: גרברה
תאריך הבקשה: 21/02/2012

KLEGJ11B37 :השם המוצע לזן
KLEGJ11B37 :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת: סוג - מטיפוס מלא למחצה; פרח 
לשוני חיצוני - צבע צדו הפנימי RHS 64D; מרכז שחור 
- קיים; פרח צינורי חיצוני: צבע עיקרי של אונות עטיף - 

 .RHS 64D
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4371/12 עד בקשה מס' 4372/12 
שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 

חולון(
שם המטפח: Nils Klemm; Martin Glawe, גרמניה

שם הגידול: פלרגוניום
תאריך הבקשות: 21/02/2012

מספר הבקשה: 4371/12
KLEPZ11237 :השם המוצע לזן

KLEPZ11237 :כינוי הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - אין, צבע עיקרי )בלא 
- חזקה; עוקץ  בולטות האזור הכהה  ירוק,   - אזור כהה( 
הפרח: גוון אנתוציאנין בשליש האמצעי - חלש; פרח: סוג 
- מלא; עלה כותרת עליון: בולטות סימונים - חלשה, סוג 
הסימונים - פסים בלבד; עלה כותרת תחתון: צבע באמצע 

הצד העליון - RHS 40A, אדום.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4372/12
KLEPZ11229 :השם המוצע לזן

  	 								___________
1   ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.
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KLEPZ11229 :כינוי הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - אין, צבע עיקרי )בלא 
הכהה  האזור  בולטות  כהה,  ירוק  עד  ירוק   - כהה(  אזור 
- לא קיימת או חלשה מאוד; עוקץ הפרח: גוון אנתוציאנין 
כותרת  עלה  מלא;   - סוג  פרח:  חזק;   - האמצעי  בשליש 
עליון: בולטות סימונים - חלשה, סוג הסימונים - פסים 
 - העליון  הצד  באמצע  צבע  תחתון:  כותרת  עלה  בלבד; 

.RHS N 80B
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4375/12 עד בקשה מס' 4376/12 
שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 

חולון(
שם המטפח: Nils Klemm; Martin Glawe, גרמניה

שם הגידול: פלרגוניום
תאריך הבקשות: 21/02/2012

מספר הבקשה: 4375/12
KLEPP11273 :השם המוצע לזן

KLEPP11273 :כינוי הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - יש, צבע עיקרי )בלא 
אזור כהה( - ירוק, בולטות האזור הכהה - חלשה; עוקץ 
חלש  או  אין   - האמצעי  בשליש  אנתוציאנין  גוון  הפרח: 
בולטות  עליון:  כותרת  עלה  מלא;   - סוג  פרח:  מאוד; 
סימונים - חלשה, סוג הסימונים - כתם אחד בלבד; עלה 

.RHS 48C - כותרת תחתון: צבע באמצע הצד העליון
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4376/12
KLEPP11311 :השם המוצע לזן

KLEPP11311 :כינוי הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - אין, צבע עיקרי )בלא 
הכהה  האזור  בולטות  כהה,  ירוק  עד  ירוק   - כהה(  אזור 
- חלשה; עוקץ הפרח: גוון אנתוציאנין בשליש האמצעי - 
חלש; פרח: סוג - מלא; עלה כותרת עליון: בולטות סימונים 
- חלשה, סוג הסימונים - פסים בלבד; עלה כותרת תחתון: 

צבע באמצע הצד העליון - RHS 45 B, אדום.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3-235-ה1(

             מיכל גולדמן
רשמת זכויות מטפחים  	 								___________

2   ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4380/12 עד בקשה מס' 4381/12
ידי  )על  הולנד   ,Piet Schreurs Holding B.V. המבקש:  שם 

ירחמיאל ברגנר, אודים(
שם המטפח: Petrus Nicolaas Johannes Schreurs, הולנד

שם הגידול: גרברה
תאריך הבקשות: 15/04/2012

מספר הבקשה: 4380/12

MARMOLADA השם המוצע לזן: מרמולדה
PS 8516 :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת: סוג - מלא למחצה, קוטר - גדול; 
  155A–פרח לשוני בטבעת החיצונית: צבע צד עליון  - כ
RHS, קצה כ–RHS 46B; מרכז כהה - יש; פרחים צינוריים 
אונות  של  עיקרי  צבע  המרכז:  של  החיצוניות  בשורות 

.RHS 46B–העטיף - כ
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4381/12

GRANDOLA השם המוצע לזן: גראנדולה
PS 8527 :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת: סוג - מלא למחצה, קוטר - גדול; 
 155A–כ  - עליון  צד  צבע  החיצונית:  בטבעת  לשוני  פרח 
RHS; מרכז כהה - אין; פרחים צינוריים בשורות החיצוניות 

.RHS 155A–של המרכז: צבע עיקרי של אונות העטיף - כ
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4384/12  

שם המבקש: קיימא ביו–אגריטק בע"מ, כפר תבור
שם המטפח: עמית אבידוב, קרית טבעון

שם הגידול: כנת אבוקדו 
תאריך הבקשה: 06/05/2012

TIVON :השם המוצע לזן
SH-311-4 :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: ענף צעיר: צבע - צהוב ירוק; טרף העלה: 
ארומה של אניס - בינונית.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. 

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(
)חמ 3-235-ה1(

             מיכל גולדמן
רשמת זכויות מטפחים  	 								___________

2   ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה על בקשה לתיקון בקשה לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני 
צמחים, התשל"ג-11973, הוגשה בקשה לתיקון הבקשה לרישום 
זכות מטפחים2, כך שבבקשה מס' 4174/08, בשם המבקש, במקום 
 C.I.V.- Consorzio" יבוא "C.I.V. קונסורזיו איטליאנו ויואיסיטי"

."Italiano Vivaisti Societa' consortile a r.l

  	 								___________
1   ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.

  	 								___________
1   ס"ח התשל"ג, עמ' 272.

2   י"פ התשס"ט, עמ' 5815.
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המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
מטפחים של זני צמחים, התשל"ד-31974, לידי ציפי רצבי במשרד 
היחידה לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 

30, בית דגן 50250.

ד' באב התשע"ב )23 ביולי 2012(
)חמ 3-235-ה1(

             מיכל גולדמן
רשמת זכויות מטפחים  	 								___________

3   ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

 הודעה על בקשה לתיקון רישום זכות מטפחים
בספר הזכויות

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973
של  מטפחים  זכות  לחוק   98 לסעיף  בהתאם  מודיעה  אני 
זני צמחים, התשל"ג-11973, כי הוגשה בקשה לתיקון הרישום 

בספר הזכויות, לפי פרטי הבקשות האלה אשר בטבלה להלן:

מיוםרישום מס'בקשה מס'

כ"ו בשבט התשע"ב24231/103179
)19 בפברואר 2012( 34232/103180

ד' באדר התשע"ב44233/103181
)27 בפברואר 2012( 54234/103182

64235/103183
74236/103184
84237/103185

כך שבכל בקשה שם המטפח, במקום "אביחי פרל, טטיאנה 
 - סרפיאן  אריה  אליאסי,  רפי  דגני,  עודד  סהר,  נחמן  אוקון, 
מינהל המחקר החקלאי, בית דגן; חנן בזק, שה"מ בית דגן" תבוא 
אותה הרשימה בסדר הזה: "אביחי פרל, נחמן סהר, עודד דגני, 
המחקר  מינהל   - סרפיאן  אריה  אוקון,  טטיאנה  אליאסי,  רפי 
מספר  ובבקשה  דגן",  בית  שה"מ  בזק,  חנן  דגן;  בית  החקלאי, 
4236/10, תחת "הגידול והזן", במקום "GREEN ONYX" יבוא 

."GREEN ANGELS"

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-91974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ד' באב התשע"ב )23 ביולי 2012(
)חמ 3-361-ה2(

              מיכל גולדמן
רשמת זכויות מטפחים  	 																											

הודעה על בקשה למחיקת בקשה לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
למחיקת ההודעה  הוגשה בקשה  זני צמחים, התשל"ג-11973, 
זכות מטפחים2, להלן הבקשה שמספרה  בדבר בקשה לרישום 

.3202/00
המבקש מודיע כי אין לו עניין יותר ברישום הזן נשוא הבקשה.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.
יגיש  האמור,  לסעיף  בהתאם  להודעה  להתנגד  המבקש 
לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו  את 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ד-31974, לידי ציפי רצבי 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.
ג' באב התשע"ב )22 ביולי 2012(

)חמ 3-235-ה1(
             מיכל גולדמן

רשמת זכויות מטפחים  	 								___________
1   ס"ח התשל"ג, עמ' 272.

2   י"פ התש"ס, עמ' 4297.

3   ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

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

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
19193 - מעלות תרשיחא, נפת עכו, הוצג היום למשך שלושים 
ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר עכו, בניין 
מעלות  בעיריית  עילית,  נצרת   ,16 המלאכה  רח'  העסקים,  לב 
תרשיחא, ובלשכת ממונה הרשויות, מחוז הצפון, בית הממשלה, 

נצרת עילית.
י"ב באב התשע"ב )31 ביולי 2012(

חיים לרדו  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר עכו                      

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

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
ימים  שלושים  למשך  היום  הוצג  צפת,  נפת  צפת,   -  14592
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר צפת, בניין לב 
העסקים, רח' המלאכה 16, נצרת עילית, בעיריית צפת, ובלשכת 

ממונה הרשויות, מחוז הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.
י"ב באב התשע"ב )31 ביולי 2012(

חיים לרדו  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר צפת                      

  	 								___________
1   ס"ח התשל"ג, עמ' 272.

2   י"פ התשע"ב, עמ' 3418.

3   י"פ התשע"ב, עמ' 3418.

4   י"פ התשע"ב, עמ' 3418.

5   י"פ התשע"ב, עמ' 3418.

6   י"פ התשע"ב, עמ' 3418.

7   י"פ התשע"ב, עמ' 3418.

8   י"פ התשע"ב, עמ' 3418.

9   ק"ת התשל"ד, עמ' 713.
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965







ירושלימחוז



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלימחוז

'14161תכניתמתארמקומיתמסאישורהודעהבדבר

תוספתשלקומהרביעיתחלקית:שהתכנית
רחביה22,אלחריזי'דקיימתרח"להרחבתיח



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה איש,1965ה"התשכ, בדבר מתארור תכנית

'14161מקומיתמס



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 3243 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 



:מהשטחיהכלוליבתכניתומקו

.22אלחריזי:ירושלירחוב:ישוב

רחביהשכונת,
קואורדינטהX 220425

קואורדינטהY 631512

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות
:54.חלקותבמלוא30038:גוש



:תהתכניתמטר
יח להרחבת חלקית רביעית קומה של בניה ד"תוספת

קיימת.


:וראותהתכניתעיקריה
1.מגורימאזורשטחייעודב2שינוימגורילאזור'.
2.מ36.50תוספת"ועיקרישטחר11.50מ"שטחיר

 שירות ל, בחלקה המירביי הבניה שטחי וקביעת
944.00 מתוכ813.00מ"ו עיקריי שטחי ר
.רשטחישירות"מ131.00

3.הלתוספתחדשיבניקוויקביעתכאמורבניה.
4 .רביעית לקומה בניה תוספת בדבר הוראות קביעת

חלקית)11.05מפלס(+חלקיתמרתקומתמעל,פיעל
'1.נספחהבינוימ

5.במפלסהגגעלפרגולהלהקמתבינוי11.05קביעת+
הבינוילנספחבהתא.

6.מירביקומותמספרבדברהוראותקביעת.
7.לשימוהוראותהמבנהקביעתר.
8.לשימורעציבדברהוראותקביעת.
9.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

בשטח.
10.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
17/02/2012הפרסומיובילקוט6403,התשעב,עמוד

3469,22/04/2012בתארי.


לתכנוהועדההמחוזיתמשרדיתכניתהאמורהנמצאתבה
ירושלי מחוז לבניה , 1שלומציוירושלי91010טלפו:

לתכנוולבניהוכבמשרדיהועדההמקומית02-6290263
ירושלי , ירושליטלפו1ככרספרא :02-6296811וכל

האמורישהמשרדיובשעותבימיבהלעיירשאימעוני
לקהלפתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו,

www.pnim.gov.il.

מ"דליתזילברמ
הועדההמחוזיתלתכנוולבניהר"יו

מחוזירושלי



מחוזהמרכז



טייבה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

מקומיתמתארתכניתהפקדתבדברמתוקנתהודעת
/2935מספרטב

"טייבה"אתרקומפוסטציה:שהתכנית
תכניתנמ הפקדת הודעת תיקו על הודעה בזאת סרת

מס מקומית מתאר טב' /2935בעיתוני שפורסמה
 11/03/2011בתארי הפרסומי ,6105ובילקוט

וכיבהתא08/07/2010.בתארי3813,עמוד,התשע
 והבניה89לסעי התכנו לחוק "תשכ, ,1965–ה

 ולבניה לתכנו המחוזית הועדה במשרדי מחוזמופקדת
טייבהולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ובמשרדי המרכז

/2935תכניתמתארמקומיתמספרטב



התיקולהל:
התכניתשתוכנית'בפרסושנעשהנפלהטעותבציומס

ב/560/25/ובמקוממ//560/25לממ"זומשנהצ



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ממ/560/25/ו 
שינוי S/ 15 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.טייבה:ישוב



:גושיוחלקות
:2728,34,94.חלקיחלקות:7824גוש



:מטרתהתכנית
1 .מתקני לאזור חקלאית מקרקע קרקע ייעוד שינוי

וגיזוביתיתפסולתלמיוושטחהנדסיי.



ובשעותבימי,כלמעונירשאילעייבתכנית
באתרוכ,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואה,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי,תוהתנגדותלהגיש10רשאיימי

עההמאוחרתביהפרסומיממועדפרסומהשלההוד
בעתוני,מחוזולבניהלתכנוהמחוזיתהועדהלמשרדי
-:08טלפו72430רמלה91שדהרצל,המרכז

9788409.הועדהלמשרדייומצאהתנגדותהעתק
:טלפו40400טייבה,המקומיתלתכנוולבניהטייבה

09-7992808.
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כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




טירה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/2767/1טר'מס

שינויאחוזיבנייהוקוויבנייותוספת:שהתכנית
.חזיתמסחרית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,המחוזית הועדה במשרדי כי

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניהטירה לתכנומסמקומיתמתארתכניתמופקדת'

/2767/1טר


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ממ/920/1 
כפיפות תממ/3/21 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.טירה:ישוב
.שטחמערבילעירטירה



:גושיוחלקות
:24.חלקיחלקות:7776גוש



:מטרתהתכנית
.הסדרתמצבקיילמגוריעחזיתמסחרית



:קריהוראותהתכניתעי
הקיילפיהבנייקווישינוי.

שטחשירות6%,שטחעיקרימסחר:שינויאחוזיבנייה
18%ואחסנה.

ומרתמגוריעיקרישטח159%,שירות40%שטח.

.קביעתחזיתמסחרית
.שינויזכויותוהוראותבנייה



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
 לקהלשהמשרדי פתוחי האמורי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www. הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ממועדימי60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-9788409.
המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

:09-7938914טלפו44915טירה,לתכנוולבניהטירה



תתקב לא לתכנית כהתנגדות א אלא תידו ולא ל
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




טירה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

פקדתתכניתמתארהודעהבדברביטולהודעתה
/1178טר'מקומיתמס

חלקותוחלוקתמחדשלפי2אחוד:שהתכנית
.בעלויות



בזהבדברנמסרתהודעהתכניתהפקדתהודעתביטול
מס טר' /1178 ,בהתא הפקדתה דבר על שהודעה

 והבניה89לסעי התכנו לחוק ,1965ה"התשכ,
 הפרסומי 2456ובילקוט התשלח, , ,2298עמוד

27/07/1978בתארי.

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:טירה.

:גושיוחלקות
:24.חלקותבמלוא:7776גוש



במשרדיהועדההמקומיתכלמעונירשאילעייבתכנית
:09-7938914טלפו44915טירה,לתכנוולבניהטירה

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדיושעות בימיוכ
.www.pnim.gov.ilהפנימשרדשלהאינטרנטבאתר




טירה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

ביטולהודעתהפקדתתכניתמתארהודעהבדבר
מתארתכניתהפקדתבדברמתוקנתוהודעהמקומית

/2383מקומיתמספרטר

.הצרתדרוקביעתהוראותוזכויותבניה:שהתכנית


 ביטול על הודעה בזאת תכניתנמסרת הפקדת הודעת
מס מקומית מתאר טר' /2383בעיתוני שפורסמה

 11/06/2010בתארי הפרסומי ,6105ובילקוט
וכיבהתא08/07/2010.בתארי3814,עמוד,התשע
והבניה89לסעיהתכנולחוק,1965–ה"תשכ,מופקדת

המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה במשרדי
ה הועדה תכניתובמשרדי טירה ולבניה לתכנו מקומית

/2383מתארמקומיתמספרטר


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי טר/במ/3004 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.טירה:ישוב



:גושיוחלקות
:16,20,3940.חלקיחלקות:7760גוש



:מטרתהתכנית
1.ודרדרמהצרתמשולבת12מ'ל9מ'.
2.בניהוזכויותהוראותקביעת.



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il בקרקע. מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

סעי,התכנית לכעלפי כלהזכאי וכ100לחוק ,רשאי
תוהתנגדות60להגישההודעהשלפרסומהממועדימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
רמלה91שדהרצל,המחוזיתלתכנוולבניהמחוזהמרכז

72430טלפו :08-9788409 .יומצא התנגדות העתק
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לתכנו המקומית הועדה טירהלמשרדי ולבניה  ,טירה
44915טלפו:09-7938914

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




יבנה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/260יב'מס

/260יב:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנו
ולבניה מסלתכנומקומיתמתארתכניתמופקדתיבנה'

/260יב


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי זמ/600 
שינוי תרשצ/1/62/3 

כפיפות יב/מק/600/ג 
כפיפות יב/600/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.13הרבאבוחצירא:יבנהרחוב:ישוב

.ותאשכולנא:יבנהרחוב:ישוב


חציראאבו13רחוב


:גושיוחלקות
:60.חלקיחלקות:4943גוש



:מטרתהתכנית
 חלקה המחציתהמערביתשל מגרשי60פיצול ,לשני

מגורייחידתותוספת.


:עיקריהוראותהתכנית
בנייוקוויזכויותקביעתבסעיזכויותטבלתפיעל5:

ק1002מגרשבניימקושינוי5ידמיל3.
1003מגרשאחוריבניימקושינוי6ל3.

.מתזיקתהנאהלמעברלמגרשהעורפי
.הריסתהמסומלהריסהעלפיהתשריט



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.מעוניכלבקרקע,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
רמלה91שדהרצל,המחוזיתלתכנוולבניהמחוזהמרכז

72430טלפו יומצאה..08-9788409: ההתנגדות עתק
3שדדואני,למשרדיהועדההמקומיתלתכנוולבניהיבנה

70600יבנהטלפו:08-9433380



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

לתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדותהתכנו
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




כפרסבא:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
מז//1/25כס'מס

.כפרסבא,9ש"רחובהתע–'מתחפוג:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנו
מקומיתמתארתכניתמופקדתסבאכפרולבניה לתכנו

מז/1/25/כס'מס



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי כס/1/25 
שינוי כס/מק/1/25/י 
שינוי כס/מק/1/25/מב 
שינוי כס/מק/1/25/י/2 

כפיפות כס/1/37/א 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.9ש"התע:כפרסבארחוב:ישוב


.אזורהתעשייהכפרסבא



:גושיוחלקות
:38.חלקותבמלוא:7607גוש



:מטרתהתכנית
פוג.1 למתח חדש תכנו 'קביעת בייעוד תעסוקה

.ומסחרלמבנהרבקומות
2.בינויקביעת,בניההיתרילמתותנאיבנייהזכויות.



:עיקריהוראותהתכנית
1 . בסעי כמפורט למתח בניה הוראות 6.1קביעת

.בינוי
2.בטבלאותכמפורטהבניהזכויותקביעת.
3.בסעיכמפורטבניההיתרילמתתנאי6.2קביעת.

4.החניקביעתבסעיכמפורטותקניה6.5ה.

5.ובתשריטבטבלהכמפורטבנייקוויקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www. הפנימשרדשלהאינטרנט
אובכלפרטתכנוניאחרהרואהאתבבני,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-9788409.
המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

סבא כפר ולבניה לתכנו , 135ויצמ סבא 44100כפר
טלפו:09-7649175



ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012 6024

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




כפרסבא:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
מט//2ב/כס'מס

כפרסבא5עמקאיילו'סגירתמרפסותרח:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי הת89בהתא כנולחוק
והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניהכפרסבא לתכנומקומיתמתארתכניתמופקדת

מט/2/ב/כס'מס



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי כס/במ/2 
כפיפות כס/1/1/ג 
כפיפות כס/מק/במ/2/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

5.עמקאילו:כפרסבארחוב:ישוב



:גושיוחלקות
:83.חלקותבמלוא:7618גוש



:מטרתהתכנית
 של עיקרי שטח "מ46.52תוספת סגירת עבור 4ר

.'מרפסותבקומהב



:עיקריהוראותהתכנית
א . ע4בניית חדרי"פ מרפסות סגירת תוחותבשטחי

מ11.63של"אחדכלר,

.דירותבבנייקיי4ל
.תשמרנהחזיתותהמבנההקיימות.ב
גגתוספתהבניהיהיהגגרעפיבשיפועתואלגגות.ג

הקיימיהבניי.


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www. פניהמשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

,תוניפרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבע
המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-9788409.
המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

סבא כפר ולבניה לתכנו , 135ויצמ סבא 44100כפר
טלפו:09-7649175



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכת

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




כפרסבא:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
נ//2ב/כס'מס

התכניתש:רח'דות1עמקזבולועמק2סבאכפר



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנו
מקומיתמתארתכניתמופקדתסבאכפרולבניה לתכנו

נ/2/ב/כס'מס



:תכניותהבאותהמתייחסתל
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי כס/ב/2/יא 
שינוי כס/במ/2 

כפיפות כס/מק/במ/2/ב 
כפיפות כס/1/1 
כפיפות כס/1/1/ג 
כפיפות כס/מק/1/1/גג/ג 
כפיפות כס/87 
כפיפות כס/1/1/גז 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.1ותעמקד:כפרסבארחוב:ישוב

2.עמקזבולו:כפרסבארחוב:ישוב



:גושיוחלקות
:205.חלקותבמלוא:7618גוש



:מטרתהתכנית
דירותבקומתהקרקעושינויבקו3תוספתשטחעיקריל

.בניצפוניומערבי


:עיקריהוראותהתכנית
א . ל"מ45תוספת עיקרי שטח בקומת3ר דירות

.הקרקע
4.0במקו'מ3.50מוצעניצפוניומערבישינויקוב.ב
'מ



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

כאילכעלפיסעיוככלהז,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-9788409.
המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

 ולבניה סבאלתכנו כפר , 135ויצמ סבא 44100כפר
טלפו:09-7649175



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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





6025 ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012


רעותמכבימודיעי:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתברמההודעהבדבר
א//3/14מד'מפורטתמס

אבניהחוש'רחתוספתזכויותבניה:שהתכנית
מודיעי'88/2,82/1,74/1,מס



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,המחוזית הועדה במשרדי כי

המרכ מחוז ולבניה לתכנו המקומיתז הועדה ובמשרדי
מודיעי ולבניה לתכנומכבירעותתכנית מופקדת

א//3/14מד'מתארמקומיתברמהמפורטתמס


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
הרשאותהיתריאו



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי מד/במ/3 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

ישוב :מודיעימכבירחוב רעות : החוש 82/1,אבני
74/1,88/2.

'254/5,254/4,יחידותדיורבבניהרוויהבמגרשימס
 ח אבני קייזר(בשכונת אתר במודיעי) .הדיור יחידות

ברח גובלות וביח' ממערב החוש אבני 'צמודות דיור
קוטג(קרקע'י(ממזרח.



:גושיוחלקות
:2526.חלקיחלקות:5868גוש

מגרשי:
/3במ/בהתאלתכניתמד254/4
/3במ/בהתאלתכניתמד254/5

:מטרתהתכנית
ח3הרחבתכניסהמבואתהכללתידיעלגדירותיצונית

.ומחסבתחויחידותהדיור



:עיקריהוראותהתכנית
א .בניהזכויותמ14.5תוספת" מתוח(רלשטחעיקרי
שרות"מ10 משטחי הומרו ר (מבואה הכללת עבור

.חיצוניתבתחויחידותהדיור
ב . "מ7.5תוספתזכויותבניה לשטחעיקרי שהומרו(ר

.חידותהדיורעבורהכללתמחסבתחוי)משטחשרות
.הוראותבינויועיצובאדריכליעבורתוספתהבניה.ג



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

www.pnim.gov.ilהפנימשרדשלהאינטרנט .כל
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,התכניתעצמונפגעעלידי
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-9788409.
המקו הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות מיתהעתק

מודיעי ולבניה לתכנומכבירעות , המכבי 1ד
מודיעימכביטלפורעות:08-9726045



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 ל(והבניה בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי סמכויות תכנית
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




רעותמכבימודיעי:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/3/17מד'מס

תרשישפינת'רחתוספתזכויותבניה:שהתכנית
יהלו,מודיעי



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
ניהוהב המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המרכ מחוז ולבניה לתכנו המקומיתז הועדה ובמשרדי
מודיעי ולבניה לתכנומכבירעותתכנית מופקדת

/3/17מד'מתארמקומיתמס
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי מד/במ/3 



ומקומ בתכנית הכלולי השטחי ישוב: :מודיעי
מכבירחוברעות:34תרשיש,36.

.73יהלו:רעותרחובמכבימודיעי:ישוב

.(אתרקייזרצפו(אבניח:שכונה

 מד259מגרש בתכנית במ/ /3 ,10דיור יחידות
הכוללרוויהבבניה פינתי בניישליח18בקומפלקס"ד.

ציבור ומעבר מקומיי ברחובות גובל בלבהקומפלקס י
.אזורמגוריבבניהרוויה



:גושיוחלקות
:9.חלקותבמלוא:5871גוש



:מטרתהתכנית
.יסגירתמרפסתעורפית"הרחבתיחידותדיורקיימותע



:עיקריהוראותהתכנית
א עקרי. בשטח בניה זכויות תוספת ר"מ13.5כ,

135.5כ"סה(עבורסגירתמרפסתעורפית,ליחידתדיור
.(יחידותדיור10עבורר"מ

.הוראותלעיצובאדירכליעבורתוספתהבניה.ב


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט .כל
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,דיהתכניתעצמונפגעעלי
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-9788409.
המ הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות קומיתהעתק

מודיעי ולבניה לתכנומכבירעות , המכבי 1ד
מודיעימכביטלפורעות:08-9726045



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות



ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012 6026

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




רעותמכבימודיעי:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

/5/36מד'מסאישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר

,55נחלשורק'רחתוספתזכויותבניה:שהתכנית
מודיעי.



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
ניהוהב 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

/5/36מד'מקומיתמס
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי גז/מד/במ/5 
שינוי מד/5/1 



ומקומ בתכנית הכלולי השטחי ישוב: :מודיעי
מכבירחוברעות:שורק55נחל.

 106/1מגרש . של בקומפלקס דיור דו'קוטגיחידת י
סה(משפחתיי"יח4כ"ד.(המגרשברחגובל'שורקנחל

מצפו ברח, ' נחל מדרומשולב יבנאל ,ציבורי במעבר
רגללהולכיממזרחדומהמטיפוסובמגרשממערב.



:גושיוחלקות
:129.חלקותבמלוא5682:גוש



:מטרתהתכנית
.שפחתידומ'הרחבתיחידתדיורקיימתמטיפוסקוטג



:עיקריהוראותהתכנית
רלשטחעיקרימתחתל"מ36.6תוספתזכויותבניה.א

0.00מרתהרחבתעבור.
ב . ל"מ16.7תוספתזכויותבניה מעל לשטחעיקרי ר

0.00קייבניבנפחחלליסגירתעבור.
.הנחיותלעיצובאדריכליעבורתוספתהבניה.ג


פורס הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני מה
10/11/2011הפרסומיובילקוט6329,התשעב,עמוד

948,01/12/2011בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
72430רמלה91שדהרצל,לתכנוולבניהמחוזהמרכז

טלפו :08-9788409המקומית הועדה במשרדי וכ
מודיעי ולבניה לתכנומכבירעות, המכבי ד1

מודיעימכביטלפו רעות :08-9726045מעוני וכל
האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
www.pnim.gov.il.




נתניה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/80א//401/11נת'מס

רחובהרדומגורי:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המרכז ולבניהמחוז לתכנוהמקומיתהועדה ובמשרדי
'מופקדתתכניתמתארמקומיתמסלתכנוולבניהנתניה

/80א//401/11נת


:כניותהבאותהמתייחסתלת
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי נת/400/7 
שינוי נת/401/11/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:נתניה.
פולגרמתשכונתהרדוברחובמצויההחלקה

:גושיוחלקות
:חלקיחלקות:8276גוש.:80חלקותבמלוא:8276גוש
97.



:מטרתהתכנית
.ינוילבינוילביתמגוריתוספתשטחיוש



:עיקריהוראותהתכנית
1 מ. עיקרי "מ192.5תוספתשטח 35%(ר 370ל)
).67%(ר"מ

2.משירותשטחיתוספת62.5מ"ר,ל132.0מ"ר.
3.קומותתוספת,מ1עקומה"ע,ל3קומות.
4.בנייקווישינוי:מקדמי5.0מ'ל4.8מ,'אחורימ

'.מ1.5ל'מ5.0
5.התכסיתהגדלת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www. הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עלידיהתכניתעצמונפגע
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-9788409.
הוע למשרדי יומצא ההתנגדות המקומיתהעתק דה

-:09טלפו42439נתניה6הצור,לתכנוולבניהנתניה
8603170



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוק(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל רסדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




נתניה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/750/20נת'מס

"נטי'חורשתהסרג"פארק:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי
ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז

'לתכנוולבניהנתניהמופקדתתכניתמתארמקומיתמס
/750/20נת

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי נת/400/7 
כפיפות תמא/22 





6027 ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.קריתהשרו:נתניהרחוב:ישוב


את תוחמת הסרגהתכנית במזרח'יער הקיי נטי
נתניה ,דגניה הרחובות בי ותחומה המכללה בקרבת

דרהפארקממזרחורחוב,האונברסיטהמצפו,ממערב
מדרואלוני.



:גושיוחלקות
:6,182.חלקיחלקות:8006גוש



:מטרתהתכנית
1.קהילתייערפיתוח.
2.יחודייטבעערכישימור.



הוראותהתכניתעיקרי:
1.תמהוראותפיעלהקייהיערגבולותהגדרת"22א.

2.המותריוהשימושיהתכליותקביעת.
3.בניההוראותקביעת:ואופיההבניההיק.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואה,כלמעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
 לחוק100סעי , תו התנגדות להגיש ימי60רשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני ,מחוזולבניה לתכנוהמחוזיתהועדה למשרדי
המרכז הרצ, שד 91ל טלפו72430רמלה :08-

9788409 .הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
נתניה ולבניה לתכנוהמקומית , 6הצור 42439נתניה

טלפו:09-8603170



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

תאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובה
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




נתניה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/33א//600נת'מס

.דרומערבהעיר"ברודאעלהי:"שהתכנית


נמסרתבזההודעה לס, בהתא 117עיהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

/33א//600נת'מקומיתמס


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי נת/600/א 
שינוי נת/מק/400/7/96/ב 
שינוי נת/400/7 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

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

צפובצדמוצאללאובדרדרומצדציבורית.



:גושיוחלקות
:114.חלקותבמלוא8252:גוש



ישניגושי:
:7932.גושיש:8252גושנוכחי
מגרשי:

א/600/בהתאלתכניתנת529



:מטרתהתכנית
מ תכנובניה זכויות תוספת ידי על מבנה של חדש

.ותוספתקומות



:עיקריהוראותהתכנית
ר"מ3,082רל"מ1,436הגדלתשטחיעיקריימ.א

.ר"מ1,510רל"מ648ושטחישירותעיליימ
.ד"יח18דל"יח12דמ"הגדלתמספריח.ב
ג 2על.קומותע+6מרתהגדלתמספרהקומותמ.
ק מרת ומות +הכוללת חלקית כפולה עמודי קומת

חלקיתבינייקומת+18קומות+טכניגג.
.קביעתהוראותומגבלותבנייה.ד
.קביעתתכסיתקרקעמכסימלית.ה
.שינויקוויבניי.ז



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
19/03/2010 הפרסומי 6080ובילקוט התשע, עמוד,

2744,28/04/2010בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
72430רמלה91שדהרצל,לתכנוולבניהמחוזהמרכז

טלפו :08-9788409המקומית הועדה במשרדי וכ
-:09טלפו42439נתניה6הצור,לתכנוולבניהנתניה

מעונ8603170 ובשעותיוכל בימי בה לעיי רשאי
האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

. www.pnim.gov.ilהפנימשרדשל



פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

ביטולהודעתהפקדתתכניתמתארהודעהבדבר
/593/1פת'מקומיתמס



בזהבדברנמסרתהודעהתכניתהפקדתהודעתביטול
מס פת' /593 /1 דבר, על בהתאשהודעה הפקדתה

 והבניה89לסעי התכנו לחוק ,1965ה"התשכ,
הפרסומי4151ובילקוט,התשנד,180עמוד,בתארי

21/10/1993.



:המתיחסתלתכניותהבאות



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.פתחתקוה:ישוב
פתחתקוה:ישוב

מנחרצו,האריהקדוש,רחובותשרעבי



:תגושיוחלקו
:6,7.חלקותבמלוא:6402גוש



:מטרתהתכנית
.'לאזורמגוריא'שינויייעודמאזורמגוריב.א

.'שינויייעודמשטחלבניצבורילאזורמגוריא.ב

.(שביל(התוויתשטחצבוריפתוח.ג



ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012 6028

.הרחבתדרכי.ד



במשרדיהועדההמחוזית,כלמעונירשאילעייבתכנית
המרכזלתכנומחוזולבניה,הרצל91שדרמלה72430
טלפו :08-9788409לתכנוהמקומיתהועדה ובמשרדי

49100פתחתקוה1העליההשניה,ולבניהפתחתקוה
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ושעות בימי.וכ

.www.pnim.gov.ilהפנימשרדשלהאינטרנטבאתר



פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/1241/130פת'מס

דראהמושבות"אפקו"מתח:שהתכנית
פתחתקוה



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

/1241/130פת'מקומיתמס


:המתיחסתלתכניותהבאות
היחססוג התכניתמספר 
שינוי פת/בת/2000/11/א 
שינוי פת/מק/2000/11/ד 

כפיפות פת/2000/ח 
כפיפות פת/2000 
כפיפות פת/2000/ד 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.דראהמושבות:פתחתקוהרחוב:ישוב
9,7.החרוצי:פתחתקוהרחוב:ישוב

.השפלה:פתחתקוהרחוב:ישוב
אבדרגובלאריהקריתהתעסוקהאזור בצפושטח

בצפוהמושבות

.השפלהבמערב'וברח



:גושיוחלקות
:4042,4950.חלקותבמלוא7207:גוש



ישניגושי:6344חלקותחלקי:41.
 6364חלקותחלקי:46-48.

מגרשי:
ד//2000/11מק/בהתאלתכניתפת1032
ד//2000/11מק/בהתאלתכניתפת1033
ד//2000/11מק/בהתאלתכניתפת1034
ד//2000/11מק/בהתאלתכניתפת1041
ד//2000/11מק/בהתאלתכניתפת1042



:מטרתהתכנית
קריתתעשייהבאזורלמגרשיושימושיזכויותתוספת

.ת"אריהבפ


:עיקריהוראותהתכנית
1 ייע. והרחבתשינוי תעסוקה לאזור תעשייה מאזור וד

מסחרבמפלסהכניסה,משרדי:השימושיהמותריל
.כושר/ומכוניבריאות

2 ל. העיקריי הבנייה שטחי המהווי200%הגדלת
רשטחעיקריוהגדלתשטחיהשרותמעלפני"מ33,800
.ר"מ11,858הקרקעל

3.מהקרקעמעלקומותתוספת4לעדקומותק+12
.קומותבהתאלנספחהבינוי

4.מלקרקעמתחתקומהתוספת2למרתקומות3
מרתקומות.

5.בנייקוויקביעת.
6.בינויהנחיותקביעת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
02/12/2011הפרסומיובילקוט6354,התשעב,עמוד

1818,05/01/2012בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
72430רמלה91שדהרצל,לתכנוולבניהמחוזהמרכז

טלפו :08-9788409המקומית הועדה במשרדי וכ
ולבניהפתחתקוה לתכנו ,השניה1העליהתקוהפתח

49100ובשעות בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל 
האינטרנטאתרוב,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל



פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
ג//1268/66פת'מס

.ג//1268/66תכניתבניעירפת:שהתכנית


נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, א, מתארבדבר תכנית ישור

ג/1268/66/פת'מקומיתמס

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי פת/2000 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

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



:גושיוחלקות
חלקותבמלוא6376:גוש :1516.גוש :6376חלקי

:95.חלקות



:מטרתהתכנית
שכונת להקמת תכנו מסגרת לקבוע באה זו תכנית

 בת 96מגוריתכנית שינוי באמצעות דיור יחידות
כדלקמהמתאר:



א .לאזור בינונית בצפיפות מגורי מאיזור ייעוד שינוי
.לשטחציבוריפתוחולדרחדשה',מגוריג

ב לאזור. מדרכי ייעוד גשינוי מגורי ,'ציבורי ושטח
.פתוח

'איחודוחלוקהמחדשללאהסכמתהבעלילפיפרקג.ג
לחוק'סימז

2יחידותדיורב96קביעתהוראותוהנחיותבניהל.ד
בגובהקומות8-16מבני.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
27/07/2007הפרסומיובילקוט5700 עמוד,התשסז,

3811,08/08/2007בתארי.



6029 ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
72430רמלה91שדהרצל,לתכנוולבניהמחוזהמרכז

טלפו :08-9788409המקומית הועדה במשרדי וכ
ולבניהפתחתקוה לתכנו ,השניה1העליהתקוהפתח

49100ובשעות בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל 
האינטרנטובאתר,המשרדיהאמוריפתוחילקהלש
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ראשולציו:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/15ב//1/2/2רצ'מס

רמתאליהומבנהמשרדיהעירייה:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי לחו117בהתאהתכנו ק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

/15ב//1/2/2רצ'מקומיתמס


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



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ראשולציו:ישוב



:גושיוחלקות
חלקות6823:גוש חלקי :23.גוש :7281חלקות

במלוא :85 גוש.155, חלקות7281: חלקי :111 ,113,
119.



:מטרתהתכנית
מגרש לבי ציבורית לבניה המיועד מגרש בי הצרחה

פתוח ציבורי לשטח המיועד ,בשטחי שינויי ,ללא
.רקעבזכויותוהוראותהבניהבכלייעודק



:עיקריהוראותהתכנית
1.מגרשלביציבוריתלבניההמיועדמגרשביהצרחה

מקוושינויפתוחציבורילשטחהמיועד.
2.קיימתדרהרחבת.
3.בתשריטכמסומבניקווישינוי.
4.עפהבניהוהוראותרצ"זכויותתקפותתכניותי/1/2/
2/ב/1,רצ/1/23ורצ/1/1.



בתאריהודע בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על ה
18/02/2011הפרסומיובילקוט6224 עמוד,התשעא,

3738,12/04/2011בתארי.


הועדה במשרדי וכ במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לציו ראשוולבניה לתכנוהמקומית , ראשו20הכרמל

75264לציוטלפו:03-9547577לעירשאימעוניוכלי
,בהבימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר



ראשולציו:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/1/22/102רצ'מס

.שיכוהמזרח4ברק:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר
/1/22/102רצ'מקומיתמס



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי רצ/1/22 
שינוי רצ/1/1 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.4ברק:ראשולציורחוב:ישוב

שיכוהמזרח:שכונה



:חלקותגושיו
במלוא4247:גוש חלקות גוש.117: :4247חלקי

:136.חלקות



:מטרתהתכנית
ללאפתוח פתוחלשטחפרטי ייעודמשטחציבורי שינויי

.שינויבזכויותהבניההמאושרות
.יהקיי"שינויבקוויהבנייעפ



:עיקריהוראותהתכנית
פתוח פרטי לשטח פתוח ציבורי משטח ייעוד שינויי

.רללאשינויבזכויותהבניההמאושרות"מ26שטחשלב
.יהקיי"שינויבקוויהבנייעפ

.קביעתמגרשלהשלמה



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
09/05/2011הפרסומיובילקוט6250 עמוד,התשעא,

4787,14/06/2011בתארי.


המחוזי הועדה במשרדי נמצאת האמורה תהתכנית
72430רמלה91שדהרצל,לתכנוולבניהמחוזהמרכז

טלפו :08-9788409המקומית הועדה במשרדי וכ
לציו ראשו ולבניה לתכנו , לציו20הכרמל ראשו

75264טלפו :03-9547577בהלעיי רשאי מעוניוכל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר



ראשולציו:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/1/40/4רצ'מס
מלובוטיקבמדרחוב:שהתכנית

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

/1/40/4רצ'מקומיתמס
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי רצ/1/40 
שינוי רצ/1/1 
שינוי רצ/1/1/ג 
שינוי רצ/176/6 

כפיפות רצ/מק/176/20 
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

23,19,24,21.רוטשילד:ראשולציורחוב:ישוב

צ"מרכזראשל:שכונה
ביתמאירובי,ירייההישבנייהע



:גושיוחלקות
במלוא3933:גוש חלקות גוש.31: :3935חלקות

במלוא:7,100.גוש:3935חלקותחלקי:1.



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

2.במתחהמבנילשימורותנאיהוראותקביעת



:עיקריהוראותהתכנית
1 .השימושי הותרו בו ממסחר ייעוד ,מסחרשינוי

משרדי ,מגורי לייעוד ומגורי ,בו ותיירות מסחר
השימושימותרימגורי,מסחר,ומלונאותמשרדי.

2.למלונאותוזכויותהוראותקביעת.
3 .הפיזיי לתקני בהתא יהיה למלונאות השימוש

וסיווג התיירותלתכנומשרדשלמלונאות ,הבטחתתו
.שימורהמתחוהמבניבו



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
24/03/2011הפרסומיובילקוט6236 עמוד,התשעא,

4155,15/05/2011בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
72430רמלה91שדהרצל,לתכנוולבניהמחוזהמרכז

טלפו :08-9788409המקומית הועדה במשרדי וכ
לציו ראשו ולבניה לתכנו , לציו20הכרמל ראשו

75264טלפו :03-9547577בהלעיי רשאי מעוניוכל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר



רחובות:חבתכנומקומימר,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/47ד//550רח'מס

11נורדאו:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנו
מ רחובות ולבניה לתכנומקומית מתאר תכנית ופקדת

/47ד//550רח'מס


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי רח/550/ד 
כפיפות תמא/4/2 
כפיפות רח/מק/2000/ב/3 
כפיפות רח/2000/ג/2 
כפיפות רח/2000/ב/1 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

11.ונורדא:רחובותרחוב:ישוב



:גושיוחלקות
:483.חלקותבמלוא:3704גוש

:מטרתהתכנית
ייעודמגרשמאזורמגוריא שינוי 'מגורילאזורמיוחד

.מגוריאומעונותסטודנטי:מיוחד


:עיקריהוראותהתכנית
1 א. מגורי מאזור מגרש ייעוד שינוי 'לאזור מיוחד

.ותסטודנטימגוריאומעונ:מגוריודיורמיוחד
2.התכניתבתחוהמותריהעיקרייהשטחיהגדלת
.ר"מ1320רל"מ443מ
3 .מגורימבנההקמתבדברהוראהקביעת 6+קרקע,

קומות , "יח12המכיל של ממוצע עיקרי בשטח 110ד
רושטחינוספילשימושהמבנה"מ ,להלכמפורט,או

לחילופי,סטודנטי למגורי מבנה קרקע, ,קומות6+
 "יח36המכיל של ממצוע עיקרי בשטח ר"מ36.6ד

.כמפורטלהל,ושטחינוספילשימושהמבנה
4 מ. הקומות במספר קומת4שינוי מעל קומות

עמודי+לחלקיתחמישיתקומה6קומת קומותמעל
עמודי.

5.בניהוהוראותזכויותקביעת.


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,בימיובשעות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקע מעוניכל ,הרואהאחר בכלפרטתכנוני או בבני

התכנית ידי על נפגע אתעצמו ,פי על לכ הזכאי כל וכ
 לחוק100סעי , תו התנגדות להגיש ימי60רשאי

ההוד של פרסומה הפרסומיממועד בי המאוחרת עה
בעתוני ,מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה למשרדי
.:08-9788409טלפו72430רמלה91שדהרצל,המרכז

לתכנוהמקומיתהועדה העתקההתנגדותיומצאלמשרדי
76442רחובות2ו"ביל,ולבניהרחובות



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשה

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




רחובות:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/2010/23/4רח'מס

.בנימירחובותמגורימסחרושימור:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנו
מקומית מתאר תכנית מופקדת רחובות ולבניה לתכנו

/2010/23/4רח'מס


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי רח/2000/ב/1 
שינוי רח/2010 

כפיפות רח/מק/2000/ב/3 
כפיפות רח/מק/200/ג/3 
כפיפות רח/2000/ג/2 
כפיפות תמא/4/2 
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סעיפיעללכהזכאילחוק100כל,להגירשאיהתנגדותש
 60תובי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוניהפרסומי,ולבניהלתכנוהמחוזיתהועדהלמשרדי
המרכז מחוז , הרצל 91שד :טלפו72430רמלה 
08-9788409 .הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

השרודרוולבניהלתכנוהמקומית,ירק45100נוהטלפו:
ולבניהמצפהאפק03-9000500 לתכנוהמקומיתהועדה,

9גליסתקוהפתח49277טלפו:03-9302051



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 לתכנ(והבניה בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי סמכויות ית
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




זמורה:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/257/1זמ'מס

פ.פ.פלש.צ.שינויייעודחלקמש:שהתכנית


נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, תכני, אישור מתארבדבר ת

/257/1זמ'מקומיתמס


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי זמ/257 
שינוי זמ/800/1 

כפיפות זמ/מק/268 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

3.זמיר:מזכרתבתיהרחוב:ישוב



:גושיוחלקות
:חלקיחלקות:5749גוש.:19חלקותבמלוא5749:גוש
46.



:מטרתהתכנית
1 ייעודמ. פתוחשינוי פתוחלשטחפרטי שטחציבורי

שלמ16בשטח"ר.


:עיקריהוראותהתכנית
1 .פרטי לשטח פתוח ציבורי שטח מחלק ייעוד שינוי

שלבשטחמ16פתוח"ר.
2 .השטחתא בי יצירתמסגרתתכנוניתלאיחודעתידי

המגורילתאהפתוחהפרטי.
3.הגדהציבוריהשטחלכווהמגרששלאחוריבניקולת

.הפתוח
4 .שטח מהרחבת כתוצאה יגדלו לא הבניה זכויות

.המגרש
5.פיתוחאובניהתתאפשרלאהנידובשטח.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
28/10/2010הפרסומיובילקוט6163 עמוד,התשעא,

1231,25/11/2010בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
72430רמלה91שדהרצל,לתכנוולבניהמחוזהמרכז

טלפו :08-9788409המקומית הועדה במשרדי וכ

זמורה ובניה לתכנו "ביל, עקרו קרית סנטר 70500ו
טלפו :08-9414044בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל

האמורי שהמשרדי לקהלובשעות פתוחי  ובאתר,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט




חבלמודיעי:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/197גז'מס

.יערבשמ:שהתכנית


נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, תכנ, אישור מתארבדבר ית

/197גז'מקומיתמס
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/8 
כפיפות תממ/3/2/ג 
א"פתמ"אישורע תמא/35 
א"פתמ"אישורע תמא/22 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

).מושב(בשמ:ישוב

.קוארדינטות

שמביער.



:גושיוחלקות
,:128,3032,3642חלקותבמלוא4068:גוש
,:29,33,35,45,4951חלקיחלקות:4068גוש.83
82,84.גוש:4135במלואחלקות:8996,99107,
109117 ,124131 ,133 ,136 גוש.140, :4135

:חלקותבמלוא:4137גוש.:84,137,139חלקיחלקות
2426 ,2938 ,4043 גוש.51, :4137חלקי

-:2,10–36חלקותבמלוא:4138גוש.:56,59חלקות
חלקות:4139גוש,:,9חלקיחלקות:4138גוש.,23,21
במלוא:12,1916,21,2558.גוש:4139חלקי
חלקות:4140גוש.:34,15,20,2224,60חלקות
במלוא:1529,3132,34,4157,6782,84

88 גוש.90, חלקיחלקות4140: :12 ,1214 ,30,
3940 ,58 ,6066 ,83 ,89 ,9193.גוש :4141

במלואחלקות :122.גוש חלקות4141: חלקי :23
גוש.27 :4142במלואחלקות :1 ,2852.גוש :4142

חלקות חלקי :211 ,2427.גוש :4143חלקות
במלוא :13 גוש.67, חלקות4143: חלקי :גוש.70:
4146במלוא חלקות :2526 ,28113 ,116
,:27,910,1421חלקיחלקות:4146גוש.125
2324,27,114.גוש:4147במלואחלקות:114,
24 ,2627 ,4158 ,6192.גוש :4147חלקי

:1516,23,25,2829,31,3435,39חלקות
40 ,5960.גוש :4150במלואחלקות :128138,
179183.גוש:4150חלקותחלקי:121127,170
178 ,184190.גוש :4151במלואחלקות :2330,
5664 ,71 ,7881 ,112116 גוש.131, :4151

:1222,3133,4955,6570,75חלקיחלקות
77 ,82102 ,104-111 ,117130.גוש :4465

במלואחלקות :220 ,27107 ,109121 ,125,
גוש.128 חלקות4465: חלקי :1 ,21 ,2426.גוש:
חלקות4595 חלקי :28 גוש.31, חלקות4596: :חלקי
71,7476,8788.גוש:4597במלואחלקות:5,6,
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1115,17.גוש:4597חלקותחלקי:2-4,79,16,
1819.גוש:4598חלקותחלקי:5.גוש:4600חלקות

במלוא:49,23,2527.גוש:4600חלקותחלקי:3,
1112 ,24 גוש.28, חלקות5551: חלקי :2 :גוש.7,

5552במלואחלקות :12 ,6 ,8 ,1011 ,13 ,14,
16 גוש.18, חלקות5552: חלקי :7 גוש.9, :5558

במלואחלקות:39,1116.גוש:5558חלקותחלקי:
12.גוש:5564במלואחלקות:18,10.גוש:5564

חלקות חלקי גוש.9: חלקות5565: חלקי :213.גוש:
חלקות5577 חלקי :1 גוש.7, :5579במלוא :חלקות

גוש.4 חלקו5579: תחלקי :13.גוש :5593חלקות
במלוא:1,36,10,13.גוש:5593חלקותחלקי:2,7

9,12,14.גוש:5594במלואחלקות:12.גוש:5594
,:68חלקותבמלוא:5596גוש.:110חלקיחלקות

1113.גוש חלקות5596: חלקי :2 ,45 ,910,
:5597גוש.:14,911חלקותבמלוא:5597גוש.14

חלקות חלקי :56 גוש.8, :5599במלוא :חלקות
:5600גוש.:19,1115חלקיחלקות:5599גוש.10

,:78חלקותבמלוא:5601גוש.:3,56חלקיחלקות
:גוש.:1,36,9,1114חלקיחלקות:5601גוש.15

5603במלואחלקות :34 ,6 ,89 גוש.11, :5603
חלקות חלקי :12 ,5 ,7 ,10 ,1213.גוש :5604

במלואחלקות:13,511,1415.גוש:5604חלקי
חלקות :4 ,1213 גוש.16, :5631במלוא :חלקות

גוש.1 חלקות5631: חלקי גוש.2: :5634חלקות
במלוא:2,8,11.גוש:5634חלקותחלקי:1,37,9

גוש.10 :5635במלוא חלקות :6 ,9 גוש.11, :5635
:חלקיחלקות:5636גוש.:45,78,10חלקיחלקות

23,610.גוש חלקיחלקות5722: :5723גוש.21:
:41.חלקיחלקות

שלמי גושי :4148 ,4149 ,4152 ,4462 ,4463,
4464 ,5555 ,5559 ,5561 ,5562 ,5563 ,5580,
5591,5592,5598,5602.



:מטרתהתכנית


שרות.1 מוקדי לפיתוח שטחי ייעוד ,ותיירות נופש
ותנאיהקמת לרווחתנופשיומטייליוהגדרתתנאי

בניה היתרי למת ,שבי והאיזו האפיו שמירהעל תו
 הפתוחי והשטחי מחדהיער , הבנויי והמוקדי

מאיד.
רכב.2 דרכי למערכת שטחי לנופשי,ייעוד ,מטיילי,

תחזוקה שרות, ובטיחות, בטחו ,במרחב רכב וחנית
,היערכוללחיבורלמערכתהדרכיהאזוריתוהארצית

הוראותוהגבלות,וכהנחיות

לפיתוח.

3 רגל. ,הנחיותלפיתוחמערכתשביליראשיתלהולכי
אופניי רוכבי ,כוללהיערבמרחבחיי רכיבהעלבעלי
תייר הרגלשביל עולי דר מתוואי קטע המהווה ותי
.מלהבטיחרציפותולקבועהנחיותלפיתוחו"לירושליע

4.גלגליתיעררכבתמסלולהתווית.
5 .מפורטות תכניות של בניה והנחיות הוראות לקבוע

'6.ומס'2למוקדיתיירותעממיתביערמס



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
02/10/2003הפרסומיובילקוט5264,התשסד,עמוד

1597,15/01/2004בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
72430רמלה91שדהרצל,לתכנוולבניהמחוזהמרכז

טלפו :08-9788409המקומית הועדה במשרדי וכ

מודיעי חבל ולבניה לתכנו , 10מודיעי שה73100
טלפו :03-9722887בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט




לבהשרו:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

ביטולהודעתהפקדתתכניתמתארהודעהבדבר
א//8/22/9צש'מקומיתמס

לב'יובשלישוביהמאזמאגרלמתקניב:שהתכנית
השרווקלנסאווה



בזהבדברנמסרתהודעהתכניתהפקדתהודעתביטול
מס צש' /8 /22 /9 א/ ,הפקדתה דבר על שהודעה

 לסעי והבניה89בהתא התכנו לחוק ה"התשכ,
1965 , הפרסומי4257ובילקוט התשנה, , ,516עמוד

30/10/1994בתארי.



:ומקומהשטחיהכלוליבתכנית

.תנובות:ישוב
תנובות:ישוב

לבהשרווקלנסווה'מאז



:גושיוחלקות
גוש חלקות8130: חלקי :17 גוש.18, :8152חלקי

:15,16,17,18,21,22.חלקות



:מטרתהתכנית
1.שלביובולמתקנילמאגרגישהדרתוואילהתוות

'.מ8.0ברוחב,השרווקלנסווהלב'ישוביהמאז

2.לביאלכסנדרנחלתוואיביפתוחפרטישטחלקבוע

.הדרהמוצעת

3.הנחלמצירלדרמינימלימרחקמטר20לקבוע.



במשרדיהועדההמחוזית,כלמעונירשאילעייבתכנית
72430רמלה91שדהרצל,לתכנוולבניהמחוזהמרכז

טלפו הועדההמ08-9788409: קומיתלתכנוובמשרדי
השרו לב ולבניה , מונד תל מונד בימי40600תל

באתרוכ.ושעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
.www.pnim.gov.ilהפנימשרדשלהאינטרנט




שרוני:מרחבתכנומקומי,מחוזמרכז

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/1/1/423הצ'מס

,31יותבניהבמעלההארגמתוספתזכו:שהתכנית
.אביהודה



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנו
מקומית מתאר תכנית מופקדת שרוני ולבניה לתכנו

/1/1/423הצ'מס
:באותהמתייחסתלתכניותה

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי הצ/122 
שינוי הצ/122/6/ב 
שינוי הצ/1/1/100/א 
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סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי הצ/122/6/ג 
שינוי הצ/195 

כפיפות הצ/1/1/200 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

31.מעלההארגמ:אביהודהרחוב:ישוב



:גושיוחלקות
:210.חלקותבמלוא:8015גוש



:מטרתהתכנית
בגוש ושירות עיקריות למטרות בנייה זכויות תוספת

8015חלקה210



:עיקריהוראותהתכנית
1 מ. עיקרי לשטח בניה זכויות ר''מ315.7תוספת
)70%(ל405.96מ''ר)90%.(

2 מ. שירות לשטח בנייה זכויות ר''מ30תוספת
)6.65%(ל50מ''ר)11.09%.(

3.משינאחוריבנייקווי6מ'ל5מ'.
4.מגורילבנייהוראותקביעת,ופיתוחשחיהבריכת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט
אהבבניאובכלפרטתכנוניאחרהרו,כלמעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
 לחוק100סעי , תו התנגדות להגיש ימי60רשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני ,מחוזולבניה לתכנוהמחוזיתהועדה למשרדי
המרכז , הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-

9788409 י. ההתנגדות הועדההעתק למשרדי ומצא
שרוניולבניהלתכנוהמקומית,4הצורנתניה42504



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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



יוסרות
יושבתראשהוועדההמחוזית 

המרכזמחוזולבניהלתכנו



הצפומחוז


צפומחוז,מקומיתכנומרחב:שאבית

/11990ג'דחייתתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

ביתכנסתלעדההאתיופית:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית דחיית בדבר

מס ג' /11990פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה
 בתארי 08/03/2001בעיתוניהפרסומי ובילקוט

4970,התשסא,1970עמוד,12/03/2001בתארי.



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/6995 


:כלוליבתכניתומקומהשטחיה

.ביתשא:ישוב



:גושיוחלקות
גוש חלקות22907: חלקי גוש.44: חלקות22923: :חלקי
16.



:מטרתהתכנית
ציבורמבנילשטחחורשהמשטחקרקעייעודשינוי)בית

(כנסת



המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ה, קרית דרנצרת ממשלה

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
שאביתולבניהלתכנוהמקומית,הבירה9ירושליבית

טלפושא:04-6489414



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט



צפומחוז,מקומיתכנומרחב:שאבית

/17166גנ'דחייתתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

ביתשא,הרחבתמוסדחינוכיחמד:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית דחיית בדבר

שהודעהעלדברהפקדתה/17166גנ'מס



:חסתלתכניותהבאותהמתי
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/12623 
שינוי ג/6995 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ביתשא:ישוב



:גושיוחלקות
:14,17.חלקיחלקות:23137גוש



:מטרתהתכנית
מסחרישטחחשבועלציבורלבניינישטחהרחבת.



התכניתהוראותעיקרי:
/12623.יתגלפיתכנ



המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
שאביתולבניהלתכנוהמקומית,הבירה9ירושליבית

טלפושא:04-6489414



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשעותבי, מי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט





ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012 6034

צפומחוז,מקומיתכנומרחב:עיליתיקנע

מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה
/19129ג'מס

יקנע,דוזכויותבנייה"יח'שנוימס:שהתכנית
עילית



הנמסרתבזההודע , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

/19129ג'ברמהמפורטתמס


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/7744 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.יקנעעילית:ישוב



:גושיוחלקות
:5.חלקותבמלוא12627:גוש



:מטרתהתכנית
מס שינוי בניהחל"יח' וזכויות ד '5גוש12627יוקנע

עלית



:עיקריהוראותהתכנית
2ל1דמ"יח'שינוימס

80%ל46%שינויזכויותבניהמ

בהתאבינויהוראותקביעת



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
09/10/2011הפרסומיובילקוט6329,התשעב,עמוד

952,01/12/2011בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
עילית יקנע ולבניה לתכנו המקומית , 1צאלייקנע

 טלפו20692עילית רשאיו04-9596095: מעוני כל
פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי

לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
www.pnim.gov.il.




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:כרמיאל

/19477ג'הפקדתתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

כרמיאלמרכזמסחרי:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מס מפורטת תכנית מופקדת כרמיאל ולבניה לתכנו' 

/19477ג


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 1/18/11 
שינוי ג/424 
שינוי ג/2083 
יפותכפ תממ/2/9 

כפיפות תמא/35 

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/34/ב/5 
כפיפות תמא/34/ב/4 
א"פתמ"אישורע תמא/3 
א"פתמ"אישורע תמא/23/19 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.כרמיאל:ישוב



וחלקותגושי:
גוש :19158במלוא חלקות גוש.14: :19158חלקי

:20.חלקות



:ניתמטרתהתכ
מתעשייההקרקעייעודלשנותהמוצעתהתוכניתמטרת

.למסחר


:עיקריהוראותהתכנית
1.למסחרמתעשייהקרקעייעודשינוי.
2.למסחרבניהזכויותקביעת.
3.וחניהתנועהבינויהוראותקביעת.
4 בנימדרראשיתמס. הקלהבקו מ100מ85' ל'
.מצירהדר'מ50
5 שלמסילתהברזלמהקטנתרצוע. לתכנוה240ל

.מצירמסילתהברזל)לכוודרו'מ')69מ189



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,מונפגעעלידיהתכניתפרטתכנוניאחרהרואהאתעצ
 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי

 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי
בעתוני הפרסומי בי המאוחרת הועדה, למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניהההתנגדו לתכנוהמקומיתהועדה תיומצאלמשרדי
:04-9085671כרמיאלטלפו,כרמיאל



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 סמכוי(והבניה לתכנית בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי ות
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:כרמיאל

הפקדתתכניתמתארמקומיתברמההודעהבדבר
/19636ג'מפורטתמס

כרמיאל,שכונתהררחבע:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוז,1965ה"התשכ, הועדה במשרדי יתכי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מקומית מתאר תכנית מופקדת כרמיאל ולבניה לתכנו

/19636ג'ברמהמפורטתמס



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



6035 ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי מק/כר/143/11 
שינוי ג/במ/143 
שינוי גנ/17007 
שינוי ג/12421 
שינוי ג/10157 
שינוי ג/15270 

כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/34/ב/5 
כפיפות תמא/8 
כפיפות תמא/14 
כפיפות ג/9065 
כפיפות תמא/3/11/ג 
כפיפות תמא/23/15 
כפיפות ג/7696 
כפיפות ג/3376 
כפיפות ג/9372 
כפיפות תממ/2/9 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:כרמיאל.
שכונתהרכרמי



:גושיוחלקות
גוש :18984במלוא חלקות :65 ,200 :גוש.310,

:18992גוש.:83,198,302,311חלקיחלקות18984
חלקות חלקי :40 גוש.62, :19044במלואחלקות :1

26,2829,3133,3538,4041.גוש:19044
חלקות חלקי גוש.50: :19045במלואחלקות :31 ,34,

3642,4546,81,83,86,9293.גוש:19045
חלקות חלקי :33 ,85 ,9091.גוש :19046חלקות

במלוא :35 ,1023 ,2533 ,3537 ,39
גוש.44 חלקות19046: חלקי :24 גוש.34, :19065

:חלקיחלקות:19066גוש.:91,101,103חלקיחלקות
8283.גוש חלקות19067: חלקי :160 ,163 ,177,
גוש.193 :19068במלוא חלקות :55 ,8182,
:5657,69,78,80.חלקיחלקות:19068גוש.116



:מטרתהתכנית
 מגורי שכונת כרמי"הקמת הר "כ תכלול אשר

2.614הדרושי נלווי עירוניי ושירותי דיור יחידות
כגו לה ציבור: מבני ,מסחריי מבני ,ציבורי שטחי
פתוחי רגל, ומעברילהולכי דרכי ,ושטחי פארקי

הנדסיילמתקניהמיועדי.


:יתעיקריהוראותהתכנ
למגורי קרקע מגרשי קביעת ציבור, בנייני , ,מוסדות

 ותעסוקה מסחר,חינו ,פתוחי ציבוריי שטחי,
דרכי,רגללהולכימעברי,למתקניומגרשיפארקי

הנדסיי.
בנייה ומגרשי קביעתהוראותבנייהלמתחמי ,בניי ,קווי

בתחובנייה היתרי למתותנאי קביעתעקרונותבינוי
.התכנית

למגורי מבני טיפוסי קביעת ,התקבצות דר וכ
ולמבנניבנייהלמתחמי.

מרבייבנייה קביעתשטחי ,ומספר מספרקומותמרבי
.אומתח/דלכלמגרשו"יח

.קביעתחזיתותמסחריותכמסומבתשריט
חדשות דרכי התווית קיימות, דרכי הרחבת ,לרבות

.כירגלדרכימשולבותושביליהול
הנדסיילמתקנימגרשיקביעת.

בניינילחלקיוהוראותגמרחומריקביעת.
פתוחיציבוריילשטחיתכנוהוראותקביעת.

בו שישווקו מגרשי מספר המכילי מתחמי קביעת
.זמנית

ייעוד/12421עלפיתוכניתהמתארהמקומיתג שינוי
עפ ויעור יער של תמ"שטח "י ילמגור22א ,דרכי,

 כ של כולל בשטח לשימור ושטח פתוח ציבורי שטח
16.77דונ)כמהווה10%(סהמתו"ככ165.12

.דונשטחהיערכולו
כשלייעודשינוי0.06ושלקייפארקיערמתודונ

כ16.71מוצעאדנטעיערמתודונ.
 גפעל המתאר תוכנית י מחצב12421/ אתר הביטול

ת20"המסמו"תמלפי"14א.


לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני il.gov.pnim.www.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,ידיהתכניתפרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעל

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניהההתנגדותיומצאלמ לתכנוהמקומיתהועדה שרדי

:04-9085671כרמיאלטלפו,כרמיאל



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:העמקמגדל,יזרעאלי

/17628ג'אישורתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

תכניתמפורטתלתחנתתעשיותשל:שהתכנית
מגדלהעמק,"מקורות"



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, אי, מפורטתבדבר תכנית שור

/17628ג'מס


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/2765 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.מגדלהעמק:ישוב



:גושיוחלקות

:1,5,7.חלקיחלקות17378:גוש





ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012 6036

:מטרתהתכנית


לשטח ייעודהקרקעמשטחהמוגדרכשטחחקלאי שינוי
למתקניהנדסייהמ יועד :"וזיקת למישאיבהתחנת

.הנאהלמעברברכב



:עיקריהוראותהתכנית
למתק המיועד בשטח המותרי השימושי קביעת

הנדסיי.

הנדסיילמתקניהמיועדבשטחבניההוראותקביעת.

.קביעתהוראותומתהנחיותלפיתוחסביבתי



ב פורסמה הפקדתהתכנית על בתאריהודעה עיתוני
17/06/2011הפרסומיובילקוט6270 עמוד,התשעא,

5662,21/07/2011בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת קרייתהממשלה דר

 טלפו17511עילית :04-6508555ועדה במשרדי וכ
:דלהעמקטלפומג,מקומיתלתכנוולבניהמגדלהעמק

06-6507715ולבניה לתכנו המקומית הועדה
יזרעאלי , טלפו18120עפולה :04-6429660וכל

שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי המעוניי
פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,

הפני www.pnim.gov.il.



צפומחוז,מקומיתכנומרחב:נהריה

/18972ג'הפקדתתכניתמפורטתמסברהודעהבד

'רח,הגדלתזכויותבניהלמגורי:שהתכנית
5פינסקר,נהריה



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
 מופקדת נהריה ולבניה מסלתכנו מפורטת תכנית /ג'

18972
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/10715 
שינוי ג/851 
שינוי ג/במ/103 

כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/4 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.נהריה:ישוב



וחלקותגושי:
:48,67.חלקיחלקות:18169גוש



:מטרתהתכנית
.הגדלתזכויותבניהוצפיפותוגובה



:עיקריהוראותהתכנית
קביעתהוראותבניה

הגדלתזכויותהבניהלמטרותעיקריותומטרותשירות

מגוריצפיפותהגדלת

.ד"הגדלתמספריח
הגדלתתכסיתמותרת

.הנחיותבינויועיצובאדריכלי
.גדלתהגובהה

.הגדלתמספרקומות


לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,עלידיהתכניתפרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגע

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניהההתנגדותיומצא לתכנוהמקומיתהועדה למשרדי

:04-9879827נהריהטלפו,נהריה



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:נהריה

הפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטתהודעהבדבר
/19088ג'מס

אחוזיבניהומספר,הגדלתצפיפות:שהתכנית
נהריה,קומות



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה הועדה,1965ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
ברמה מפורטת תכנית מופקדת נהריה ולבניה לתכנו

/19088ג'מפורטתמס


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/851 
שינוי ג/במ/103 
שינוי ג/10715 

כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/4 

פיפותכ תמא/34/ב/3 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/13 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.נהריה:ישוב

:גושיוחלקות
חלקי:18169גוש.:5253חלקותבמלוא:18169גוש

:67.חלקות



:מטרתהתכנית
הקמתבניימגורייוקרתיעדירותמרווחות



6037 ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012

הגדלת,בניההגדלתצפיפותהתכניתמציעהגדלתאחוזי
.הקומותהמותרוהגדלתהגובההמותר'מס



:עיקריהוראותהתכנית
בניה אחוזי הגדלת צפיפות, הגדלת ,מספר הגדלת

ד"יח'הגדלתמס,הקומותהמותרוהגדלתהגובההמותר
.והגדלתתכסית



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,לקהלהאמוריפתוחי

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-9879827נהריהטלפו,נהריה



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקות

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:נהריה

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/19456ג'מס

חניתה2ויצמ'בניהברחהגדלתאחוזי:שהתכנית
7,נהריה



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
'לתכנוולבניהנהריהמופקדתתכניתמתארמקומיתמס

/19456ג


:המתייחסתלתכניותהבאות
גהיחססו התכניתמספר 

שינוי ג/במ/103 
שינוי ג/851 
שינוי ג/10715 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.נהריה:ישוב



וחלקותגושי:
גוש :18165במלוא חלקות גוש.121: :18165חלקי

:62.חלקיחלקות:18166גוש.:67חלקות



:מטרתהתכנית
במגוריבניייח19הקמת"ד.



:עיקריהוראותהתכנית
הגדלתאחוזיהבניהלמטרותעיקריות

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



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בבניבכלאו
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-9879827נהריהטלפו,נהריה



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקרסד(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל רי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:נהריה

הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
/19650ג'מס

סחלבבנהריה'הגדלתאחוזיהבניהברח:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"כהתש, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
'לתכנוולבניהנהריהמופקדתתכניתמתארמקומיתמס

/19650ג


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/9088 
שינוי ג/במ/14 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.נהריה:ישוב

:גושיוחלקות
:10,21.חלקיחלקות:18134גוש



:מטרתהתכנית
פרוייקטלהקמתתכנוניתתשתיתהיאהמוצעתהתכנית

צעירילזוגותאיכותימגורי.
מס הגדלת בניה אחוזי הגדלת מציעה התכנית ,ד"יח'

.הגדלתמספרהקומותוהגדלתהגובה,הגדלתצפיפות



:תעיקריהוראותהתכני
עיקריילשטחיהבניהאחוזיהגדלת

שירותלשטחיהבניהאחוזיהגדלת

הצפיפותהגדלת

קומהתוספת

הגובההגדלת

.הגדלתהתכסית


לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני il.gov.pnim.www.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
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 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי
בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי

לתכנוהמחוזיתהצפומחוזולבניה ,הממשלהקריתדר
 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק

ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי
:04-9879827נהריהטלפו,נהריה

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

שעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:צפת

הפקדתתכניתמתארמקומיתברמההודעהבדבר
/19374ג'מפורטתמס

תצפ,רמתרזידרומורדותרזי:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מקומית מתאר תכנית מופקדת צפת ולבניה לתכנו

/19374ג'ברמהמפורטתמס



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

בניהוהרשאות להוציא:התרי ניתלאשמכוחהתכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/במ/263 
שינוי ג/552 
שינוי ג/במ/6א 
שינוי ג/3845 
שינוי ג/14476 
שינוי תרשצ/1/08/35 

כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/3 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תרשצ/36/08/1 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/12/1 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:צפת.


וחלקות גוש:גושי:13095חלקות חלקי :גוש.24:
:37חלקיחלקות:13701גוש.:1חלקיחלקות13096

39 ,7475 ,84 ,8990 גוש.93, חלקי13703:
:1217,34חלקותבמלוא:13704גוש.:71חלקות

36 ,4157 ,7989 ,98100 גוש.120, :13704
:1,36,1011,1819,2632,37חלקיחלקות

40,5865,78,9091,93,97,101103,105,
107,110,117,119.גוש:13705חלקותחלקי:2.גוש:

13706חלקות חלקי :4748 ,9697.גוש :13716
חלקות חלקי גוש.1: :13966במלוא חלקות :גוש.43:

חלקות13966 חלקי :39 גוש.44, :13978חלקות
במלוא:6.גוש:13978חלקותחלקי:23.



:מטרתהתכנית
 מגורי שכונת רזי"הקמת מורדות "כ הכוללת

1062 במבני מגורי קרקעיחידות צמודי צמודי
רוויה ובבנייה טרסות: מבני ,מוג ודיור מדורגימבני.

העירונייהשירותיהסדרתהינההתכניתמטרתככמו
הנלווי ,כגו ציבור: מבני חנויות, ,ציבוריי שטחי
פתוחי,דרכי,מבנידררגללהולכיומעברישבילי
.ושטחייעור,ציבור

העיר של אופיה למרכזבשל הסמיכות ומשו צפת
כוללהשכונהתכנוחמרהואדיולכבישהחדש3העירוני

ומסחר מלו בתי ,וסמוכי העירוני במרכז המשתלבי
.אליו

נגישות דיור יחידות מכסות מקצה התכנית ,ומספקת
.נגישותלאנשיעמוגבלותבסביבההבנויהוהפתוחה

.ירצפתהתכניתמהווהחלקמתכניתהמתארשלהע


:עיקריהוראותהתכנית
 השכונה של העירוני העיצוב עקרונות מער יצירת

הפנימייערכיהפיועלהסביבתיבהקשרה.
הנ והערכי העקרונות פי קרקע"על ייעודי נקבעי ל

למגורי ציבור, מבני מסחר, מלונאות, ,ככרותעירוניות,
פתוחיציבוריישטחי,ייעור,שבילי,דרכי,מעברי

.להולכירגלודרמבניציבור
יעוד לכל המותרי והשימושי התכליות ,קביעת

בסעיכמפורט בהוראות4התכליותבכלתאשטחיהיו
.בתשריטובתכניתהיבנוי,התכנית

האדריכליוהעיצובהבינויועקרונותהנחיותמערכתיצירת
השוניליעודיהגמרחומריוקביעת.

ב הוראות בתכניתקביעת השטח לתאי נייה ,בניי ,קווי
.עקרונותבינויותנאילמתהיתריבנייהבתחוהתכנית

.קביעתסוגימגוריופיזורבשכונה
למגוריהשטח הסדרתגודלתאי בנייה, שטחי ,ומספר

שטח תא בכל מרבי יחידות ,ומספר יחסי מבני גובה
.קומותמרבי

.תופילוסתאישטחקביעתמפלסיהכניסההראשיילבי
מיקוקביעת,בשכונההציבורמבניוגובהכמות.
מיקוקביעת,בשכונההמסחרמבניוגובהכמות.
מיקוקביעת,מלונאותמבניוגובהכמות.

.קביעתמיקוהשטחיהפתוחיבשכונה
וציבורי התוויתדרכיבשכונהלרבותתנועתרכבפרטי

.במגרשיובדרכיוהסדריהחנייה,ודרלרכבשרות
ציבוריי לשטחי תכנווהנחיות יצירתמערכתהוראות

הפתוחי ,הנופית לטיילת לרבות וליעור לשבילי
.שלאורהשכונהולטיילתההיקפית

לתשתיות בהתייחס בנייה והנחיות הוראות קביעת
קיימות :ומערכות קיימי גובה מתח וקו עליו מתח קו

.מיוביוב
.תסביבתיותקביעתהנחיו

והנחיות הוראות קביעת ,קיימות את לשפר שמטרת
השוני בנושאי הנבנית השכונה ,כגו :מי שימור

הגשמי ,ושימוש המבני של האנרגיה בצריכת שיפור
.יעילבנתוניהאתר

/3845.ביטולהאתרעתיקותכמסומבתשריטג
שבתחו הואדיות לשמירת והנחיות הוראות קביעת

.התכנית
לצורהאקולוגימסדרולשמירתוהנחיותהוראותקביעת

.מעברבעליחייוצמחיבקטעהמזרחישלהתכנית
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מחנייתעופהשדהבשלבנייהמגבלותקביעת.



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,דרהממשלהקרית

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-6927467צפתטלפו7ירושלי,צפת



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

תובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכ
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:צפת

/20024ג'הפקדתתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

צפתמוסדותחינוומלונאות:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי לחוק89בהתאהתכנו
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מס מפורטת תכנית מופקדת צפת ולבניה לתכנו /ג'

20024


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/552 
שינוי ג/653 

כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/34/ב/4 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.צפת:ישוב



וחלקותגושי:
:57.חלקותבמלוא:13052גוש



:מטרתהתכנית
ומוסדות למבני הבראה ובתי ממלונאות ייעוד שינוי

"ציבורותירות


:עיקריהוראותהתכנית
1.הבראהובתיממלונאותמותרותתכליותשינוילמבני

.ומוסדותציבורותירות

2.בהתאבינויהוראותקביעת.
3 . שבתוק תכניות על זכויות מוסיפה התכנית ג(אי/

653,ג/552(


לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.במעוניכלקרקע,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

נצר עילית טלפו17511ת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-6927467צפתטלפו7ירושלי,צפת



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

התכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:הגלילאצבע

הפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטתהודעהבדבר
/19054ג'מס

ראשפינה',כבישגישההרחבהג:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מפורטת תכנית מופקדת הגליל אצבע ולבניה לתכנו

/19054ג'ברמהמפורטתמס


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי תרשצ/7/07/01 
שינוי אג/קמ/5626/004 
שינוי אג/מק/5626/037 
שינוי ג/5626 

כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות ג/12074 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות ג/11261 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ראשפינה:ישוב



וחלקותגושי:
גוש :13938במלוא חלקות :248 ,271 :גוש.273,

חלקות13938 חלקי :33 ,3536 ,38 ,246 ,247,
249 ,270 ,272 גוש.288, חלקות13940: חלקי :29
31 ,3436 ,38 גוש.82, חלקות13946: חלקי :61,
63,8081.גוש:13962חלקותחלקי:2.



:מטרתהתכנית
מס דר תוואי שינוי ג19' בתכנית שקיימת /5626

ימתבפועלבשטחבהתאלתוואיהדרהקי

בתוואי הדר לאור הוגבלי השטחי יעודי הסדרת
.המוצע



:עיקריהוראותהתכנית
 דר תוואי ת19שינוי עג.ב.לפי /5626למצבבהתא

הקיייבשטח

כדילאפשרביצועהרחבת,הסדרתתוואיהדרהקיימת
הדרמדרכותותשתיות
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הניקוזשלנחלראשפינהע מ"הסדרתתוואי ובלסגורי
.תתקרקעיבהתאלהנחיותרשותהניקוז



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

אילכעלפיסעיוככלהזכ,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 עילית נצרת הממשלה קרית 17511דרטלפו :04-
6508555 .הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

לתכנ הגלילהמקומית אצבע ולבניה ו ,הגלילית חצור
טלפו:04-6800077



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:הגלילאצבע

אישורתכניתמפורטתברמהמפורטתהודעהבדבר
/19181ג'מס

ראשפינה,'21מגרשמס:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

/19181ג'ברמהמפורטתמס


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/5626 
שינוי ג/8600 

כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תממ/2/9 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ראשפינה:ישוב



:גושיוחלקות
:43,108,288.חלקיחלקות13938:גוש



:מטרתהתכנית
קבועגודלמגרשמינימאליל

בניקווילקבוע,בינויוהוראותתכסית

מגרשילשנימגורימגרשלפצל



:עיקריהוראותהתכנית
בשטחמינימלימגרשגודלמ500לקבוע"ר
לשנותהוראותבדברקוויהבניה

לשנותהוראותבדברתכסית

.הגדלתזכויותבניה
האחד,גרשילחלקאתמגרשהמגוריהמאושרלשנימ

מ500בשטח"השטחביתרתוהשניר



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
12/08/2011הפרסומיובילקוט6278 עמוד,התשעא,

5989,10/08/2011בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
הגליל אצבע ולבניה לתכנו המקומית ,הגלילית חצור

טלפו :04-6800077בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט



צפומחוז,מקומיתכנומרחב:בבקעתהכרית

הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
/18365ג'מס

ד"יח300תוספתתוכניתמתארסאגור:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
ולבניהבקעת לתכנומתארתכניתמופקדתהכרבית

/18365ג'מקומיתמס



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/2085 
שינוי ג/9748 
שינוי ג/10233 
שינוי ג/7277 

כפיפות ג/5380 
כפיפות ג/11264 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/2/9 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:וביש:ור'סאג.


:גושיוחלקות
בשלמות גושי גוש.19182: חלקות19166: :חלקי

:126,2949,64חלקותבמלוא:19167גוש.61
71 גוש.77, חלקות19167: חלקי :2728 ,50 ,55
60 ,8190 ,9297 ,99100.גוש :19169חלקי

חלקות :2224 ,27 ,28 גוש.96, ותחלק19171:
במלוא :18 ,2021 ,2931 ,40 ,75 ,99 ,101,
,:1,34,1617,19חלקיחלקות:19171גוש.171
22 ,2728 ,3235 ,3739 ,41,9798,100,
102106,167,173.גוש:19172במלואחלקות:13,
18 ,21 גוש.25, חלקות19172: חלקי :112 ,14
17 ,1920 ,2224 ,27 ,2932 ,6869.גוש:

19173במלואחלקות:1314,1721,2930,34
73 ,7577.גוש חלקות19173: חלקי :19 ,11

12 ,15 ,22 ,25 ,2728 ,3233 גוש.74, :19174
חלקות:19176גוש.:1011,24,28,32חלקיחלקות

במלוא גוש.94: חלקותח19176: לקי :6185 ,87
91 ,95 ,97 גוש.99, :19177במלואחלקות :גוש.96:

חלקות19177 חלקי :63 ,9799.גוש :19179חלקי
:חלקותבמלוא:19180גוש.:7476,7886חלקות

138 ,8387.גוש חלקות19180: חלקי :3943,
4754,89.גוש :19181במלואחלקות:136,71,
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7486 ,100106.גוש חלקות19181: חלקי :37
38,5657,61,6770,7273,87,9799.גוש:

19183במלוא חלקות :10 ,16 ,32 ,36135.גוש:
:12,7,9,1112,15,17,20חלקיחלקות19183

24 ,2629 ,31 ,3335.גוש :19184חלקות
במלוא:7104 ,111195 גוש.197, :19184חלקי
חלקות :56 ,105110 גוש.196, :19185חלקי
:12.חלקות

בנוישטח



:מטרתהתכנית
בתחדשהמגורישכונתיח300הקמת"סאגבישובור'ד



:עיקריהוראותהתכנית
1 .מגורי לאזור ייעוד שינוי ציבור, מבני ,תעסוקה,

פ"שצ ספורט, ציבור"שצ, במבני משולב פ ,התוויות
.שינויתוואידרכימאושרות,מערכתדרכיחדשות

2.שונילאזוריבניההוראותקביעת.
3.שונילאזורישימושיקביעת

4.בניההירתלמתהוראותקביעת

5.תשתיותכוללהשטחלפיתוחהנחיותקביעת

6.אדרלעיצובהנחיותקביעת'
7 במקומ. מסילתברזל של לתכנומרצועההקלה ת

מצירמסילתברזללכיווצפו'מ')66מ186ל'מ240
ו120דרולכיווברזלמסילתמציר(



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כל.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

ה קרית דר עילית נצרת טלפו17511ממשלה :04-
6508555 .הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

הכר בית בקעת ולבניה לתכנו המקומית ,כרמיאל
טלפו:04-9580693



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

בהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתו
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:אלוניגבעות

הפקדתתכניתמתארמקומיתברמההודעהבדבר
/19984ג'מפורטתמס

'שינויייעודממרכזאזרחילמגוריב:שהתכנית
.ומסחרלמגוריימסחרומשרדישפרעוממגורי



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה הצפוובמשרדי מחוז ולבניה לתכנו
מתאר תכנית מופקדת אלוני גבעות ולבניה לתכנו

/19984ג'מקומיתברמהמפורטתמס


ללאאיחודוחלוקה:וחלוקהאיחוד



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/14570 
שינוי גנ/17694 
שינוי ג/15969 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.שפרע:ישוב



וחלקותגושי:
:18,22.חלקיחלקות:10276גוש



:מטרתהתכנית
ב למגורי ייעוד שינוי 'ותעסוקה מסחר מגורי ולאזור

הגדרתזכויותוהוראותבניה



:עיקריהוראותהתכנית
שינויייעודממרכזאזרחילמגוריב

למגוריומסחרממגוריייעודשינוי,ותעסוקהמסחר

ב מגורי באזור המרביי הבניה שטחי קביעת ' ל
120%מתוכ90%עיקריישטחיהמהווי.

ומסחר מגורי לאזור המרביי הבניה שטחי קביעת
 ל 226%ותעסוקה 139.5%מתוכשטחי המהווי

עיקריי

והשימושיהתכליותקביעת

קביעתהתנאילמתהיתריבניהושלביביצוע



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

הפר בי בעתוניהמאוחרת סומי ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

אלוניגבעות,טלפושפרע:04-9502017



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
הבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגש

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:גול

/18911ג'הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס

גול3,4,בריכתתלמשקה:תשהתכני



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מס מפורטת תכנית מופקדת גול ולבניה לתכנו /ג'

18911
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:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/3/11/ב 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/2/3 
כפיפות תמא/34/ב/5 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:משקהתל4בריכת


:9,41.חלקיחלקות200000:גוש:גושיוחלקות


:מטרתהתכנית
 כ של בנפח שתיה מי בריכת ק"מ5000הקמת לת,

 4משקה ,שתיה מי בריכת של סטאטוטורית והסדרה
קיימת ,משקה3תל,שללהריסתההאפשרותמתתו

הפחבריכת) 3תלמשקה (חדשהבריכה והקמתהשל
במקומה



:עיקריהוראותהתכנית
המיועד בשטח בתחו ופיתוח בינוי הוראות קביעת

הנדסיילמתקני

.תוחהאתרקביעתהוראותבינויומתהנחיותלפי
שמספרהמאושרתמדרלמתרגישהדר982התווית

אזוריתדרלתכנומרצועההקלה982קבלת.


לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,יאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכניתפרטתכנונ

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

גול,12900קצריטלפו:04-6969712

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 בהתנ(והבניה נוהל חוקרסדרי סמכויות לתכנית גדויות
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:גול

/17830ג'אישורתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

רמתהגול,שעריהודיה:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, מפו, תכנית אישור רטתבדבר

/17830ג'מס


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



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

:גושיוחלקות
:3,67,25,28.חלקיחלקות201000:גוש



:מטרתהתכנית
הסעדההכוללאתגריספורטמרכזיהודיהבצומתלהקי

ושרבתכניתהאבלתיירותשלרמתושרותידרכפישא
הגול



:עיקריהוראותהתכנית
מתאר תכנית עליו חלה שלא לשטח ייעוד /קביעת
מסחרשיעודוושטחחקלאישטחשיעודולשטחמפורטת

ותחבורה

מדרהקלה918לאשררו867ל40מ'ע"תכניתפ
/13503ג



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
18/11/2011הפרסומיובילקוט6346,התשעב,עמוד

1580,22/12/2011בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
גול ולבניה לתכנו המקומית , 12900קצריטלפו: 

04-6969712ובשעותבימיבה לעיי וכלמעונירשאי
האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל



צפומחוז,מקומיתכנומרחב:הגלבוע

הפקדתתכניתמתארמקומיתברמההודעהבדבר
/19406ג'מפורטתמס

קיבוגבע:שהתכנית


ה בזה ודעהנמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מקומית מתאר תכנית מופקדת הגלבוע ולבניה לתכנו

/19406ג'ברמהמפורטתמס



אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה
בחלקמתחוהתכנית/ניתבכלתחוהתכ



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/4092 
שינוי ג/גל/מק/104 
שינוי ג/14205 

כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/4 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.גבע:ישוב



וחלקותגושי:
:גוש.:21,2324,26,28חלקותבמלוא:23176גוש

חלקות23176 חלקי :19 ,27 גוש.29, :23177חלקות
במלוא:62,7174,78,82,8486,90,9294,

9798 ,101103.גוש חלקות23177: חלקי :60
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61 ,6365 ,69 ,8081 גוש.83, :23178חלקי
:34,36.חלקות



:מטרתהתכנית
למגורינוספתוהרחבההתעשייהאזורהסדרת.



:עיקריהוראותהתכנית
1 .חקלאי ומשטח לתעשייה משק ממבני ייעוד שינוי

וחלקומיוחד היהחקלאי משטחשחלקו וכמשק למבני
למגוריחקלאי,פ"ושפדרכי.

2 .לכל המותרי והשימושי התכליות ופירוט קביעת
.ייעודקרקע

3.בנייההוראותקביעת.
4.אדריכליועיצובבינויהנחיותקביעת.
5.וחלוקהאיחודבדברהוראות.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. ניהפמשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
ולבניה לתכנו המחוזית הועדה הצפולמשרדי ,מחוז

 עילית נצרת הממשלה קרית 17511דרטלפו :04-
6508555 .הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

הגלבוע ולבניה לתכנו המקומית , חרוד מאוחד(עי(
טלפו:04-6533237



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

עובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוה
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:הגלבוע

דחייתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/7730ג'מס

,שנויייעודמחקלאיללוללגידולהודי:שהתכנית
אור



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה מתאר1965,ה"התשכ, תכנית דחיית בדבר

מס מקומית ג' /7730הפקדתה דבר על שהודעה
 בתארי בעיתוני ובילקוט26/07/1995פורסמה

 4330הפרסומי התשנה, , 4706עמוד ,בתארי
27/08/1995.



:מקומהשטחיהכלוליבתכניתו

.אור:ישוב
אור:ישוב



:גושיוחלקות
:6.חלקיחלקות:20772גוש



:מטרתהתכנית
.הקמתלוללגידולהודולבשר

.התוויתדרכיגישה



המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
הגלבוע ולבניה לתכנו המקומית , חרוד מאוחד(עי(

טלפו:04-6533237



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט



צפומחוז,מקומיתכנומרחב:המזרחיהגליל

ברמהמקומיתמתארתכניתאישורבדברהודעה
/17293ג'מפורטתמס

טורעא,מערביתשכונהדרומית:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

/17293ג'מקומיתברמהמפורטתמס



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/8584 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות ג/13117 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:טורעא.


וחלקות גושי:גוש:16627חלקות חלקי :גוש.36:
16628במלואחלקות :2829 ,36 גוש.39, :16635

במלוא חלקות :12 ,2032 ,42 ,4546.גוש:
חלקות16635 חלקי :3 ,1719 ,3334 ,3940,

44.


:מטרתהתכנית
בתמגורייח191שכונת"טורעאכפרלישובבמערבד

,לבנוס62יח"קייגדמתוכניתמות/8584מאושרת.


:עיקריהוראותהתכנית
1.במגורילשטחחקלאימשטחייעודשינוי,'גמגורי,'

דרכיוהתויתציבורישטחי.
2.בניההיתרילהוצאתומגבלותהוראותמת.
3 .וחלוקה איחוד לעריכת למתחמי הוראות קביעת

.בתוכניתעתידיתהנגזרתמתוכניתזאת


בתאריהודע בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על ה
24/04/2009הפרסומיובילקוט5955,התשסט,עמוד

4023,24/05/2009בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
 המזרחיהמקומית הגליל ולבניה לתכנו ,תבור כפר

15241טלפו :04-6772333בהלעיי רשאי מעוניוכל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,

. www.pnim.gov.ilהפנימשרדשלהאינטרנטובאתר
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הגלילהמרכזי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז


תכניתמסאישורמפורטת'18006/ג
התכניתש:ימיוחדישנוילחקלאיחקלאימשטחעוד,

סנאאבו


נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, , תכנית אישור מפורטתבדבר

/18006ג'מס


:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/14058 


:מטרתהתכנית
למבנהמשקשינוייעודמשטחחקלאי



:עיקריהוראותהתכנית
שינוייעודמשטחחקלאילמבנהמשק

המאושרת/14058תוספתלתכניתג


:מקוהתכנית


.אבוסנא:ישוב
:גושיוחלקות



:19.חלקיחלקות:18888גוש



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

06/04/2011הפרסומיובילקוט6236 עמוד,עאהתש,
4163,15/05/2011בתארי.



לתכנוהמחוזיתהועדהבמשרדינמצאתהאמורההתכנית
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו:04-6508555המקומיתהועדהבמשרדיוכ
 ולבניה המרכזילתכנו הגליל עכו, ,טלפו :04-9912621

 בימי בה לעיי רשאי מעוני שהמשרדיוכל ובשעות
לקהל פתוחי האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,

הפניil.gov.pnim.www



צפומחוז,מקומיתכנומרחב:התחתוהגליל

הפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטתהודעהבדבר
/18872ג'מס

קביעת,יהקביעתהוראותוזכויותבנ:שהתכנית
מותרישימושי,דבורהשדמות



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מפורטת תכנית מופקדת התחתו הגליל ולבניה לתכנו

/18872ג'ברמהמפורטתמס



ללאאיחודוחלוקה:וקהאיחודוחל



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/6540 
שינוי ג/5907 

כפיפות תמא/34/ב/4 

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/3/11/ג 
כפיפות ג/13618 
כפיפות ג/10988 
כפיפות גת/מק/5907/2 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.שדמותדבורה:ישוב



:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:15121גוש



:מטרתהתכנית
להקיאפשרות מתהכולל תוספתלייעודשטחחקלאי
בשטח מיתקניה על חיי לבעלי חקלאיי משק מבני

אורווה,רפת,לילפיטוהודילו,לולי,חקלאי

חקלאי למבני בניה היתרי להוצאת תנאי קביעת
.באיזורהחקלאישלהנחלה

קדמי אחורי בניי בניי בקו בי0=ושינוי הנחלה בתו
סעי לפי ושטחחקלאי 'א62שטחמגוריבישובכפרי

/5907ג'המהווהשינוילתכניתמס)(4(א(



:עיקריהוראותהתכנית
קביעתשימושימותרי,קביעתהוראותוזכויותבנייה



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
הועדההמקומי ולבניהההתנגדותיומצאלמשרדי לתכנות

התחתוהגליל,טלפו:04-6628210



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:התחתוהגליל

הפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטתהודעהבדבר
/18971ג'מס

שדמותדבורה,38נחלה:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

ו הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה במשרדי
מפורטת תכנית מופקדת התחתו הגליל ולבניה לתכנו

/18971ג'ברמהמפורטתמס



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



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי מק/גת/5907/2 
שינוי ג/13618 
שינוי ג/6540 
שינוי ג/10988 
שינוי ג/5907 

כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות ג/4748 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/3 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.שדמותדבורה:ישוב



וחלקותגושי:
:810,22.חלקיחלקות:15120גוש



:טרתהתכניתמ
חקלאית לא תעסוקה שימוש לפיתוח שטח הגדרת

במושבשדמוצדבורה'38בנחלהמס

של בניהבאיזורהחקלאי קביעתתנאילהוצאתהיתרי
הנחלה

שינויקויבניותכסיתהקרקעבנחלה



:עיקריהוראותהתכנית
שינויייעודקרקעמשטחחקלאילמגוריבישובכפרי

 קרקע ייעוד אשינוי חלקות חקלאי משק מאזור 'ושטח
חקלאילשטחחקלאיעהנחיותמיוחדות

מתאפשרותלבנייתמבנימשקחקלאייבשטחחקלאי

קביעתהוראותוזכויותבניה

מותרישימושיקביעת



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ולב לתכנוהמחוזיתהצפומחוזניה ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

התחתוהגליל,טלפו:04-6628210



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

עליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדותש
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



צפומחוז,מקומיתכנומרחב:הגליללב

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/19712ג'מס

שינויייעודממבניציבורלמגוריומבני:שהתכנית
בורדירחנאצי



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מקומיתמתארתכניתמופקדתהגליללבולבניה לתכנו

/19712ג'מס
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/9631 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.דירחנא:ישוב

:גושיוחלקות
:3334.חלקיחלקות:19418גוש



:מטרתהתכנית
מסחרלמגוריציבורלמבנימשטחקרקעשלייעודשינוי

ומבניומוסדותציבור



:עיקריהוראותהתכנית
מגורימסחרשינויייעודשלקרקעמשטחלמבניציבורל

ומבניומוסדותציבור

קביעתהשימושיהמותרותלכלייעודקרקע

קביעתהוראותבניה

קביעתהשלביוההנחיותלביצוע



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

עיל נצרת טלפו17511ית :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-6746740ניטלפו'סח,לבהגליל



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




צפומחוז,מקומיתכנוהגליל:מרחבלב



תכניתמתארמקומיתהודעהבדבראישור 
/19511ג'מס

קומותוגובה'מס,הגדלתאחוזיבניה:שהתכנית
הבני,בניקוויושינויקרקעתכסית,סכני



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה , אישור תכניתמתארבדבר
/19511ג:מספרמקומית
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:המתיחסתלתכניותהבאות


מספרהתכניתסוגהיחס
/6342גשינוי


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ני'סח:ישוב


:גושיוחלקות


:6.קיחלקותחל:19270גוש


:תהתכניתמטר
.וגובההבניי,הקומות'הגדלתאחוזיבניהמס



:עיקריהוראותהתכנית
לבניהאחוזיהגדלת200%במקו80%

קומות2קומותבמקו4הקומותל'הגדלתמס
לבניגובההגדלת16.2מ'מ10במקו'

 מ6קביעתזיקתהנאהברוחב נגישותתקנית' לאפשר
לחניוהמוצעבתכנית



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
24/02/2012הפרסומיובילקוט6390,התשעב,עמוד

3079,13/03/2012בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנו:התכניתהאמורהנמצאתבמשרדי
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת  הממשלה קריית דר

17511טלפו :04-6508555במשרדי וכ:מקומית ועדה
וכל:04-6746740ניטלפו'סח,לתכנוולבניהלבהגליל

ובשעו בימי בה לעיי רשאי המעוניישהמשרדי ת
לקהל פתוחי האמורי,ובאתרהאינטרנטשלמשרד

הפניil.gov.pnim.www.



צפומחוז,תכנומקומימרחב:העמקימבוא

/17624ג'הפקדתתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

צפומשהד,הרחבתשטחיהמגורי:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מב ולבניה לתכנומפורטת תכנית מופקדת העמקי וא

/17624ג'מס


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי גנ/16568 
שינוי ג/6485 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.משהד:ישוב



וחלקותגושי:
גוש חלקות17465: חלקי :35 גוש.40, :17468חלקי

:3,5,1417,30,36,83.חלקות



:מטרתהתכנית
צפומשהדהמגורישטחהרחבת.



:עיקריהוראותהתכנית
ב למגורי חקלאי מאזור ייעוד שינוי ב2' ומגורי '3,

פ"שצ משולבת, דר ,ומוסדות ומבני פתוחי שטחי
ודרכיציבור.

'שינויייעודמדרלמגוריב

.קביעתהוראותוזכויותבניה


לעייבתכניתכלמעונירשא בימיובשעותשהמשרדי,י
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו 60התנגדות ימיההודעה של פרסומה ממועד

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

העמקימבוא , 5ציפורעיליתנצרת17000טלפו :04-
6468585



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:העמקימבוא

אישורתכניתמפורטתברמהמפורטתהודעהבדבר
/19108ג'מס

,ביטולתוואידרוהתוויתזיקתהנאה:שהתכנית
אכסאל



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

/19108ג'ברמהמפורטתמס


:אותהמתיחסתלתכניותהב
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/7468 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.אכסאל:ישוב



:גושיוחלקות
:17.חלקותבמלוא16903:גוש



:מטרתהתכנית
בחלקהדרכימערכת17הסדרת



:עיקריהוראותהתכנית
'שינויייעודמדרמשולבתלמגוריב

להולכימדרייעודבשינוילמגורירגל'
מתזיקתהנאהלמעברלרכב



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
22/07/2011הפרסומיובילקוט6278 עמוד,התשעא,

5993,10/08/2011בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
העמקימבואולבניה לתכנוהמקומית , 5ציפורנצרת

 טלפו17000עילית :04-6468585רשאי מעוני וכל
פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי

לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
www.pnim.gov.il.



6047 ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012

צפומחוז,מקותכנומימרחב:אשרמטה

/18452ג'אישורתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

שינויייעודממגורילשטחלמבנהציבור:שהתכנית
אבליסככת,דנושיח

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

/18452ג'מס


:המתיחסתלתכניותהבאות
גהיחססו התכניתמספר 

שינוי ג/2316 
כפיפות ג/7405 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.דנו'שיח:ישוב



:גושיוחלקות
:24.חלקיחלקות18254:גוש



:מטרתהתכנית
שינויייעודשלמגרשלמגורילטובתמגרשלמוסדות.א

.ציבורי
.ורקביעתתנאיוהוראותבניהלמבנהציב.ב



:עיקריהוראותהתכנית
זכויותוהגבלותהבניהעבורמבנהציבורי,הגדרתהשטח

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
08/04/2011הפרסומיובילקוט6236 עמוד,התשעא,

4164,15/05/2011בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצ מחוז ולבניה לתכנופו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
 אשר מטה ולבניה לתכנו מערבי.דהמקומית גליל ,נ

טלפו :04-9879621בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,

. www.pnim.gov.ilהפנימשרדשלהאינטרנט




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:נפתלימעלה

/18860ג'הפקדתתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

'למגוריב'שנויייעודממגוריא:שהתכנית
הזיתיבשכונת,מעלות

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

ה מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי צפו
'לתכנוולבניהמעלהנפתלימופקדתתכניתמפורטתמס

/18860ג
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/במ/62 

כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/34/ב/5 
כפיפות ג/16653 
א"פתמ"אישורע תמא/8 
א"פתמ"אישורע תמא/22 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.תרשיחאמעלות:ישוב



וחלקותגושי:
חלקי:21093גוש.:6578חלקותבמלוא:21093גוש

:148,151.חלקות



:מטרתהתכנית
.'לאזורמגוריב'שינויייעודהקרקעמאזורמגוריא

שימושיקביעת והוראותבניהזכויו, ת בניה( קווי,אחוזי
בני,קומותוכו,מספרצפיפות("במגורילאזור'.



:עיקריהוראותהתכנית
.הוספתשטחיבניה

הכביש בי הקרקע בקומת ריק בחלל שימוש לאפשר
.לבית

קירוימרפסתבמפלסקומתכניסהומפלס/לאפשרסגירה
.'קומהא

.אשיתקירויחלקממרפסתכניסהמעללדלתר
חניהכפולהבחזיתהמבנהבקואפס לאפשרקירוי ,לפי

.המסומבתשריט
בקומת לגינה כניסה מרפסת ממפלס גישה לאפשר

ע ע"הקרקע אפס בני בקו ומעקה ברזל מדרגות י
השכ,בתשריטהמסומלפי.

.לאפשרבניתגדרבחזיתהמגרש


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהלשהמשרד פתוחי האמורי י ,באתרוכ
כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט

בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי
ביהמאוחרתההודעהשלפרסומהבעתוניהפרסומי,

הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי
 עילית נצרת הממשלה קרית 17511דרטלפו :04-

6508555 .הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
נפתלי מעלה ולבניה לתכנו המקומית , 1האורני

:04-9978030טלפו24952תרשיחאמעלות



 תתקבל לא לתכנית כהתנגדות א אלא תידו ולא
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:נפתלימעלה

תמתארמקומיתהפקדתתכניהודעהבדבר 
/19461ג'מס

י"שינויוביטולתוואידרמאושרתעפ:שהתכנית
גושחלב,/912תכניתג



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
 נפתלי מעלה ולבניה לתכנומתאר תכנית מופקדת

/19461ג'מקומיתמס


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.גושחלב:ישוב



ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012 6048

:גושיוחלקות
:14109גוש.:2930,33חלקותבמלוא:14109גוש

:7273.חלקיחלקות



:מטרתהתכנית
עפ מאושרת דר תוואי וביטול ג"שינוי תכנית י /912

המאושרת



הוראותהתכניתעיקרי:
/912ביטולדרמאושרתבהתאלתכניתג

שטחתאייעודב2שינויממגורי'בלמגוריודר

שטחתאחלקייעודב1שינוילמגורימדר

שטחתאחלקייעוד2שינוימוצעתלדרבממגורי

חדשיבניהקוויקביעת



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
וריפתוחילקהלהאמ ,משרדשלהאינטרנטבאתרוכ
הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני

וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית
 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי

 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי
הפרסומ בי בעתוניהמאוחרת י ,הועדה למשרדי

הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר
 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק

ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי
נפתלי מעלה , מעלות1האורני :טלפו24952תרשיחא
04-9978030

תיד ולא תתקבל לא לתכנית כהתנגדות א אלא ו
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:נפתלימעלה

/18126גנ'תמסאישורתכניתמפורטהודעהבדבר

שינויייעודמדרלמגוריושינויקווי:שהתכנית
בני,תרשיחא



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

/18126גנ'מס


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/6953 


:ליבתכניתומקומהשטחיהכלו

.תרשיחאמעלות:ישוב



:גושיוחלקות
:7.חלקותבמלוא18406:גוש



:מטרתהתכנית
בטול ומסחר מגורי לאזור מגורי מאזור ייעוד שינוי

חלקידרהרחבתצומתושינויהוראותבניהתרשיחא



:עיקריהוראותהתכנית
והרחבתצומתתרשיחא'2ביטולחלקידרמס

למגורימדרקרקעייעודישינו

שינויייעודקרקעמאזורמגורילמגוריומסחר.א

פלדר"שינויייעודשטחמשצ.ב

שונילאזוריוהוראותשימושיקביעת

ד"יח5ל2.5דלדונמ"הגדלתצפיפותיח
בניקווישינוי)קיימבנהלקונטורבהתא(



פור הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני סמה
27/05/2011הפרסומיובילקוט6255 עמוד,התשעא,

5111,26/06/2011בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
נפ מעלה ולבניה לתכנו תליהמקומית , 1האורני

וכלמעוני:04-9978030טלפו24952תרשיחאמעלות
האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
www.pnim.gov.il.




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:נפתלימעלה

אישורתכניתמפורטתברמהמפורטתהודעהבדבר
/19093ג'מס

זכויותבניהוהוראות,קביעתשימושי:שהתכנית
קייתעשיהלאזור,מעלות



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

/19093ג'ברמהמפורטתמס


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי תרשצ/6/35/2 
שינוי ג/2193 
שינוי ג/15791 

כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/35 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.תרשיחאמעלות:ישוב



:גושיוחלקות
:2.חלקיחלקות:18803גוש:1,4.חלקיחלקות18802:גוש



:מטרתהתכנית
 תערה מתח של תכנו"שקיי תעשיה באזור

.במעלות


:עיקריהוראותהתכנית
.שינויייעודשלחלקמאזורתעסוקהלאזורתעשיה

.קביעתשימושילאזורתעשיה
 כגובניההוראותקביעת:בניהזכויות,הבניגובה,מספר

.גודלמגרשמינמאליותכסיתקרקע,קוויבניע,קומות
.קביעתהוראותלפיתוחהשטחהבנוי

.ביעתתנאילצתהיתריבניהק
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בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
03/02/2012הפרסומיובילקוט6390,התשעב,עמוד

3080,13/03/2012בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפו מחוז ולבניה לתכנו ,נצרת הממשלה קרית דר

17511עיליתטלפו :04-6508555הועדה וכבמשרדי
נפתלי מעלה ולבניה לתכנו המקומית , 1האורני

וכלמעוני:04-9978030טלפו24952תרשיחאמעלות
האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
www.pnim.gov.il.




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:הגלילמרו

הפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
/18927ג'מס

שינויייעודקרקעאמיריהגליל:שהתכנית
המלולהרחבת.



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
ול לתכנומתאר תכנית מופקדת הגליל מרו בניה
/18927ג'מקומיתמס



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

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



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.אמירי:ישוב


.גלילשלידאמירישטחצמודלמתחמלואמיריה



:גושיוחלקות
:חלקיחלקות:15668גוש.:2חלקיחלקות:15633גוש
:2,74.חלקיחלקות:15679גוש.78



:מטרתהתכנית
 תכנית של בחלק קרקע ייעוד שינוי ,שטחי הוספת

הקרקעייעודושינוי.


:עיקריהוראותהתכנית
פ"חניוושפ,ילשינויייעודקרקעהצמודלמלואמיריהגל

.למלונאותונופש
/7322.ג"שינוילהוראותהתוכניתמס

.קביעתהשימושיהמותריבכלתאשטח
.קביעתזכויותוהוראותבניה

.קביעתהנחיותלפיתוחתשתיותהנדסיות


לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ולבניהמחוזהצפוהמחוזיתלתכ נו ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-6919806טלפו13910מירו,מרוהגליל



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
מאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירה

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:משגב

הפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטתהודעהבדבר
/19045ג'מס

לתכניתמפורטתלישובפ:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
נמשגבמופקדתתכניתמפורטת.דלתכנוולבניהמשגב
/19045ג'ברמהמפורטתמס



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/11507 
שינוי ג/5662 

א"פתמ"אישורע תמא/22 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.פל:ישוב



וחלקותגושי:
:78,1011,31,33חלקותבמלוא:18904גוש
36,42.גוש:18904חלקותחלקי:6,9,1214,19,
21 ,25 ,28 ,30 ,32 ,3739.גוש :18906חלקי

,:12חלקותבמלוא:18907גוש.:22,2425חלקות
2225,2829.גוש:18907חלקותחלקי:34,19,
21,2627,30,32,4041,48,53,55,8485,
:69,26.חלקותבמלוא:18937גוש.161



:מטרתהתכנית
להבטחת פל קבו של המגורי אזורי הרחבת

פתחותהקיבולטווחארוכוללחלוקהלמגרשיהת

ומוסדות מבני ציבור למוסדות קיימי אזורי הסדרת
ציבורומגוריולתעסוקה

פתוחיציבורייושטחיפתוחישטחיהסדרת

וחניותדרכיבאמצעותהתכניתבתחוהתנועההסדרת
השוניליעודישיתאימו



:עיקריהוראותהתכנית
עודקרקעשינוייי

קביעתהתכליותהמותרותלכלייעודקרקע

:קביעתהוראותבניה
צפיפותקביעת

קביתמרווחיבניה

בניניגובהקביעת

הנחיותבינוי
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הנחיותעיצובאדריכלי

התוויתמערכתדרכיחניותותשתיות

ושירותי תשתיות כולל השטח לפיתוח הוראות קביעת
כגו:דרכי,ביוב,ניקוז,ורתתקש,חשמל,וכוגז'

קביעתהשלביוההתניותלביצוע



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 כל סעי פי על לכ לחוק100הזכאי ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
הועדההמקומיתל ולבניהההתנגדותיומצאלמשרדי תכנו

:04-9990102טלפו,נמשגב.דמשגב



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:משגב

/18511גנ'אישורתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

,הגדלתאחוזיבניהוהקטנתקוויבני:שהתכנית
חוסניה



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

/18511גנ'מס


הבאותהמתיחסתלתכניות:
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/10619 
א"פתמ"אישורע תמא/22 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.חוסנייה:ישוב



:גושיוחלקות
:2.חלקיחלקות19249:גוש



:מטרתהתכנית
בניקוויוהקטנתבניהאחוזיהגדלת



:עיקריהוראותהתכנית
1.בניקוויבתשריטשינוילמסומבהתא.
2.בנייהאחוזיהגדלת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
04/02/2011הפרסומיובילקוט6214 עמוד,התשעא,

3203,17/03/2011בתארי.


לתכנוהמחוזיתהועדהבמשרדינמצאתהאמורההתכנית
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו:04-6508555המקומיתהועדהבמשרדיוכ
ולבניהמשגב לתכנומשגב.דנ ,טלפו :04-9990102וכל

האמורישהמשרדיובשעותבימיבהלעיירשאימעוני

לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
www.pnim.gov.il.




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:משגב,הגליללב

ברמהמקומיתמתארתכניתאישורבדברהודעה
/10598ג'מפורטתמס

הרחבהלתכניתמתארעראבה:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

/10598ג'מקומיתברמהמפורטתמס


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/6761 
שינוי ג/7240 
שינוי ג/10137 
שינוי ג/4014 

א"פתמ"אישורע תמא/31 




ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:עראבה.



וחלקות גוש:גושי:19293במלוא חלקות :16
גוש.17 חלקיחלקות19341: :12.גוש :19343חלקי

,:832,34חלקותבמלוא:19345גוש.:12חלקות
7478 ,8993 ,118119.גוש :19345חלקי

:47,33,3537,88,94,120121,144חלקות
146,233.גוש:19347במלואחלקות:39,10,11,
,:1,12,15,58,60,74חלקיחלקות:19347גוש.61
גוש.76 חלקות19382: חלקי :1 19385:גוש.46,

במלוא חלקות :8388.גוש חלקות19385: :חלקי
:4חלקותבמלוא:19386גוש.82 ,1924,39,40
46,5053,5560.גוש:19386חלקותחלקי:5,8,
25,3336,37,38,4748,54,61,6768.גוש:

19387במלוא חלקות :2326 ,29 ,3637.גוש:
חלקותחל19387 קי :2728 ,35 ,38 ,4445,

:22,136.חלקיחלקות:19388גוש.47


:מטרתהתכנית
1 .וחלוקה איחור תכניות להכנת הנחיות קביעת

סעיפיחוקפיעלתכנו122למתחמי121.

2.אדריכליעיצובבדברוהנחיותהוראותקביעת/אורבני

3 צפיפ. ותמגוריומבניקביעתהוראותוהנחיותבדבר
ציבור

4.מגוריבאזוריתכליותפירוט

5 .למגורי מיועדי שאינ בשטחי תכליות פירוט
ודרכי



התכניתהוראותעיקרי:
א .אוקרקעכל ולאישמשו בנילהקמתהיתר יינתלא

תכלית לכל בתשריט המסומ באזור הנמצאי בני
שהיא ברשימת, המפורטות לתכליות התכליותאלא

הבנייאוהקרקענמצאתשבוהאזוראותולגבי.

.מותרלהקיבניאחדעלמגרשמינימלי.ב
תכנומפורטלמתחמיהתכנו.ג

תכנומתחמילחמישהמחולקתהתכנית.
ענקבעהמתחגבול"וגושיחלקותגבולפ.
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לכל וחלוקה איחוד תכנית תכי המקומית הועדה
מתח מתח. המיועדימכל השטחי יופרשו 

.1.17פהטבלהבסעי"לציבורע
להוציא לפיה נית ולא מתאר תכנית הינה זו תכנית

לכלוחלוקהאיחודתכניתאישורלאחראלאבנייההיתרי
.לביחדובמקביל"המתחמיהנ

בסעהאמוראל"לעיל3.ג.2.2ק,המדויקיהגבולות
סופ באופ יקבעו המתחמי יבי ,הועדה ידי על

המקומית ,בהפרשות השיוויוניות על לשמור מנת על
ללאשינויסכל,לצרכיציבורביהמתחמישלהתכנית

.ל"ההפרשותהנ
שבסהשטחי"1.17קסופית אנליטיתויקבעו יחושבו
.שיירשמובלשכתרישוהמקרקעי"פהתצרי"ע
ללאוחלוקהלאחודמפורטותתכניותבהכנתהסכמה,

ולאזונילהקצאה ,הייעוד הקרקעהנכנסיקבעלפי שווי
.המאושר



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
17/08/2007הפרסומיובילקוט5717 התשסז, ,עמוד

4376,11/09/2007בתארי.


לתכנוהמחוזיתהועדהבמשרדינמצאתהאמורההתכנית
הצפו מחוז ולבניה קר, דרעילית נצרת הממשלה ית

17511טלפו:04-6508555המקומיתהועדהבמשרדיוכ
משגב ולבניה לתכנומשגב.ד נ ,טלפו :04-9990102

הגליל לב ולבניה לתכנו המקומית הועדה טלפו'סח, ני:
04-6746740ובשעות בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל

שלינטרנטהאובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
.www.pnim.gov.il הפנימשרד




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:משגב,הגליללב

/16915ג'אישורתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

,ויייעודמשטחחקלאילשטחמגורישינ:שהתכנית
מתקניהנדסייודרכי,בנייניציבור,פ"שצ



נמסרתבזההודעה , לסעי לחוק117בהתאהתכנו
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

/16915ג'מס



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/668 
כפיפות ג/9169 
כפיפות ג/12906 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:סכנידרו

גובליתכנומרחבי:משגב.


וחלקות גוש:גושי:19288חלקובמלואת :31 ,33
,:25,28,30,32,37,42חלקיחלקות:19288גוש.36
גוש.48 :19316במלואחלקות גוש.64: :19316חלקי

:5961,63,6566,7779.חלקות


:מטרתהתכנית
סכניבדרומגורישכונתהשלמת.



:עיקריהוראותהתכנית
למגוריב ייעודמחקלאי שינוי פ.צ.ש', ,ומוסדותמבני
ודרכיהנדסייומתקניציבור.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
13/02/2009הפרסומיובילקוט5925,התשסט,עמוד

2679,05/03/2009בתארי.


לתכנוהמחוזיתהועדהבמשרדינמצאתהאמורההתכנית
הצפו מחוז ולבניה עי, נצרת הממשלה קרית דרלית

17511טלפו:04-6508555המקומיתהועדהבמשרדיוכ
משגב ולבניה לתכנומשגב.ד נ ,טלפו :04-9990102

הגליל לב ולבניה לתכנו המקומית הועדה טלפו'סח, ני:
04-6746740ובשעות בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל

שלהאינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
.www.pnim.gov.il ניהפמשרד




צפומחוז,מקומיתכנומרחב:משגב,הגליללב

ברמהמקומיתמתארתכניתאישורבדברהודעה
/17838ג'מפורטתמס

יחדתוכניתמתארהררית:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר
/17838ג'יתברמהמפורטתמסמקומ



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



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/4851 
שינוי גנ/15324 
נוישי מש/מק/29/1 

שינוי ג/במ/29 
שינוי תרשצ/1/1203/2 
שינוי תרשצ/1/1203/1 
שינוי תרשצ/1/1203/3 
שינוי תרשצ/1/1203/4 

כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/35 
כפיפות ג/11308 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות מש/מק/29/5 
כפיפות מש/מק/29/2 
כפיפות מש/מק/29/6 
א"פתמ"אישורע תמא/22 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:הררית.


:גושיוחלקות
בשלמות גושי :19884 גוש.19885, :19350חלקי

חלקות גוש.2: :19352במלוא חלקות :18 :גוש.27,
חלקות19352 חלקי :17 ,28 ,3233 ,38 :גוש.40,
חלקות19354 חלקי :56,65 גוש.114, :19355חלקי
חלקות גוש.43: חלקות19421: חלקי גוש.93: :19883

במלואחלקות:367.גוש:19883חלקותחלקי:2.



התכניתמטרת:
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ליישובי אחידה מסגרת יצירת לצור תכנו רה
הקהילתיי.

החדשה למתכונת יחד קיבו בשטחי התכנית התאמת
.במסגרתהישובהקהילתי

.כופרישתהמגרשישטרשווקובהרריתעיד
עפ לישוב הגישה כביש ג"ביטול תכנית י במ/ /29

פי על שהיה כפי המקורי הגישה כביש תוואי והחזרת
/4851.תכניתג

תיירותייולמיזמיולספורטציבור יצירתאזורילמבני
.במרכזהישוב

מדר כחלק שתשולב לישוב מצפו נופית דר הסדרת
.חוהביט

.הוספתשטחילאזורהמפותחשלהישוב
.ביטולאזורהמלונאותשמדרולהררית



:עיקריהוראותהתכנית
קרקעייעודשינוי.

.קביעתהתכליותהמותרותלכלייעודקרקע
:קביעתהוראותבניהלכלייעודקרקע

.קביעתצפיפות
.קביעתמרווחיבניה
בניניגובהקביעת.

.הנחיותבינוי
.חיותלעיצובאדריכליהנ

.התוויתדרכי/הרחבת
.קביעתהוראותלפיתוח

.קביעתהוראותלמתהיתריבנייה


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
03/06/2011הפרסומיובילקוט6255 עמוד,התשעא,

5111,26/06/2011בתארי.


נוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכ
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו:04-6508555המקומיתהועדהבמשרדיוכ
משגב ולבניה לתכנומשגב.ד נ ,טלפו :04-9990102

הגליל לב ולבניה לתכנו המקומית הועדה טלפו'סח, ני:
04-6746740ובשעות בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל
לקהלשהמשרדיפתוחיהאמורי,שלהאינטרנטובאתר

.www.pnim.gov.il הפנימשרד



צפומחוז,מקומיתכנומרחב:הירדעמק

/18381ג'הפקדתתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

מתחהרהאושר:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה הועד,1965ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי ה

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
מופקדתתכניתמפורטתמס הירדעמקולבניה לתכנו'

/18381ג


:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי תמא/13 
שינוי ג/7073 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
:גושיוחלקות

גוש ח15648: לקותחלקי :2 גוש.5, :15653חלקי
:3,18.חלקות



:מטרתהתכנית
אכסו באזור בניה וזכויות בהוראות שינוי ,מרכז באזור

.המבקריובאזורלמוסדדתי


:עיקריהוראותהתכנית
.שינויהשימושיהמותריליעודיהקרקע

 התכנית בתחו בניה וזכויות הוראות הגדלת(שינוי
).הבניינישינויגוב,צפיפות

מלונאותבייעודבגובההקלה)צלייניאכסו(מ7מ'ל
10מ 'מתיירותיתאטרקציהבאזור4מ 'ל7.5מ'

 דת לצרכי ומוסדות מבני 3ובאזור שטח 103תא
מ4מגובה'ל13מ'



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת הו, עדהלמשרדי
הצפומחוזולבניה לתכנוהמחוזית ,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
ולבניה לתכנוהמקומיתהועדה ההתנגדותיומצאלמשרדי

הירדעמק,טלפו:04-6757636



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהיר

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



ברויוס
יושבראשהועדההמחוזית
הצפומחוזולבניהלתכנו


הדרומחוז



אילת:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

דתתכניתמפורטתהפקהודעהבדבר 
'2/03/235/12מס

שכונת213,מבנהצמודקרקעבמגרש:שהתכנית
רובעאילת4שחמו



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז ולבניה לתכנו
מופקד אילת ולבניה מסלתכנו מפורטת תכנית 'ת 

2/03/235/12



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות





6053 ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 2/במ/151 
כפיפות 2/02/101/73 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

אילת:ישוב

עינב10משעול,שחמושכונת,4רובע


קואורדינטהX193850

קואורדינטהY384050

 

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:גושיוחלקות
מוסדרגוש40084חלקי,בשלמות20חלקה





:מטרתהתכנית
חדשותבניהומגבלותזכויותקביעת



:עיקריהוראותהתכנית
1.תוסבניהזכויותפת–105מ"לקייעיקריסה–ר"כ

.רשרות"מ30,ר"מ335
2.תכסיתמ20תוספת"ר.מ150מאושר"ר,170מוצע
.ר"מ
3.נקודתיקדמיבנייקושינוי.
4.שטוחלגגגובהרושינוי:מאושר7.0,מוצע7.90

.מטר
5.גבולבתומוצללתחניהשלבאופיהיההחניהפתרו

המותריהמצללהמשטחיכחלקהמגרש.



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 על לכ הזכאי כל סעי לחוק100פי ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הדרומחוזולבניהלתכנוהמחוזית,4התקוהשבעבאר

84100טלפו :08-6263795 .יומצא ההתנגדות העתק
הנגבחטיבת,למשרדיהועדההמקומיתלתכנוובניהאילת

1טלפואילת:08-6367114


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




אילת:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

'2/03/247אישורתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

4משעולאבוקדושחמורובע149מגרש:שהתכנית


לחוקהתכנו117בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
בדבראישורתכניתמפורטת1965,ה"התשכ,והבניה

'2/03/247מס





שמכוחהניתלהוציאתכנית:התריבניהוהרשאות
היתריאוהרשאות



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



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:אילת.
קואורדינטהX193700

קואורדינטהY384300

 

רובע4שחמו,רחבי'אבוקדואפרסומשעולק



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



וחלקות גוש:גושי:40083במלוא חלקות :גוש.56:
:103,111.חלקיחלקות40083



:מטרתהתכנית
קיימתבניההמסדירהתכנוניתמסגרתמהווהזותכנית

149במגרשאבוקדובמשעול2.
שינויי,בניהתוספתזכויות:בתכניתזומבוקשות

שינויגובה,נקודתייבקוויבניקידמיוצדדישמאלי

ביטולבהוראותבינוילגביגגות,מירביהמותרלבניה
.רעפיושינויהתכסיתהמירביתהמותרתבמגרש



:עיקריהוראותהתכנית
רשטחעיקרי"מ:200מאושר–תוספתזכויותבניה.א

30מ"שרותשטחיר

30מ"מקורהלחניהשרותשטחיר

מוצע:232מ"עיקרישטחר

30מ"שרותשטחיר

30מ"מקורהלחניהשרותשטחיר

:מ"ס60בהנמכתהגובהב0.00שינויבגובהה.ב
מותר–78.95+
מוצע–78.35.+

)2.5-5(צפוני/שינוינקודתיבקובניקדמי:שינויקוויבני.ג
מזרחיבניבקונקודתישינוי)2.5-4(

לבריכהבנייקושינוי

–שינויבהוראותלגביכיסויהקרקע:שינויתכסית.ד
מ150מותר"ר,מ221מוצע"ר.

ביטולחובתגגותרעפיבשטח:שינויבהוראותבינוי.ה
לפחותהגג60%שלמשטח.

גובהמרבי:חשינויגובהמרבילמבנהבאזורגגשטו.ו
מ7.00עד,'מ7.90מוצע'.



בתאריבעיתוניפורסמההתכניתהפקדתעלהודעה
09/02/2012הפרסומיובילקוט6390,התשעב,

3083עמוד,13/03/2012בתארי.



המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו :08-6263795המקומית הועדה במשרדי וכ
אילת ובניה לתכנו , הנגב טלפו1חטיבת אילת :08-

6367114ובשעות בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל
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האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
il.gov.pnim.www. הפנימשרדשל




בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
'5/03/129/12מס

',שכונהה21,יעלי'מגוריברחובשד:שהתכנית
בארשבע



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

 ובמשרדי הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה
/'5לתכנוולבניהבארשבעמופקדתתכניתמפורטתמס

03/129/12



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינויוכפיפות 5/03/129/5 


:וליבתכניתומקומהשטחיהכל

בארשבע:ישוב

'יטורייבאזורמגוריב'קוטג
21יעלי'שד




קואורדינטהX179200

קואורדינטהY572975


:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:גושיוחלקות
מוסדרגוש38058חלקי,בשלמות11חלקה


:מטרתהתכנית

תוספתבניהלביתמגור משפחתי 'תאשטחמס(יחד
1(אמגורילאזורמיועדבמגרש'.



:עיקריהוראותהתכנית
ר"מ195.6הגדלתזכויותהבניהלמטרהעיקריתמ.א

.ר"מ205המותרילבניהל
ב . מחס עבור שרות שטחי החניה(קביעת במקו

.ר"מ18בס(המקורה
59.13%קביעתתכסיתמרבית.ג

.יותבניהועיצובאדריכליקביעתהנח.ד
.קביעתתנאילהוצאתהיתרבניה.ה



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,יתעצמונפגעעלידיהתכנ
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ממועדימי60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 4התקוה שבע טלפו84100באר :08-6263795.
המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

:בארשבעטלפו2בגימנח,תכנוולבניהבארשבעל
08-6463807



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
'5/03/109/25מס

ברחובאהודב'138,מגרשמגורימס:שהתכנית
21גרא,עופרנווה,שבעבאר



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה במשרד,1965ה"התשכ, המחוזיתכי הועדה י

המקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז ולבניה לתכנו
/'5לתכנוולבניהבארשבעמופקדתתכניתמפורטתמס

03/109/25



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/03/109/10 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

בארשבע:ישוב

21אהודבגרא'שטחהתכניתנמצאברח 

קואורדינאטהX179015  
572310קואורדינאטה Y  



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:גושיוחלקות



מוסדרגוש38006חלקי,בשלמו72חלקהת,ח"221ח.


:מטרתהתכנית
במגרששטח(שינוייתא(מס'138אלמגוריהמיועד,'

.ש"ב,21אהודבגרא'רח


:עיקריהוראותהתכנית
•מעיקריתלמטרהבנייהזכויותהגדלת45%ל55%.
 של• בהיק שרות למטרת בניה זכויות קביעת :8%
).ר"מ2עדרובליטתגג"מ8מחס(,נטו(ר"מ9ד"ממ(

•שלבהיקמירביתקרקעתכסית63%קביעת.
•מהביתנפרדמחסלהקמתתנאיקביעת.
•מהביתנפרדלמחסבנייקוויוקביעתבנייקווישינוי.
•בניההיתרילמתתנאיקביעת.
•אדריכלילעיצובהוראותקביעת.
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בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהלשהמשרד פתוחי האמורי י ,באתרוכ
www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט .כל

בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי
ביהמאוחרתההודעהשלפרסומהבעתוניהפרסומי,

הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי
 4התקוה שבע טלפו84100באר :08-6263795.

המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
:בארשבעטלפו2בגימנח,לתכנוולבניהבארשבע

08-6463807



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
שהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוג

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו






בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
'5/03/107/113מס

ברחובאוסישקי'1מגוריבמגרשמס:שהתכנית
4,אשכונה,'שבעבאר

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז ולבניה לתכנו
מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה לתכנו 

'5/03/107/113מס



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/03/107/59 
כפיפות 5/03/107/17 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

בארשבע:ישוב

'שכונהא,4אוסישקי'צאברחשטחהתכניתנמ



קואורדינאטהX 180210

קואורדינאטהY 573210 


:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:גושיוחלקות
מוסדרגוש38023חלקי,בשלמות1חלקה,ח"79ח

מוסדר38263גושלא
מוסדר38264גושלא



:מטרתהתכנית
בניהבמגרשמגו מס)תאשטח)ריהגדלתהיקפי '1

.בארשבע',א'שכ,4אוסישקי'ברח'4/2עבורדירהמס


:עיקריהוראותהתכנית
 •מסלדירההבנייהזכויות4/2הגדלתעיקריתלמטרה
.ר"מ190רל"מ120מ
 •מדרגות עבור שרות למטרת בניה זכויות קביעת

.משותפות
•שלבסמרביתקרקעתכסית38%קביעת.
•בנייקווישינוי.
•בניההיתרילמתתנאיקביעת.
•אדריכלילעיצובהוראותקביעת.



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
הרואהאחרתכנוניהתכניתפרטידיעלנפגעעצמואת,וכ

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הדרומחוזולבניהלתכנוהמחוזית,4התקוהשבעבאר

84100טלפו יומצ08-6263795: ההתנגדות העתק א
שבע באר ולבניה לתכנו המקומית הועדה למשרדי ,בגי

2מנחטלפושבעבאר:08-6463807


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 לתכ(והבניה בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי סמכויות נית
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו






דרומחוז,מקומיתכנומרחב:שבעבאר

הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
'5/03/108/152מס

שכונה15ברחובוינגייט'15מגרשמס:שהתכנית
בארשבע'ג



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז ולבניה לתכנו
/'5לתכנוולבניהבארשבעמופקדתתכניתמפורטתמס

03/108/152



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
וגהיחסס התכניתמספר 

שינוי 5/03/108/76 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

בארשבע:ישוב

אזורמסחר',שכונהג



קואורדינטהX181750

קואורדינטהY573900


:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ
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:גושיוחלקות
מוסדר38028גוש,ח"50ח,114,128



:יתמטרתהתכנ
בניהומגבלותהנחיותוקביעתקרקעייעודשינוי



:עיקריהוראותהתכנית
.שינויייעודקרקעממסחרלמסחרותעסוקה.א
.ר"מ698כ"קביעתזכויותבניהלמטרהעיקריתסה.ב
רעבור"מ300קביעתזכויותבניהלמטרתשרותבס.ג

וצדדית אחורית בחזית מחסני ,בחזית גגו ועבור
.מיתקד
קביעתקוויבניי.ד

קביעתהשימושיהמותרי.ה

קביעתתנאילמתהיתרבניה.ו

קביעתהוראותבינויועיצובאדריכלי.ז



לעייבתכנית בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
הדרומחוזולבניהלתכנוהמחוזית,4התקוהשבעבאר

לפוט84100 :08-6263795 .יומצא ההתנגדות העתק
שבע באר ולבניה לתכנו המקומית הועדה למשרדי ,בגי

2מנחטלפושבעבאר:08-6463807



 לסעי 103בהתא)א לחוק) ,לא לתכנית התנגדות
בפירוט בכתב הוגשה כ א אלא תידו ולא תתקבל
הנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהעובדותשעליההיא

 והבניה התכנו לתקנות ובהתא נוהל(מסתמכת סדרי
עבודתו וסדרי חוקר סמכויות לתכנית ,)בהתנגדויות

1989.ט"תשמ




בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

אישורתכניתמפורטתהודעהבדבר 
'5/03/107/109מס

'שכונהא'4מגוריבמגרשמס:שהתכנית


לחוקהתכנו117תאלסעיבה,נמסרתבזההודעה
בדבראישורתכניתמפורטת1965,ה"התשכ,והבניה

'5/03/107/109מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



תכניתשמכוחהניתלהוציא:התריבניהוהרשאות
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/03/107/27 
ישינו 5/03/107/8 

כפיפות 5/03/107/29 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:שבעבאר.
מנדלימוכרספרי'רח',שטחהתכניתנמצאבשכונהא

'שכונהא

4:בית'מס
קואורדינטהX 180310

קואורדינטהY 572985



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.



:גושיוחלקות
:23,175.חלקיחלקות:38025גוש:דרמוס



מגרשי:
4לתכניתבהתא5/03/107/8



:מטרתהתכנית
הוספתקומהומחסושינויבהוראות,הגדלתשטחבניה

'והנחיותבניהבמגרשמגוריא

'4.שעבורדירהמס"ב',בשכונהא'4מס


:עיקריהוראותהתכנית
עיקרילמטרותבניההיקפיהגדלתעדות30%עבור

'4.דירהמס
הקרקעמעלקומההוספת)בקומה'(דירתלהקמת

.דופלקס
מחסלבנייתשרותלמטרותבנייהזכויותקביעת)8
).ר"מ12(ד"וממ)ר"מ

למחסבנייקוקביעת.
מרביתתכסיתקביעת.
חיצוניותמדרגותלבנייתהנחיותקביעת.
היתלמתתנאיקביעתבניהרי.
אדריכליעיצובקביעת.


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
19/08/2010הפרסומיובילקוט6135 עמוד,התשעא,

53,16/09/2010בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו המקומיתו08-6263795: הועדה במשרדי כ
:בארשבעטלפו2בגימנח,לתכנוולבניהבארשבע

08-6463807ובשעותבימיבה לעיי וכלמעונירשאי
האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

תכניתמפורטתאישורהודעהבדבר 
'5/03/134/41מס

שכונת'שינויייעודממסחרלמגוריא:שהתכנית
נווהנוי

לחוקהתכנו117בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
בדבראישורתכניתמפורטת1965,ה"התשכ,והבניה

'5/03/134/41מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

וחהניתלהוציאתכניתשמכ:התריבניהוהרשאות
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/03/134/23 
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:שבעבאר.
קואורדינטהX179625

קואורדינטהY571025

 

אטד הרחובות בי התחו שטח ,ואלמוג הנגב חבצלת
בשכונתנווהנויבארשבע



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:גושיוחלקות
:38019,38318.גושיבחלקיות



מגרשי:
905לתכניתבהתא5/03/134/23



:מטרתהתכנית
א מגורי למתח למסחר המיועד שטח ייעוד 'שינוי

.ש"בשכונתנווהנויב


:עיקריהוראותהתכנית
משטח.1 הקרקע ייעוד אשינוי למגורי מסחרי 'ודר

משולבת.
2 .ללמגוריהמיועדהשטח11חלוקתחדמגרשי–

משפחתיי.
3.קרקעייעודבכלהמותריהשימושיקביעת.
4.להלכמפורטבניהזכויותקביעת:
ר"מ260ד"שטחעיקרימקסימאליליח.א
ב . "מ50–שטחשרותמעלהקרקע רחניה"מ30(ר

רמחס"מ,8ד"רממ"מ,12מקורה

(בנויכחלקמהביתובליטותארכיטקטוניות
50%.–תכסיתקרקעמרבית.ג
.עליתגג2+–הקומות'קביעתמס.ד
5.אדריכלילעיצובוהוראותבניההנחיותקביעת.
6.בניההיתרילמתתנאיקביעת.
7.ולתשתיותהשטחלפיתוחהוראותקביעת.



הפקד על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה תהתכנית
02/03/2012הפרסומיובילקוט6404,התשעב,

3539עמוד,24/04/2012בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו :08-6263795המקומית הועדה במשרדי וכ
:בארשבעטלפו2בגימנח,בעלתכנוולבניהבארש

08-6463807ובשעותבימיבה לעיי וכלמעונירשאי
האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




ירוח:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
'26/02/107/33מס

שכונת,מבניומוסדותציבור',מגוריב:ניתשהתכ
כהאלי



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

'26/02/107/33מקומיתמס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
ותהיתריאוהרשא

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 26/02/107/28 
שינוי 24/03/101/57 
שינוי 26/02/122 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:ירוח.
קואורדינטהX193750

קואורדינטהY544400

 

אבנונחלביהנמצאאזור,ורדימוושדרותההגנהרחוב



:לותהתכניתגבו
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



וחלקות גוש:גושי:39532חלקות חלקי :גוש.1:
:80.חלקיחלקות39538



מגרשי:
18-21לתכניתבהתא26/02/107/28



:מטרתהתכנית
ב מגורי אזור לפיתוח תכנונית מסגרת יצירת ,'מבני

,ומוסדותציבורושטחציבוריפתוח

"ע שינוי ציבורי ומבני פתוח ציבורי משטח קרקע יעודי
.וקביעתהנחיותומגבלותבניה



:עיקריהוראותהתכנית
1.ושצציבורמבניייעודב"שינוימגורילאזורפ'מבני

.ומוסדותציבורושטחציבוריפתוח

זכויות והסדרת השטחי של ושימוש ייעוד קביעת
.בניהעבורהמגוריומבניציבור

2.מסקביעת'יח"למירבייח40ד"ד.
3.זכויותקביעת,הוראות,בניהומגבלותהנחיות.

4.התכניתליישווהוראותנופילפיתוחהוראותקביעת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
01/12/2011הפרסומיובילקוט6354,התשעב,עמוד

1834,05/01/2012בתארי.


המחוזיתהתכני הועדה במשרדי נמצאת האמורה ת
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו :08-6263795המקומית הועדה במשרדי וכ
ירוח ולבניה לתכנו , צבי 1בורנשטיי ירוח80550

טלפו :08-6598270בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל
 פתוחי האמורי שהמשרדי לקהלובשעות ובאתר,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט



דרומחוז,מקומיתכנומרחב:נתיבות

הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטת 
'22/03/122/3מס

,כניסהדרומיתלשכונתנווהנוימערב:שהתכנית
נתיבות

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי



ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012 6058

המקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז ולבניה לתכנו
/'22לתכנוולבניהנתיבותמופקדתתכניתמפורטתמס

03/122/3


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



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



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

נתיבות:ישוב

הנקודותעשרואחדישראלפרחירחובותבימחברתדר



קואורדינאטהX 160,150

קואורדינאטהY 591,150

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:גושיוחלקות
מוסדר39588גוש,ח"48,43ח
מוסדר39698גוש,ח"48,44,38ח
מוסדר100279/1גוש,ח"14ח


:מטרתהתכנית

שכ לחיבור תכנונית מסגרת קביעת 'נוי נווה מגורי
פ"ישינוייביעודיקרקעמשצ"לכבישעוקשלנתיבותע

לדר.



:עיקריהוראותהתכנית
•משצקרקעייעודמוצעת"שינוילדרפ.
•תנועהלהסדריהנחיותשינוי.
•מותריושימושיתכליותקביעת.
•בניההיתרלמתתנאיקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנישרדמשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 ,תוהתנגדותלהגיש ימיממועד60רשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
 לתכנו המחוזית הועדה הדרולמשרדי מחוז ,ולבניה

 4התקוה שבע טלפו84100באר :08-6263795.
המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

נתיבות ולבניה לתכנו , ירושלי 4שד 80200נתיבות
טלפו:08-9938735



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמת

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



קריתגת:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

'9/03/141אישורתכניתמפורטתמסהודעהבדבר

'גאזורמגוריפינתאדורייסטרומה:שהתכנית
גתקרית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

'9/03/141מס



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 9/02/101/30 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:גתקרית.
קואורדינטהX176900

קואורדינטהY612300

 

גת בקרית ההעפלה, רובע ,סטרומה הרחובות פינת
ואדוריי.

בית מספר :235)אדוריי(, 1,2,11,10דירות 1ו,
20,19,10,11,1,2דירות,)סטרומה(



:כניתגבולותהת
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.



וחלקות גוש:גושי:2436במלוא חלקות :גוש.23:
:216.חלקיחלקות:3022גוש.:57חלקיחלקות2436



מגרשי:
31לתכניתבהתא9/02/101/30



:מטרתהתכנית
שנבנובו'הסדרתהמצבהקייבמגרששיעודומגוריג

לזכויותמעברבניההמותרותתוספותהבניה.



:עיקריהוראותהתכנית
.הגדלתזכויותהבניהוקביעתומגבלותבניה.א
הכוללתוספותבניה,עידכוקויבנילפיהמצבבשטח.ב

.ופרגולותבקומתהקרקע



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
09/12/2011הפרסומיובילקוט6354,התשעב,

1835עמוד,ב05/01/2012תארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו :08-6263795המקומית הועדה במשרדי וכ
ולבניהקריתגת לתכנו,טלפוגתקרית:08-6885698

שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל
פ לקהלהאמוריתוחי משרדשלהאינטרנטובאתר,

הפני www.pnim.gov.il.
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גלילית,אבובסמה:מרחבתכנומקומי,דרומחוז 
הדרומחוז

אישורתכניתמפורטתברמהמפורטתהודעהבדבר
'28/03/404מס

מכחולשכונתאלבאט:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בניהוה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

'28/03/404ברמהמפורטתמס



אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 11/02/105 
פירוט תממ/4/14/23 
פירוט תמא/22 
פירוט תממ/4/24 
פירוט תמא/35 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:מכחול.
קואורדינטהX204500

קואורדינטהY576500

 

בסמה מועצהאזוריתאבו ,שלההרחבהבשטחשכונה
.מכחול–דשישובבדואיח



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.



וחלקות גוש:גושי:400002חלקות חלקי :גוש.1:
גוש.:1חלקיחלקות400221 :400223במלואחלקות:

1.
בחלקיות גושי :100008 ,100017 ,100018,

100019,400173.


ישניגושי:
:100017.גושיש:10007גושנוכחי



:מטרתהתכנית
לקבוצותמגורישכונתלהקמתתכנוניתמסגרתיצירת

,אלבניית,האוכלוסיהשלאבוסבייח

.מכחול–בישובבדואיחדש,ויעד'אבורביעואבוג


:עיקריהוראותהתכנית
א הקרקע. ייעוד שינוי :שוני מסוגי למגורי ,משקי

,ספורטונופש,מבניומוסדותציבור,עזר

שטחלתכנובעתיד,דרכיחקלאיות,שטחציבוריפתוח
ודרכי.

גובה,קביעתהוראותוזכויותהבניהבדברשטחיבניה.ב
.תכסיתוקוויבניה,קומות

ג ועיצובארכיטקטוני. פיתוח,קביעתהנחיותבדברבינוי
.השטחוהנוושמירתאיכותהסביבה

.קביעתמערכתדרכיותשתיתהנדסית.ד
.קביעתהתנאילמתהיתריבניה.ה



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
31/03/2011הפרסומיובילקוט6263,התשעא,

4170עמוד,15/05/2011בתארי.



המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו :08-6263795המקומית הועדה במשרדי וכ
בסמה ולבניהאבו לתכנו ,יצחק רגר בארשבע11שד

84100טלפו:08-6202540המקומיתהועדהמחוזית
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו :08-6263795בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט



בנישמעו:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

הפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר 
'31/02/305/97מס

אזורתעשיהאיחודוחלוקתמגרשי:שהתכנית
להבי



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965,ה"התשכ, המחוזיתכי הועדה במשרדי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז ולבניה לתכנו
מס מפורטת תכנית מופקדת שמעו בני ולבניה לתכנו'

31/02/305/97



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
יחססוגה התכניתמספר 
כפיפות 7/02/305/49 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:עידתעשיהאזור
הנגב

מועצהאזוריתבנישמעו:רשותמקומית



קואורדינטהX179600

קואורדינטהY586900

  
:גבולותהתכנית

רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:גושיוחלקות
מוסדר100226/4גוש,ח"1ח



:מטרתהתכנית
תעשיה באזור מגרשי וחלוקת ואיחוד דרכי ביטול

להבי



:עיקריהוראותהתכנית
1 .לשטחי בה הייעוד ושינוי מאושרות דרכי ביטול

.תעשיה

2.מגרשיוחלוקתאיחוד.
3.לגובהבניהמטר6תוספת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
האמורי לקהלשהמשרדי פתוחי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט
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בקרקע מעוניכל ,הרואהאחר בכלפרטתכנוני או בבני
התכנית ידי על נפגע אתעצמו ,פי על לכ הזכאי כל וכ

 לחוק100סעי , תו התנגדות להגיש ימי60רשאי
הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

בעתוני ,מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה למשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טלפו:08-6263795

המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
שמעו בני ולבניה לתכנו , קמה בית קמה 85300בית

טלפו:08-6257920



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכת

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו






בנישמעו:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

אישורתכניתמפורטתהודעהבדבר 
'31/03/145/3מס

מושבתדהר33משק:התכניתש



לחוקהתכנו117בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
בדבראישורתכניתמפורטת1965,ה"התשכ,והבניה

'31/03/145/3מס


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
וגהיחסס התכניתמספר 

שינוי 7/03/145 
שינוי 7/02/305 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:תדהר.
קואורדינטהX165100

קואורדינטהY587600

 

תדהר33משקמושב



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:1.חלקיחלקות100394:גוש:גושיוחלקות


מגרשי:
33לתכניתבהתא7/03/145



:מטרתהתכנית
 בנחלה כפרי בישוב ומגורי חקלאי שטח 33הסדרת

מושבתדהר



:עיקריהוראותהתכנית
1.ומגוריחקלאיתבקרקעהמותריהשימושיהגדרת

כפריבישוב.
2.אדריכלילעיצובוהוראותבניההנחיותקביעת.
3.ולתשתיותהשטחלפיתוחהוראותקביעת.
4.בינויוהוראותהנחיותבניהזכויותקביעת.
5.בניההיתרילמתתנאיקביעת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
23/03/2012הפרסומיובילקוט6419,התשעב,

2105עמוד,21/05/2012בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
84100בארשבע4התקוה,הדרולתכנוולבניהמחוז

טלפו :08-6263795המקומית הועדה במשרדי וכ
שמעו בני ולבניה לתכנו , קמה בית קמה 85300בית

טלפו :08-6257920בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט




בנישמעו:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

אישורתכניתמפורטתהודעהבדבר 
/1002מפ/'31מס

פנימי,וולטאיקיבולהבמתקפוטו:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

/1002מפ/'31מס



אאיחודוחלוקהלל:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

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



:יתומקומהשטחיהכלוליבתכנ

.להב:ישוב
קואורדינטהX187900.000
קואורדינטהY587000.000

להבקיבושלהנדסייומתקנימשקמבניבשטחי



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.



:גושיוחלקות
מוסדר100249/1גוש,ח"7,9,19,21,24ח
מוסדר100223/1גוש,ח"1ח
מוסדר100219/2גוש,ח"1ח





:מטרתהתכנית
.הקמתמתקפוטווולטאיבקיבולהב



:עיקריהוראותהתכנית
 •הנדסיי למתקני שייעודו בשטח שימוש ,הוספת

;להקמתמתקפוטווולטאי
 משק• לבנייני שייעודו בשטח שימוש הוספת ,להקמת

;מתקפוטווולטאי
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 פוטו• מתקלהקמתתנאיקביעתבהספ שלוולטאי ק
;מגוואט3.5כ

•המותריהשימושיקביעת;

•בניההוראותקביעת;

•ושירותיתשתיותכוללהשטחלפיתוחהוראותקביעת;

•וחקלאיותנופיותסביבתיותהנחיותקביעת;

•לביצועוהנחיותהשלביקביעת;

•בהיתרוהתנאיבניההיתרלמתהתנאיקביעת.



ה הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה תכנית
06/04/2012הפרסומיובילקוט6404,התשעב,עמוד

3544,24/04/2012בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו :08-6263795המקומית הועדה במשרדי וכ
שמעו בני ולבניה לתכנו , קמה בית קמה 85300בית

טלפו :08-6257920בימי בה לעיי רשאי מעוני וכל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט




מצפהרמו:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

אישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 
'27/02/133/1מס

התכניתש:תיירותמדברימשולבקמפינגחניו
במחצבתגבס



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

'27/02/133/1מקומיתמס


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
רשאותהיתריאוה



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 27/02/133 
כפיפות תממ/4/14 
א"פתמ"אישורע תמא/35 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:רמומצפה.
מס לכביש מדרו נמצא האתר '40מכתש את החוצה

רמו

קואורדינטהX 187900

קואורדינטהY 500700



:ותהתכניתגבול
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



וחלקות גוש:גושי:39032חלקות חלקי :1 :גוש.5,
:5.חלקיחלקות39048



:מטרתהתכנית
מדברי אופי בעל ולילה יו חניו פיתוח ,ידידותי

.לסביבה
מדבריבסגנואירוחהמאפשרחניוהקמת.

מגוומדברלטיולינוחיציאהבסיספיתוחני.
כוללבאתרהלנילטיולילוגיסטישירותבסיספיתוח

.טיולישטחשלבתיספר
ותיירותנופשלמטרותמשוקמתבמחצבהשימוש.


:עיקריהוראותהתכנית
תיירות לשטח פתוח ציבורי משטח ייעוד חניושינוי

.מתקהנדסיוחניה,מדברי
הציב מהשטח לחלק מיוחדות הנחיות וריהוספת

.הפתוח



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
09/02/2012הפרסומיובילקוט6390,התשעב,עמוד

3087,13/03/2012בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו המ08-6263795: הועדה במשרדי וכקומית
רמו מצפה ולבניה לתכנו , גוריו ב רמו8שד מצפה

80600טלפו :08-6586493בהלעיי רשאי מעוניוכל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר



ערבהתיכונה:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

'30/03/316כניתמפורטתמסאישורתהודעהבדבר

אתרפסולתיבשהספיר:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

'30/03/316מס



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
אותהיתריאוהרש



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



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:ספיר.
קואורדינטהX218800

קואורדינטהY501450

 

90שספירממזרחלכביש"בסמולמט


:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:1.חלקיחלקות39044:גוש:ושיוחלקותג


מגרשי:
2לתכניתבהתא30/02/285



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

.ספיר
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:עיקריהוראותהתכנית
א .ודריבשהפסולתלאתרחקלאיתקרקעייעוד שינוי

.גישהבקרקעחקלאית
.בלותהבניהזכויותומג,קביעתהתכליות.ב
ג .איכות על ושמירה בניה היתרי למת תנאי קביעת

.הסביבה



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
13/01/2012הפרסומיובילקוט6377,התשעב,עמוד

2596,15/02/2012בתארי.


המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרומחוזולבניהלתכנו,התק4והשבעבאר84100

טלפו :08-6263795המקומית הועדה במשרדי וכ
לעייבה,לתכנוולבניהערבהתיכונה וכלמעונירשאי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר




שקמי:מרחבתכנומקומי,דרומחוז

'6/03/308קדתתכניתמפורטתמסהודעהבדברהפ

אתרזוהרלמתקניאספקתמי:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965,ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז ולבניה לתכנו
מופקדתתכניתמפורטתמס שקמיולבניה לתכנו '6/

03/308

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

פירוט תממ/4/14 
כפיפות 1/02/101 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/5 



ומקומ בתכנית הכלולי השטחי : בתחומועצה
לכיש:אזורית

צפוניתלמאגרזוהר,דרומערביתלמושבנגה

קואורדינטהX170650

קואורדינטהY614000



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ



:גושיוחלקות
מוסדרגוש

חלקותמספרגוש
בשלמותבחלקחלקות

16-20,35,41ר"ל1589
5-6ר"ל1590



:מטרתהתכנית
אספקת למתקני אתר להקמת תכנונית מסגרת יצירת

מי.

:עיקריהוראותהתכנית
.תחנתשאיבה/שינויייעודמקרקעחקלאיתלמתקהנדסי

.קביעתהוראותבינוי
.קביעתמבנילהריסה

.קביעתתנאילמתהיתרבניה
.קביעתהנחיותסביבתיות

ושירותיתשתיותכוללהשטחלפיתוחהוראותקביעת.


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100 להגישהתנג, ימיממועד60דותתורשאי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,למשרדי

 4התקוה שבע טלפו84100באר :08-6263795.
המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

שקמיולבניהלתכנו,טלפו:08-8500705



 לא לתכנית כהתנגדות א אלא תידו ולא תתקבל
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

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




דימונה:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז



'מסהוראותתכניתמאושרתהודעהבדברתיקו
34/101/02/25

שכונהצפוניתדימונה:שהתכנית


נמסרתבזההודעה , לסעי 133בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, ,שנפלה טעות תיקו בדבר

המאושרתמסבתכנית'34/101/02/25,למתשפורסמה
 ביו בעיתוני 02/09/2005תוקהפרסומי ובילקוט

03/11/2005.ביו5452'מס


התיקומהות:
התכנית בהוראות הבניה, זכויות בטבלת ,אזור בטור

מגוריא 'ביתבנה , 450במגרשיששטחהמזערי
ר"מ בקבוצות, המגרשי מספרי מפורטי .בקבוצת

438המגרשעד467נכלל היתר, בי מגרשמס, '463
התכנית בתשריט בנמצא שאינו . בתשריט עיוהתכנית

אשרמהווה643,כיקיימגרשמגורישמספרו,מעלה
המגרשי שאר למספרי ביחס אנומלי מספר .נוס עיו

התכניתמעלה במסמכי קייבנוסמגרשמס, כי '643
השצ בקבוצתמגרשי התכניתפ"שנמצא בתשריט ,ללא

.פירוטבהוראותהתכנית
משכ,מגרששלבמספרוכיב463נראההתקייטעות

טעות סיכולאותיותוהועדהמתבקשתלראותבטעותזו
בתשריטיתוק'643באופשמספרושלמגרשמס,סופר
'463.למס



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
דימונה:ישוב

שכונהצפונית


:גושיוחלקות
חלקי:100088גוש
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להגישרשאיהתכניתתיקוידיעלנפגעעצמוהרואהכל
התנגדו תו ההודעה60ת של פרסומה ממועד ימי
בעיתוניהמאוחר הפרסומי בי ת הועדהלמשרדי,

הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית , באר4התקוה
 טלפו84100שבע :08-6263795 .ההתנגדות העתק

למשרדי היומצא דימונההועדה ולבניה לתכנומקומית,
טלפו:.08-6563182



לא לתיקוהתנגדותתידוולאתתקבל ,הוגשהאאלא
בכתב ,את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט

.העובדותעליההיאמסתמכת


אביהלר
רהועדההמחוזיתלתכנוולבניה"יו

דרומחוז



תכנומקומיקריתגתמרחב
מספרמפורטתתכניתאישורבדברהודעה

2048/מק/9
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

1965ה''תשכ,והבניה ,המקומית הועדה במשרדי כי
ובמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו,לתכנוובניהקריתגת

הועדה בסמכות תכנית מופקדת הדרו מחוז ובניה
2048/מק/'9המקומיתמס



:המהווהשינוילתכניותהבאות
44/101/02/9שינויל
/44/101/02/9/4אבכפול
רובעאתריהמקרא:בשכונה



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
קריתגת:רשותמקומית



גושי/לתכניתחלקות:
53,73בחלקות:1565גוש
2868גושבחלקה2

לתכנית2-9מגרשיבשלמות


:עיקריהוראותהתכנית
שינויקוויבנייצדדיוקובנייאחורילפיסעי)א

)4)(א(א62
)5)(א(א62שינויהוראותבדברבינוילפיסעי)ב
)6)(א(א62שינויחלוקתשטחיבניהלפיסעי)ג



לתכניתבהתאשינויללאנשארותהזכויות
'44/101/02/9מאושרתמס



בתאריבעיתונילהפקדהפורסמה03/11/12התכנית
30/04/12בתארי'6406ובילקוטפרסומימס



 מעוני בתכניתכל לעיי רשאי ,שהמשרדי בשעות
לקהל פתוחי האמורי בקרקע. מעוניי כל ,או בבני

ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל
,התכנית סעי פי על על לכ הזכאי כל לחוק100וכ,
רסומהשלימיממועדפ60גישהתנגדותתורשאילה

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
הקוממיותרחובגתקריתובניהלתכנוהמקומיתהועדה

97,08/6874771:טלפו.למשרדייומצאהתנגדותהעתק
המחוזית כתובת(הועדה רח: ' ד.ת4התקוה .68באר

:08/6263384.(טל,שבע

     
   



\\amt-jr-users\users\danielac\My Documents\אורהבאר
12מק517.doc

המקומית הועדה  במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ו ובניה לתכנו מ. . קוממיות רחוב גת ,97קרית

08/6874771:טלפוהמחוזית הועדה ובמשרדי
כתובת( רח: ' ד.ת4התקוה שבע68. באר :טל,

08/6263384( ,ובשעות בימי לעיי רשאי מעוניי וכל
.שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל   

טועמיבי
בניהלמקומיתלתכנווהועדההר"וי

קריתגת



תכנומרחבאילותמקומיחבל



בדברמקומיתאישורהודעהמפורטתתכנית 
באראורה517–/מק/'12מס

שינויבהוראותתכניתמתארבאראורה:שהתכנית


לסעיבהתאהודעהבזאתהתכנו117נמסרתלחוק
והבניה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר

מס 517/מק/12' .לתכנית שינוי מהווה זאת תכנית
.למעטהשינוייהמפורטיבתכניתזו164/02/12



מנהלמקרקעיישראל:המבקש



ומיקומבתכניתהכלוליהשטחי:

באראורה:ישוב



39129-39134:יגוש:גושיוחלקות 
ה תכניתמטרת והוראותיההעיקרי, :מרחק תיקו

קיר לבי חשמלמתחנמותתקרקעי קו בי מינימאלי
מבנה .שלמרחקמטר2במקו , .מטר0.5מרחקשל

סעילפיא62שינוי').5)(א(והבניההתכנובחוק.                                                                               
ורסמהבילקוטהפרסומיהודעהעלהפקדתהתכניתפ

2012.ביולי22בתארי5405עמוד'6448מס


המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
המחוזית הועדה ובמשרדי אילות חבל ובניה לתכנו

 דרו מחוז ובניה לתכנו) הממשלה4התקווה קריית
)בארשבע ,ובשעותבימיבה לעיי רשאי המעונייכל

.שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל 



מרחבתכנומקומיחבלאילות



הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמקומית 
חאשחרות'–א516/מק/'12מס

החלפתשטחיחאשחרות:שהתכנית


לסעיבהתאהודעהבזאת117נמסרתהתכנולחוק
והבניה מפורטת1965ה"התשכ,  תכנית אישור בדבר

מס א516/מק/12' .לתכנית שינוי מהווה זאת תכנית
.אלמעטהשינוייהמפורטיבתכניתזו2/147/02/12



.מ"נגבגליליזמותבע:המבקש



ומיקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.7חלקמחלקה:39112,גוש:גושיוחלקות 
איחודוחלוקהשל:עיקריהוהוראותיה,מטרתהתכנית

מגרשי ג, בפרק כמשמעות ז' סימ ,'שאי ובלבד
שינוישל.בתכניתשינויבשטחהכוללשלכלייעודקרקע

עיצובאדריכליע או תכניתבדברבינוי פ"הוראותלפי
א62סעי')5)('א(המותריהבניהשטחיחלוקתשינוי

אחת בתכנית ס, את לשנות הכוללמבלי השטח כל 
.המותרלבניה



     
   



\\amt-jr-users\users\danielac\My Documents\אורהבאר
12מק517.doc

הפרסומיבילקוטפורסמההתכניתהפקדתעלהודעה
2012.ביולי22בתארי5405עמוד'6448,מס



המקומית הועדה  במשרדי נמצאת האמורה התכנית
המחוזית הועדה ובמשרדי אילות חבל ובניה לתכנו

 דרו מחוז ובניה לתכנו) הממשלה4התקווה קריית
)בעבארש ,ובשעותבימיבה לעיי רשאי המעונייכל

.שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל



גתאודי

רהועדההמקומית"יו 
לתכנוולבניהחבלאילות

     
   



\\amt-jr-users\users\danielac\My Documents\אורהבאר
12מק517.doc

המקומית הועדה  במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ו ובניה לתכנו מ. . קוממיות רחוב גת ,97קרית

08/6874771:טלפוהמחוזית הועדה ובמשרדי
כתובת( רח: ' ד.ת4התקוה שבע68. באר :טל,

08/6263384( ,ובשעות בימי לעיי רשאי מעוניי וכל
.שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל   

טועמיבי
בניהלמקומיתלתכנווהועדההר"וי

קריתגת



תכנומרחבאילותמקומיחבל



בדברמקומיתאישורהודעהמפורטתתכנית 
באראורה517–/מק/'12מס

שינויבהוראותתכניתמתארבאראורה:שהתכנית


לסעיבהתאהודעהבזאתהתכנו117נמסרתלחוק
והבניה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר

מס 517/מק/12' .לתכנית שינוי מהווה זאת תכנית
.למעטהשינוייהמפורטיבתכניתזו164/02/12



מנהלמקרקעיישראל:המבקש



ומיקומבתכניתהכלוליהשטחי:

באראורה:ישוב



39129-39134:יגוש:גושיוחלקות 
ה תכניתמטרת והוראותיההעיקרי, :מרחק תיקו

קיר לבי חשמלמתחנמותתקרקעי קו בי מינימאלי
מבנה .שלמרחקמטר2במקו , .מטר0.5מרחקשל

סעילפיא62שינוי').5)(א(והבניההתכנובחוק.                                                                               
ורסמהבילקוטהפרסומיהודעהעלהפקדתהתכניתפ

2012.ביולי22בתארי5405עמוד'6448מס


המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
המחוזית הועדה ובמשרדי אילות חבל ובניה לתכנו

 דרו מחוז ובניה לתכנו) הממשלה4התקווה קריית
)בארשבע ,ובשעותבימיבה לעיי רשאי המעונייכל

.שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל 



מרחבתכנומקומיחבלאילות



הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמקומית 
חאשחרות'–א516/מק/'12מס

החלפתשטחיחאשחרות:שהתכנית


לסעיבהתאהודעהבזאת117נמסרתהתכנולחוק
והבניה מפורטת1965ה"התשכ,  תכנית אישור בדבר

מס א516/מק/12' .לתכנית שינוי מהווה זאת תכנית
.אלמעטהשינוייהמפורטיבתכניתזו2/147/02/12



.מ"נגבגליליזמותבע:המבקש



ומיקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.7חלקמחלקה:39112,גוש:גושיוחלקות 
איחודוחלוקהשל:עיקריהוהוראותיה,מטרתהתכנית

מגרשי ג, בפרק כמשמעות ז' סימ ,'שאי ובלבד
שינוישל.בתכניתשינויבשטחהכוללשלכלייעודקרקע

עיצובאדריכליע או תכניתבדברבינוי פ"הוראותלפי
א62סעי')5)('א(המותריהבניהשטחיחלוקתשינוי

אחת בתכנית ס, את לשנות הכוללמבלי השטח כל 
.המותרלבניה





ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012 6064

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 31893-06-12

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

ובעניין פירוק חברת מקודשת בע"מ, ח"פ 51-423393-1.

והמבקשים: עובדי החברה: אסתר עקיש ואח', ע"י ב"כ עו"ד 
טל'  חיים,  קרית   ,1288 ת"ד   ,41 אילת  אח"י  מרח'  גולדהורן,  פז 

04-8422822, פקס' 04-8422823.

בקשה  הוגשה   ,18.6.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי חיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

12.9.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.30 

ביום 5.9.2012.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

פורז סחר ושירותים ציוד ומכונות בע"מ
)ח"פ 51-181862-7(

)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 31.5.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי אזולאי, מרח' המשביר 

10, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי אזולאי, מפרק

פ.ג.ד. נכסים בע"מ
)ח"פ 51-198285-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 

]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן פרופר ואת גד פרופר, 
הלל  אבא  רח'  ושות',  מאירי  הליפי,  רוז'נסקי,  רו"ח  ממשרד 

סילבר 16, רמת גן 52506, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

דן פרופר          גד פרופר    

ם י ק ר פ מ    

מבט נאמן בקרת השקעות פיננסיות בע"מ
)ח"פ 51-273919-4(

)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 31.7.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
39267349, מרח' נרבתה 11, ירושלים, טל' 050-6698965, 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.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

ד.ד.י. את שלמה מחיצות הצפון בע"מ
)ח"פ 51-125874-1(

)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 6.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף בן בנימין, מרח' 

השיטה 2/10, יקנעם עילית, 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 בן בנימין, עו"ד, מפרק

ברט רורקה אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-269385-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
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מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
6.8.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברט סולומון, ת"ז 
הרצליה,   ,71 הנדיב  רח'  רינגולד,  גדי  עו"ד  אצל   ,309821767

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.

ברט סולומון, מפרק

אביב מרפאת שיניים בע"מ
)ח"פ 51-433844-1(

)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 7.8.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  דהרי,  עופר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ההסתדרות 84, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר דהרי, עו"ד, מפרק

ד"ר לוי - מניקס בע"מ
)ח"פ 51-296065-9(

)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 8.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן מניקס, מרח' בורוכוב 

55, גבעתיים, 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.

אורן מניקס, מפרק

רוברט הלף אופטיקה בע"מ
)ח"פ 51-239726-6(

)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 12.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל מייטליס, מרח' 

לילינבלום 44, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל מייטליס, עו"ד, מפרק

יוסי אסולין - עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-173244-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת יוסים, מרח' 

תובל 13, רמת גן 52522, טל' 03-6128000, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת יוסים, עו"ד, מפרקת

בלקן יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-162680-6(

)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 12.8.2012, התקבלה החלטה 
אבן  מרח'  קוך,  שלום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גבירול 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום קוך, מפרק

וריאציה פירזולים בע"מ
)ח"פ 51-208127-4(

)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 14.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי כהן, ת"ז 056124233, 

מרח' רימלט 14, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

רפי כהן, מפרק

תכשיטי טובי בע"מ
)ח"פ 51-187414-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אביגדור בן יהודה, 

מרח' שברץ 1, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אביגדור בן יהודה, רו"ח, מפרק

אלגט מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-133211-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2007, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צבי גרשגורן, מרח' 

המגינים 56, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי גרשגורן, רו"ח, מפרק

י.ג.א.ל. - חקלאות שיווק ויצור בע"מ
)ח"פ 51-123808-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זמל, ת"ז 007887300, 

אצל עו"ד זאב גולדוין, ת"ד 364, מושב נהלל, למפרק החברה.

זאב גולדוין, עו"ד
בא כוח המפרק

אדנד בע"מ
)ח"פ 51-143394-8(

)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 24.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר לוי, ת"ז 024006587, 

מרח' הרותם 20, אשדוד, למפרקת החברה.

אסתר לוי, מפרקת

קלורי בע"מ
)ח"פ 51-218027-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.10.2012, בשעה 12.00, אצל עו"ד ורדה רוזנטל, 
רח' רוטשילד 60, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ורדה רוזנטל, עו"ד, מפרקת

סמסון פיננס אנד קונסולטינג בע"מ
)ח"פ 51-449301-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,25 ההגנה  ברח'   ,10.00 בשעה   ,28.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד שמש, עו"ד, מפרק

אי. פי. אם. פולק בע"מ
)ח"פ 51-346558-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.10.2012, בשעה 11.30, אצל רו"ח יוסף שמעוני, 
רח' בדנר 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אליעזר פולק, מפרק
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נעלי לטין בע"מ
)ח"פ 51-367199-0(

)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 
הליפי,  רוז'נסקי,  אצל   ,11.00 בשעה   ,30.10.2012 ביום  תתכנס 
הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 סילבר  הלל  אבא  רח'  ושות',  מאירי 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    צבי לייזר, מפרק

אנ-דן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-322757-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אנט לחמני, מפרק

כרומוזום ג'נטיקס בע"מ
)ח"פ 51-439606-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  טיליס,  פאבל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

321976029, מרח' הגיבורים 15, בת ים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד אסף גילר, רח' סחרוב 19, ראשון לציון, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
                                    פאבל טיליס, מפרק

ברק - מסירות ושירותי עזר משפטיים בע"מ
)ח"פ 51-430249-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאיף זועבי, מרח' איריס 

12/6, נצרת עילית 17501, טל' 052-6197052, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נאיף זועבי, מפרק

טקסי בייק אשקלון בע"מ
)ח"פ 51-336765-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

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

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

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

החברה.

                                    שלמה גבאי, מפרק

א. טקסי בייק מרכז מוטורי אשקלון בע"מ
)ח"פ 51-370690-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

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

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

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

                                    שלמה גבאי, מפרק

הילי אירועים )2000( בע"מ
)ח"פ 51-294615-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

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

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

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

החברה.
                                    שלמה גבאי, מפרק

ב.י.ש.ן תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-245113-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

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

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

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

החברה.
                                    שלמה גבאי, מפרק

סמי גבאי בע"מ
)ח"פ 51-273474-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

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

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

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

החברה.
                                    שלמה גבאי, מפרק

סופר י.ז.ה.ר )1999( שדרות בע"מ
)ח"פ 51-278320-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

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

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

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

החברה.
                                    שלמה גבאי, מפרק

טקסי מוטור אשקלון בע"מ
)ח"פ 51-416854-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

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

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

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

                                    שלמה גבאי, מפרק

ד.ח.ס.א. הום רהיטים חברה ליבוא בע"מ
)ח"פ 51-300917-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2012, בשעה 10.00, ברח' דן פטנקין 26, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים סבח, מפרק

הודעה על כוונה לשלם דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 1339/06

שם החייב: אסנת חזן, ת"ז 23988595.

המנהל המיוחד: עו"ד ישראל שפלר, מרח' אבא הלל 7, רמת גן.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

אחוז הדיבידנד: 5.78%.

ישראל שפלר, עו"ד, מנהל מיוחד

יואבלי בע"מ
)ח"פ 51-170303-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב ליפשיץ, ת"ז 

005865969, מרח' פנקס 50, 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.

יואב ליפשיץ, מפרק

יואבלי בע"מ
)ח"פ 51-170303-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

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

                                    יואב ליפשיץ, מפרק

פרויקט קיץ בע"מ
)ח"פ 51-426226-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן חפץ, ת"ז 036126324, 

מרח' הרברט סמואל 46, 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.

ערן חפץ, מפרק

פרויקט קיץ בע"מ
)ח"פ 51-426226-0(

)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 
רח' הרברט  9.00, אצל המפרק,  24.9.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
סמואל 46, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ערן חפץ, מפרק

טטה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-375210-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,30.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  ש.א.פ(,  )בית   ,3 היצירה  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
                                    ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק

בורדוק בע"מ
)ח"פ 51-250841-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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



ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012 6070

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מצליח מורי, מפרק

בריק האוס בע"מ
)ח"פ 51-185221-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל גרידינגר, מפרק

נ. סטייל פרסום ושווק בע"מ
)ח"פ 51-315700-8(

)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 
 ,56 17.00, ברח' המגנים  הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2012, בשעה 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי רואש, מפרק

דילי בע"מ
)ח"פ 51-444979-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,14.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  ש.א.פ(,  )בית   ,3 היצירה  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    אריק קאופמן, עו"ד, מפרק

קאטה פרופשנל )קמחי את טישלר( בע"מ
)ח"פ 51-160151-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 11.00, אצל ארדינסט, בן 
קומה  המוזיאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ  רח'  דין,  עורכי  ושות',  נתן 
13, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

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

                                    דרור טישלר, מפרק

הכח בימ"ס לקרמיקה ואינסטלציה סניטרית בע"מ
)ח"פ 51-331940-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

ובניירות של החברה.

                                    חגי בן ארזה, עו"ד, מפרק

אייג'קס קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-408837-6(

)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 30.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו נדיבי, ת"ז 065569287, 

מרח' אופיר 18א, 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.

זיו נדיבי, מפרק

אייג'קס קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-408837-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.10.2012, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אופיר 
18א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זיו נדיבי, מפרק

אורמקה חברה לאספקה תעשיתית 1964 בע"מ
)ח"פ 51-043263-6(

)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 31.7.2012, התקבלה החלטה 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר דורון, ת"ז 010001675, 
מרח' התאנה 13, 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.

מאיר דורון, מפרק

אורמקה חברה לאספקה תעשיתית 1964 בע"מ
)ח"פ 51-043263-6(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,15.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התאנה 13, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר דורון, מפרק

מ. גבע השקעות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-277405-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדיאל בלושטיין, ת"ז 
065040008, ממרכז עזריאלי 1, תל אביב 67021, 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.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

מ. גבע השקעות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-277405-0(

)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 
 ,1 9.00, במרכז עזריאלי  הנ"ל תתכנס ביום 16.10.2012, בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

בריל נכסים בע"מ
)ח"פ 51-188164-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדיאל בלושטיין, ת"ז 
065040008, ממרכז עזריאלי 1, תל אביב 67021, 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.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

בריל נכסים בע"מ
)ח"פ 51-188164-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

ב.ל. אמריקאן שוז בע"מ
)ח"פ 51-212028-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדיאל בלושטיין, ת"ז 
065040008, ממרכז עזריאלי 1, תל אביב 67021, 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.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

ב.ל. אמריקאן שוז בע"מ
)ח"פ 51-212028-8(

)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 
 ,1 9.00, במרכז עזריאלי  הנ"ל תתכנס ביום 16.10.2012, בשעה 



6072                   ילקוט הפרסומים 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012
המחיר 24.30 שקלים חדשים   ISSN 0334-3030       סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

      

כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

למשקיע גולדמן חברה לניהול קרנות נאמנות )1982( בע"מ
)ח"פ 51-094747-6(

)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 
אופנהיימר  ברח'   ,18.00 21.10.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרקים,  סופי של  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,41 דירה   ,12
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                          שמואל גולדמן          ורדה גולדמן

                מפרקים

דלוס בע"מ
)ח"פ 51-299071-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.10.2012, בשעה 9.00, ברח' נוה צדק 24, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יפים דיין, מפרק

גרין אייג' בע"מ
)ח"פ 51-383613-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.10.2012, בשעה 9.00, ברח' כצנלסון 28א, 
אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יפים דיין, מפרק

מ.א. צמיגים למלגזות בע"מ
)ח"פ 51-397028-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

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

                                    משה שמעוני, מפרק

נירוונה סי אנד ספא נופש ובריאות בע"מ
)ח"פ 51-250651-0(

)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 
עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,24.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דין שניצר, גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור 
ספורט, קומה 27, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    מיכל מיכלסון, עו"ד, מפרקת

לאביה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-432699-0(

)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 
 ,8 ברח' הסדנאות   ,9.00 25.10.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ענבל אדר, עו"ד, מפרקת

הברנד פקטורי גרופ בע"מ
)ח"פ 51-380671-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פרידמן  דב  ברח'   ,13.00 בשעה   ,25.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
8, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יונית אלקיים, מפרקת

הורייזון מדיקל טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-427702-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רוה,  10.00, במשרד עו"ד בועז  תתכנס ביום 6.11.2012, בשעה 
רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שי רוה, עו"ד, מפרק


