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

)שעת  ההגנה  לתקנות  84)1()ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
שהשתכנעתי  ולאחר  ההגנה(,  תקנות   - )להלן   11945 חירום(, 
ביטחון המדינה, שלום הציבור  על  לצורך הגנה  דרוש  כי הדבר 
והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות 
המכונה "Euronid Observer for Human Rights" או "אלמרכז 
אלאורומתוסטי לחקוק אלאנסאן" או בכל שם אחר שתכונה בו 
זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או  התאחדות 
סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה 

בתקנות ההגנה.

להגיש את  יכול  זו,  ידי הכרזה  על  נפגע  הרואה את עצמו 
השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 30 ימים 

מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

כ"ז באדר התשע"ה )18 במרס 2015(
)חמ 3-1080-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  
ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855; 1601, תוס' 2, עמ' 947.  1

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

מינימום,  שכר  לחוק  ו–)4(   )1(6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ז-11987 )להלן - החוק(, כפי שהוחל בסעיף 1)3( לחוק 
שכר מינימום )העלאת סכומי שכר המינימום - הוראת שעה(, 
התשע"ה  בניסן  י"ב  מיום  כי  מודיע  אני  התשע"ה-22015, 
שקלים   4,650 הוא  לחודש  המינימום  שכר   )2015 באפריל   1(
הוא  לחוק  3)ב()5(  בסעיף  כהגדרתו  הבסיסי  והסכום  חדשים, 

4,333.43 שקלים חדשים.

כ"ה באדר התשע"ה )16 במרס 2015(
)חמ 3-2068-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  1

ס"ח התשע"ה, עמ' 152.  2

מינוי ממונה
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

לחוק  3ב  "הממונה" שבסעיף  הגדרת  לפי  סמכותי  בתוקף 
היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991, אני ממנה את גלעד 
אלירז, לממונה לעניין טובין שהם מוצרי חקלאות לא מעובדים.

מינויו של צבי כהן - בטל2.

ל' בשבט התשע"ה )19 בפברואר 2015(
)חמ 3-383-ה7(

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ט, עמ' 5.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 1108.  2

הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

)בזק  התקשורת  לחוק  53ב)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מאריך עד יום 
י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015( את תוקף ההסמכה למתן 
לעובדי  לחוק, שניתנה   36 לפי סעיף  לביצוע עבודות  היתרים 

בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

ההסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי חוק התקשורת 
)בזק ושידורים(, התשמ"ב-21982 - תתוקן לפי זה.

י"ז באדר התשע"ה )8 במרס 2015(
)חמ 3-1723-ה7(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר התקשורת  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשמ"ח, עמ' 174.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 2887.  2

הודעה בדבר העברת זכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
המייעצת,  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ב-11952, 
העברות   )2014 בדצמבר   25( התשע"ה  בטבת  ג'  ביום  הרשיתי 
שחלוקת  כך  ו–348/"שרה"2,  347/"מירה"  ברישיונות  זכויות 

הזכויות לאחר ההעברות תהיה כדלקמן:

13.8372% שותפות מודיעין   

2.6550% אי די בי פיתוח                              

5.0% חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ 

9.1980% עמנואל בע"מ   

7.8634% שותפות עמנואל   

6.4464% אי פי סי   

25.0% שותפות רציו   

25.0% אנרג'יאן   

5.0%  GeoGlobal Resources )India( Inc.

       סך הכול                                              100%
ג' בטבת התשע"ה )25 בדצמבר 2014(

)חמ 3-629-ה2(
אלכסנדר וורשבסקי  

הממונה על ענייני הנפט  
ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 4488.  2

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, אני מודיע 
את   )2014 בדצמבר   19( התשע"ה  בכסלו  כ"ז  ביום  הארכתי  כי 
תוקף רישיון 402/"חלץ כוכב חדש"2 עד יום ה' בתמוז התשע"ה 

)22 ביוני 2015( לפי סעיף 18)ב()2( לחוק הנפט.

כ"ט בכסלו התשע"ה )21 בדצמבר 2014(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1
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תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני 
ההודעות  לתיקון  בקשה  הוגשה  כי  התשל"ג-11973,  צמחים, 
בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים, לפי פרטי הבקשות האלה 

אשר בטבלה להלן:

מיוםבקשה מספר

ה' בתשרי התשס"ז )27 בספטמבר 2006(23957/06

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(34368/12

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(44369/12

כ"ז בטבת התשע"ג )9 בינואר 2013(54435/13

י"ב בשבט התשע"ד )13 בינואר 2014(64488/14

יבוא  בע"מ"  ג'נטיקס  "הזרע  במקום  המבקש,  שבשם  כך 
"הזרע סידס בע"מ".

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-71974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

י"ט באדר התשע"ה )10 במרס 2015(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 3795.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 3410.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 3410.  4

י"פ התשע"ג, עמ' 3542.  5

י"פ התשע"ד, עמ' 4347.  6

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  7

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,4552 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
טעות  תיקון  בדבר  והודעה   ,2235 עמ'  התשס"א,   ,4978
התשע"ג,   ,6509 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   דפוס 
עמ' 1492 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
מעבר  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי להולכי רגל.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בירושלים, אזור שכונת שרפת, שטח ממערב   
כשטח  המזוהה   ,4 מס'  לכביש  ומדרום  פת-גילה  לכביש 
-218.635(  168.740-168.635 אורך  קואורדינטות  שבין 

רוחב  קואורדינטות  לבין  החדשה(  ישראל  ברשת   218.740
127.948-127.850 )627.948-627.850 ברשת ישראל החדשה(, 
 15 המזוהים כשטחים בלתי מוסדרים כחלקים ממגרשים 
ו–16 לפי תכנית 4552 המאושרת, סך הכול שטח להפקעה 
כ–962 מ"ר והצבוע בצבע ירוק עם קווים אלכסוניים בצבע 

שחור, כמסומן בתשריט תכנית 4552 המאושרת.

נמצאים  התכנית  ותשריט  ההפקעה  תשריט  העתק 
וכל מעוניין  ירושלים,  במשרדי האגף לנכסי העירייה, עיריית 

רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

י"ט באדר התשע"ה )10 במרס 2015(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
כ/256,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5318, התשס"ד, עמ' 3541, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אתא  קרית  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע -  .4

גוש  )לשעבר   8994 בגוש  בתל–אביב-יפו,  קרקע  חטיבת   
שומה 7032(, לפי הפירוט הזה:

שטח רשום במ"רחלקה

שטח ההפקעה במ"ר 
 )כולל שטחים 

שהופקעו בעבר(

כ–21,399180

כ–33,126450

בשלמות41,145

בשלמות1123

בשלמות1267

בשלמות1359

בשלמות1438

בשלמות2834

בשלמות31145

בשלמות32200

בשלמות33372

בשלמות37675

בשלמות41260

בשלמות42485

בשלמות4672

בשלמות4760

כ–48181157

כ–49172160

בשלמות50204

בשלמות51120

בשלמות5420

בשלמות5524

5848

בשלמות5975

בשלמות60219

בשלמות6555

כ–665734

בשלמות67109

בשלמות68113

בשלמות69111

בשלמות7021

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית אתא, המזוהה כגוש 10294 -  

שטח במ"רחלקי חלקות

11,063

52,581

61,459

312,205

הייעוד: הרחבת דרך ושצ"פ.  

כ' באדר התשע"ה )11 במרס 2015(
)חמ 3-2(

יעקב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית אתא  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,2660 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
294, מוסרת בזה הוועדה המקומית  5028, התשס"ב, עמ' 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
לצורך ציבורי של דרך,  דרושה  - הקרקע(  )להלן  להלן   4

שצ"פ ושב"צ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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חלקה
שטח רשום

במ"ר

שטח 
ההפקעה 

במ"ר

מס' החלקה 
בגוש שומה 

7025

107בשלמות1629

108בשלמות1767

100בשלמות21106

104בשלמות2350

95בשלמות2873

117בשלמות30721

92בשלמות313

110בשלמות32278

3313610118

341663098

352503572

36471573

68בשלמות3953

66בשלמות4081

70בשלמות43174

5בשלמות452,651

61בשלמות5024

519360118

71בשלמות52204

61בשלמות5315

74בשלמות5911

6051930073

105בשלמות6335

63בשלמות6428

64בשלמות6565

106בשלמות6630

93בשלמות6751

94בשלמות6846

69514596

708475118

66בשלמות7124

67בשלמות7356

69בשלמות7426

69בשלמות7522

99בשלמות7661

74בשלמות79123

שטח רשום במ"רחלקה

שטח ההפקעה במ"ר 
 )כולל שטחים 

שהופקעו בעבר(

בשלמות7136

בשלמות7271

בשלמות7372

בשלמות7488

כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/במ-5ו-2509, 
בזה  מוסרת   ,44 עמ'  התשנ"ג,   ,4047 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  תל–אביב-יפו  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שצ"פ, שב"צ, דרכים.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

הפקעה בגוש 9010, לשעבר גוש שומה 7025 -  

חלקה
שטח רשום

במ"ר

שטח 
ההפקעה 

במ"ר

מס' החלקה 
בגוש שומה 

7025

475330
בשלמות

44

61בשלמות12248

62בשלמות1394

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע -  .4

 1070 חלקה   ,6158 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שצ"פ ודרך.

ט"ו בשבט התשע"ה )4 בפברואר 2015(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,735 חלקות   ,6145 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
736 בשלמותן; הייעוד: שב"צ ודרך.

ט"ו בשבט התשע"ה )4 בפברואר 2015(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

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

חלקה
שטח רשום

במ"ר

שטח 
ההפקעה 

במ"ר

מס' החלקה 
בגוש שומה 

7025

107בשלמות806

72בשלמות8210

61בשלמות8321

105בשלמות8413

61בשלמות8769

62בשלמות8859

895750118

118בשלמות9084

91בשלמות9116

117בשלמות9258

109בשלמות9318

119בשלמות989

כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר ברא, המזוהה כ-  

גוש
חלק

מגרשמחלקה
שטח 
ייעודבדונם

מבני ציבור88883210000.886

88863

דרך310024.949, 88865

888974

88923

888835

שצ"פ110031.549, 88862

שצ"פ110040.094

שצ"פ310050.840

שצ"פ310060.374, 5

שצ"פ8892310070.119

88865

כ"א בשבט התשע"ה )10 בפברואר 2015(
)חמ 3-2(

אורית רישפי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קסם  

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
הקרקעות  לפקודת   14 סעיף  ולפי  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, מוסרת בזה 
 - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הודעה  הוועדה(, 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 4358, התשנ"ו, 

עמ' 731, בדבר תכנית תא/במ/5ג/2504.

תוספת

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, הידועה כחלקה 1 בגוש 7116, 
בשטח של 188 מ"ר )לשעבר חלקה 125 בגוש 7030 שומה(.

כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015(
)חמ 3-3(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  המזוהה   ,59 נורדאו  רח'  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
3636, חלק מחלקה 73; הייעוד: דרך.

י"ב באדר התשע"ה )3 במרס 2015(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ק/1014, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4419, 
התשנ"ו, עמ' 3608, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קסם  )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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ישראל  ברשת   636.702-636.632 רוחב  וקואורדינטות 
הצבוע  מ"ר  כ–2,542  להפקעה  שטח  הכול  סך  החדשה, 
בתשריט  כמסומן  כהה,  חום  בצבע  ומתוחם  חום  בצבע 

8150 המאושרת.

י"ח באדר התשע"ה )9 במרס 2015(
)חמ 3-4(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,4552 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4978, 
דפוס  טעות  תיקון  בדבר  והודעה   ,2235 עמ'  התשס"א, 
 ,1492 עמ'  התשע"ג,   ,6509 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4724 עמ'  התשע"ד,   ,6780 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כשטח  המזוהה  שרפת,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
בין קואורדינטות אורך 168.490-168.370 )218.370-218.490 
רוחב  קואורדינטות  ובין  חדשות(  אורך  קואורדינטות 
רוחב  קואורדינטות   628.015-627.930(  128.015-127.930
והידועים  מוסדרים  בלתי  כשטחים  מזוהה  וכן  חדשות(, 
המאושרת,   4552 תכנית  לפי  ו–2,   1 ממגרשים  כחלקים 
סך הכול שטח להפקעה כ–4,948 מ"ר, הצבוע בצבע חול, 
אדום, חום מתוחם בקו בצבע חום כהה, כמסומן בתשריט 

תכנית 4552 המאושרת.

י"ח באדר התשע"ה )9 במרס  2015(
)חמ 3-4(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
2683א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4391, 
התשנ"ו, עמ' 2316, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
לפקודת   14 סעיף  ולפי  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-
יפו )להלן - הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה 
להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה לעניין תכנית 

686א, בילקוט הפרסומים 3161, התשמ"ה, עמ' 1420.

תוספת

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, המזוהה כגוש 6627 -

     חלקה
 שטח החלקה 

במ"ר
שטח להפקעה במ"ר 

בקירוב

95952

1611,057    332   

ההודעה לפי סעיף 19 לפקודה, לעניין תכנית 686א, אשר   .2
 -  2120 עמ'  התש"ן,   ,3749 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 

בטלה.

כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015(
)חמ 3-3(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,8150 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5580, 
התשס"ו, עמ' 5027, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6461 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
5863, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

זאב, שטח ממזרח  חטיבת קרקע בירושלים, שכונת פסגת   
המתוכנן,   45 כביש  לתוואי  ומדרום  רחמילביץ  לרח' 
 ,69  ,30 )ח"ח  505 בשלמותה  חלקה   ,30590 כגוש  המזוהה 
 8150 בתכנית   71 כמגרש  הידוע  לשעבר(,   147  ,144  ,71
המאושרת, המזוהה כקואורדינטות אורך 224.548-224.485 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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כמסומן  כהה,  חום  בקו  מותחם  חום  ובצבע  שחור  בצבע 
בתשריט תכנית 3630 המאושרת.

י"ח באדר התשע"ה )9 במרס 2015(
)חמ 3-4(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,7598 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5324, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3802 עמ'  התשס"ד, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,5383 עמ'  התשע"א,   ,6264 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בירושלים, מרכז העיר, שטח הידוע כמתחם   
כגוש  המזוהה  ובצלאל,  הגידם  מנורה,  הרחובות  מנורה, 
מ"ר,  כ–485  של  שטח  הכול  סך   ,96 מחלקה  חלק   ,30043
והצבועים בצבע חול, ירוק, חום מתוחם בצבע חום כהה, 

כמסומן בתכנית 7598 המאושרת.

י"ח באדר התשע"ה )9 במרס 2015(
)חמ 3-4(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/2580-48 
הפרסומים 4330, התשנ"ה, עמ' 4687, מצהירה בזה הוועדה 
לסעיף  בהתאם  תל–אביב-יפו,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 

הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ירושלים,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,5864 עמ'  התשע"ב,   ,6461 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בירושלים, אזור שכונת סווחריה, אל גרביה,   
מזרח  תלפיות  ושכונת  מוכבר  ג'בל  ידי  על  התחום  שטח 
העיר  שיפוט  וגבול  בדרום  באחר  צור  הכפר  במערב, 
 ,223.560-223.400 אורך  כקואורדינטות  המזוהה  במזרח, 
קואורדינטות רוחב 629.350-629.200 )קואורדינטות ברשת 
129.350- רוחב   ,173.560-173.400 אורך  הישנה:  ישראל 

2683א  בתכנית  א  ממגרש  כחלק  המזוהה   ,)129.200
המאושרת, סך הכול שטח להפקעה כ–5,753 מ"ר, הצבוע 
בתשריט  כמסומן  כהה,  חום  בצבע  ומתוחם  חום  בצבע 

תכנית 2683א המאושרת.

י"ט באדר התשע"ה )10 במרס 2015(
)חמ 3-4(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,3630 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3661, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3119 עמ'  התשמ"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,3832 עמ'  התשע"א,   ,6226 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בירושלים, אזור שכונת גילה, רח' האחלמה,   
ישראל  ברשת  אורך  קואורדינטות  שבין  כשטח  והמזוהה 
חדשה 218.560-218.050 )רשת ישנה 168.560-168.050(, לבין 
 626.220-625.000 ישראל חדשה  ברשת  רוחב  קואורדינטות 
מהשטח  חלק   ,)126.220-125.000 ישנה  ישראל  )ברשת 
של  שטח  הכול  סך   ,23 חלקה   ,28050 מגוש  כחלק   מזוהה 
אלכסוניים  קווים  עם  ירוק  בצבע  והצבועים  מ"ר  כ–6,971 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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התשנ"ו, עמ' 1642, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,2773 עמ'  התשע"ג,   ,6545 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6180, ח"ח 43; הייעוד:   
דרך.

ט"ו בשבט התשע"ה )4 בפברואר 2015(
)חמ 3-4(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,1585 עמ'  התשמ"ה,   ,3171 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;219 ח"ח   ,6159 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ט"ו בשבט התשע"ה )4 בפברואר 2015(
)חמ 3-4(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חכ/167א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3050, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2057 עמ'  התשמ"ד, 

להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4831, התש"ס, עמ' 1711, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, ששטחה 13,620 מ"ר, והמזוהה   
כגוש 6129 -

  חלקי
  חלקות

 שטח החלקה
במ"ר

 שטח להפקעה
בקירוב

766,9926,120

7712,712  7,500

כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015(
)חמ 3-4(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  בב/105/ב, 
הפרסומים 2649, התש"ל, עמ' 2205, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6855, התשע"ד, 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,7350  עמ' 

בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, בניין ציבורי בשכונת מרכז בעלי 
מלאכה, גוש 6187, חלקה 170, בשטח של 380 מ"ר בשלמות.

י"ד בשבט התשע"ה )3 בפברואר 2015(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/1020, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4381, 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה    ,980 עמ'  התשמ"ו,   ,3282
 19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
4887, התש"ס,  בילקוט הפרסומים  ו–7 לפקודה   5 סעיפים 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3706  עמ' 

כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6428 -

 חלקי
חלקה

שטח החלקה 
)מ"ר(

שטח הפקעה 
ייעוד)מ"ר(

דרך ושצ"פ174755225

דרך ושצ"פ175755225

כ"א בשבט התשע"ה )10 בפברואר 2015(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיקוני טעויות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  ההודעות  ב–13   .1
לצורכי ציבור(, 1943, לעניין תכנית מס' תג"פ 596/קא/383, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ראש  יושבת  בידי  שנחתמו 
 ,6918 הפרסומים  בילקוט  ושפורסמו  אביב  תל  ולבנייה 
אחת  כל  של   1 בסעיף   ,947 עד   942 בעמודים  התשע"ה, 
מהן, המילים "לטובת חברת פארק אריאל שרון" - צריכות 

להימחק;

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  ההודעות  ב–4   .2
לצורכי ציבור(, 1943, לעניין תכנית מס' תג"פ/594 שנחתמו 
תל  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ראש  יושבת  בידי 
התשע"ה   ,6918 הפרסומים  בילקוט  ושפורסמו  אביב 
בעמודים 945 עד 947, בסעיף 1 של כל אחת מהן, המילים 

"לטובת חברת פארק אריאל שרון" - צריכות להימחק.

י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015(
)חמ 3-4(

גילה אורון  
הממונה על מחוז תל אביב  

יושבת ראש הוועדה המחוזית  

לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הכרמל,  חוף  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,1098 עמ'  התשס"א,   ,4949 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית חוף 

הכרמל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,11345 בגוש  הוותיקה,  שלמה  בת  באזור  קרקע  חטיבת   
חלקות 16, 22, 23, 25, 27, ח"ח 21, 24; גוש 11346, ח"ח 18; 
ציבור  בנייני  פתוחים,  ציבוריים  שטחים  דרכים,  הייעוד: 

וחניות.

כ"א באדר התשע"ה )12 במרס 2015(
)חמ 3-4(

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  __________

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  כס/14/1/א, 
הפרסומים 3217, התשמ"ה, עמ' 2770, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4280, התשנ"ה, עמ' 1750, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7595, ח"ח 133, שטח החלקה:   
1,503 מ"ר, שטח ההפקעה: 323 מ"ר; הייעוד: דרך ושצ"פ.

כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/2/8ג, 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חדרה
 :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0960610203  
תוספת יחידות דיור, שטחים עיקריים  שם התכנית:

 90026גוש  939וקומה בחלקה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה כי במשרדי  ,5891 –ה, התשכ"ה יוהבני
ובמשרדי הועדה  ה מחוז חיפהיהמחוזית לתכנון ולבני

תכנית מופקדת  חדרהיה יהמקומית לתכנון ולבנ
    0590980203: 'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 203-0539038 שינוי
 203-0085112 שינוי
 / ג5005חד/ מק/  שינוי
 091חד/  שינוי
 5005חד/  שינוי
 / א091חד/  שינוי

 / ו010חד/ מק/  כפיפות
 / ב010חד/  כפיפות
 203-0508380 כפיפות
 / ג010חד/  כפיפות
 800חד/  כפיפות
 / ה010חד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 33יישוב: חדרה רחוב: הלל יפה 

הפרויקט נמצא במרכז עיר בין רחובות הלל יפה, 
 הרברט סמואל, אחד העם ורח' הרצל.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .535חלקות במלואן:  50029גוש: 
 .550חלקי חלקות:  50029גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 יחידות דיור. 55. תוספת 5
 מ''ר שטח עיקרי. 5508.2. תוספת 3
 . תוספת קומה.2

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 התוכנית קובעת:

 יח"ד. 00 יח"ד ל 38 יחידות דיור מ 55תוספת  
מ''ר  0520.9מ"ר שטח עיקרי מ  5508.2תוספת של  
 מ''ר.   1300.5ל
תוספת קומה מעבר למאושר בתכניות החלות על  

 ק' על עמודים. 8 ק' על עמודים ל 9החלקה מ
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ה יהועדה המחוזית לתכנון ולבני תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 22081חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 00-9922011

חדרה  8ה חדרה, הלל יפה ימקומית לתכנון ולבני
 00-9202552טלפון:  29500

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יבנהתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  זבולון
 :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 ה /931 זב/
 חיים בח'ואלדשטח לגידול בעלישם התכנית: 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –ה, התשכ"ה יוהבני

   ה /531 זב/: 'מס מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 531זב/  שינוי
 000ג/  שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: ח'ואלד.

השטח נמצא דרומית מערבית לשטח הבנוי של כפר 
ח'וואלד, הכולל את שטח בית הקברות המאושר 
וסביבתו ובנוסף שטח המאושר למבני משק ודרך 

 הגישה אליו במזרח הישוב.
 

 גושים וחלקות:
 .501, 90חלקות במלואן:  50295גוש: 
 .510, 15, 55, 5חלקי חלקות:  50295גוש: 
 .8, 2חלקי חלקות:  50299גוש: 
 .0חלקי חלקות:  50298גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
הקצאת שטח לגידול בעלי חיים בכפר חוואלד, במקום 

 השטח המאושר למבני משק.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע. 
 קביעת השימושים המותרים. 
 קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח. 



4393 ילקוט הפרסומים 7011, ו' בניסן התשע"ה, 26.3.2015 

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חדרה
 :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0960610203  
תוספת יחידות דיור, שטחים עיקריים  שם התכנית:

 90026גוש  939וקומה בחלקה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה כי במשרדי  ,5891 –ה, התשכ"ה יוהבני
ובמשרדי הועדה  ה מחוז חיפהיהמחוזית לתכנון ולבני

תכנית מופקדת  חדרהיה יהמקומית לתכנון ולבנ
    0590980203: 'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 203-0539038 שינוי
 203-0085112 שינוי
 / ג5005חד/ מק/  שינוי
 091חד/  שינוי
 5005חד/  שינוי
 / א091חד/  שינוי

 / ו010חד/ מק/  כפיפות
 / ב010חד/  כפיפות
 203-0508380 כפיפות
 / ג010חד/  כפיפות
 800חד/  כפיפות
 / ה010חד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 33יישוב: חדרה רחוב: הלל יפה 

הפרויקט נמצא במרכז עיר בין רחובות הלל יפה, 
 הרברט סמואל, אחד העם ורח' הרצל.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .535חלקות במלואן:  50029גוש: 
 .550חלקי חלקות:  50029גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 יחידות דיור. 55. תוספת 5
 מ''ר שטח עיקרי. 5508.2. תוספת 3
 . תוספת קומה.2

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 התוכנית קובעת:

 יח"ד. 00 יח"ד ל 38 יחידות דיור מ 55תוספת  
מ''ר  0520.9מ"ר שטח עיקרי מ  5508.2תוספת של  
 מ''ר.   1300.5ל
תוספת קומה מעבר למאושר בתכניות החלות על  

 ק' על עמודים. 8 ק' על עמודים ל 9החלקה מ
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ה יהועדה המחוזית לתכנון ולבני תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 22081חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 00-9922011

חדרה  8ה חדרה, הלל יפה ימקומית לתכנון ולבני
 00-9202552טלפון:  29500

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יבנהתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  זבולון
 :'מס תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 ה /931 זב/
 חיים בח'ואלדשטח לגידול בעלישם התכנית: 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –ה, התשכ"ה יוהבני

   ה /531 זב/: 'מס מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 531זב/  שינוי
 000ג/  שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: ח'ואלד.

השטח נמצא דרומית מערבית לשטח הבנוי של כפר 
ח'וואלד, הכולל את שטח בית הקברות המאושר 
וסביבתו ובנוסף שטח המאושר למבני משק ודרך 

 הגישה אליו במזרח הישוב.
 

 גושים וחלקות:
 .501, 90חלקות במלואן:  50295גוש: 
 .510, 15, 55, 5חלקי חלקות:  50295גוש: 
 .8, 2חלקי חלקות:  50299גוש: 
 .0חלקי חלקות:  50298גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
הקצאת שטח לגידול בעלי חיים בכפר חוואלד, במקום 

 השטח המאושר למבני משק.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע. 
 קביעת השימושים המותרים. 
 קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח. 

 תנאים להוצאת היתרי בנייה.קביעת  
 קביעת הוראות סביבתיות. 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9990ובילקוט הפרסומים  58/08/3050

 .35/08/3050, בתאריך 9330
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51 יה מחוז חיפה, שד הפלי"םילתכנון ולבנ

ועדה  :. וכן במשרדי00-9922011טלפון: , 22081
 20020יה זבולון, כפר המכבי ימקומית לתכנון ולבנ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9009501טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חוף הכרמל
 :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0006711202  
 ושטח חקלאי בצרופה 06הסדרת נחלה  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה כי במשרדי  ,5891 –, התשכ"ה בנייהוה

ובמשרדי הועדה  מחוז חיפה בנייההמחוזית לתכנון ול
תכנית מופקדת  חוף הכרמל בנייהלתכנון ולהמקומית 

    0009011202: 'מס מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ט55חכ/  שינוי
 50משח/  שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 . 09יישוב: צרופה רחוב: הזית 

 קצה הדרום מערבי של מושב צרופה
 

 גושים וחלקות:
 .32, 33חלקות במלואן: , מוסדר, 55005גוש: 

 

 :מטרת התכנית
בהתאם  09. הסדרת ייעוד מגורים בישוב כפרי בנחלה 5

 ( ולמצב הבנוי בנחלה.32לחלקה מאושרת )
( 33החקלאי )חלקה . קביעת זכויות בנייה בשטח 3

לחלק מהמבנים החקלאים הבנויים והריסת 
 המבנים האחרים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יהיו בהתאם לתכנית  בנייההוראות וזכויות ה א

 צרופה על נספחיה. /ט 55חכ/
למגורים בישוב כפרי שינוי ייעוד מאזור חקלאי )ב' (  ב 

 )מגורים בחלקה א' בנחלה(
לקרקע  גורים בחלקה א' בנחלה שינוי ייעוד ממ ג 

 חקלאית )חקלאי בחלקה א' בנחלה(
הסדרת קווי בנין בנחלה באזור המגורים בישוב כפרי  ד 

והסדרת קווי בנין ותחום בנייה בשטח חקלאי )חקלאי 
 בחלקה א' בנחלה( לבית אריזה וחדר קירור קיימים.

שינוי בגובה מבנה חקלאי בקרקע חקלאית בנחלה  ה 
 מ' 9 ' למ 1.3מ

קביעת זכויות בנייה קווי בנין והוראות לפעילות  ה 
חקלאית לקרקע חקלאית שאינה חלק מהנחלה )תא 

 (2מס' 
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייההועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ון: טלפ 22081חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 00-9922011

 20990חוף הכרמל, עין כרמל  בנייהמקומית לתכנון ול
 00-9529352טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חוף הכרמל
 תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

  0912300202:'מס
 מרכז יערני כרמל אלוניםשם התכנית: 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה , בנייהוה

   202-0512399: 'מס מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 29משח/  שינוי
 9תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות

 21תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המרכז היערני הקיים בצמוד ומדרום לדרך הגישה 

 לכרם מהר"ל.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .18, 10חלקות במלואן:  53009גוש: 
 .03, 91, 11, 12חלקי חלקות:  53009גוש: 
 .00, 21חלקות:  חלקי 53299גוש: 

 



ילקוט הפרסומים 7011, ו' בניסן התשע"ה, 26.3.2015  4394

 ת התכנית:מטר
 הסדרה סטטוטורית של מרכז יערני )קיים( כרמל אלונים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי יעודי קרקע וקביעת יעודי קרקע.

 ב. קביעת תכליות ושימושים.
 ג. הגדרת זכויות בנייה והוראות בנייה.

 ד. קביעת הוראות לפיתוח ומתן היתרים.
אל השטח וביטול תוואי דרך ה. קביעת הנגישות 

 סטטוטורית )שאינו תואם למצב הקיים(.
על שינוייה על שטח המרכז  33ו. החלת הוראות תמ"א 

 היערני.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9912ובילקוט הפרסומים  05/50/3050

 .00/09/3050, בתאריך 0385
 

הועדה המחוזית  רדימשהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51ה מחוז חיפה, שד הפלי"ם ילתכנון ולבני

ועדה  :. וכן במשרדי00-9922011טלפון: , 22081
 20990חוף הכרמל, עין כרמל  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9529352טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה- אלונה
 :'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0916726219   
 באביאל 13פיצול מגרש מנחלה  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה כי במשרדי  ,5891 –, התשכ"ה בנייהוה

ובמשרדי הועדה  מחוז חיפה בנייהלתכנון ולהמחוזית 
 20901ד.נ חפר שה אלונה בנייההמקומית לתכנון ול

    0589029215: 'מס תכנית מפורטתמופקדת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמספר  סוג היחס

 / א5משח/  שינוי
 835ג/  שינוי

 213מ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אביאל   .

במושב אביאל הנמצא באזור הכניסה  13משק 
המערבית למושב והמגרש המצורף המיועד לפיצול 

 נמצא בקרבת הנחלה ומעבר לכביש.
 

 גושים וחלקות:
 .32, 55במלואן: חלקות , מוסדר, 53051גוש: 

 

 :מטרת התכנית
)תאי  13( מנחלה 2א )תא שטח 13הפרדת מגרש 

(על מנת לאפשר רישום המגרש כיחידת  523שטח 
 רישום עצמאית ולא כחלק מהנחלה ושינוי קווי בנין.

 עיקרי הוראות התכנית:
,  835יהיו בהתאם לתכניות ג/ בנייההוראות וזכויות ה

וכן התכניות המשנות   213מ/ א ותכנית פל"ח5משח/
 להן, תתבטל ההוראה בדבר צרוף מגרש לנחלה.

שהופרד ממנה  ( 523)תאי שטח   13בנחלה מס' 
יח"ד 2 יחידה  5מגרש למגורים מותר יהיה להקים 

קטנה צמודה שאינה נספרת תתבטל הזכות להקמת 
 יחידת מגורים שניה ל"בן ממשיך ".

(, 2)תא שטח  במגרש "מגורים א" שהופרד מהנחלה
יהיו  בנייהתותר הקמת בית מגורים אחד בלבד, זכויות ה

 א והתכניות המשנות לה.5ומשח / 835בהתאם לתכנית ג/
 תתבטל ההוראה בדבר צרוף המגרש לנחלה.

 .1קווי הבנין יהיו בהתאם לתשריט ולפרוט בטבלה 
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, חים לקהלשהמשרדים האמורים פתו

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייההועדה המחוזית לתכנון ול בעתונים, למשרדי

 טלפון:  22081חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 00-9922011

ד.נ חפר מנשה אלונה בנייהו.מקומית לתכנון ול
 00-9500200, טלפון: 20901

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירו

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

  0062217212:'מס
 קומות  3תוספת זכויות בנייה ושם התכנית: 

 , זכרון יעקב99313בגוש  33בחלקה 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –יה, התשכ"ה יוהבנ
    0092210212 :'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 300ש/  שינוי
 292ש/  שינוי
 33ש/  שינוי
 / א292ש/ מק/  שינוי

 / א810ש/ מק/  כפיפות
 / א5535ש/  כפיפות
 / ב33ש/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 19יעקב רחוב: השומר  יישוב: זכרון

 רח' השומר, בגבול הדרומי של זכרון יעקב עם בנימינה.
 

 ושים וחלקות:ג
 .33חלקות במלואן: , מוסדר, 55383גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
קומות במבנה הדרומי  3תוספת זכויות בנייה ותוספת 

יעקב,  , זכרון55383גוש  33( בחלקה 330B)תא שטח 
ללא פגיעה בזכויות והקלות למבנה הצפוני )תא שטח 

330A.שניתן לקבל ערב אישורה של תכנית זו ) 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר שטח שרות  00מ"ר שטח עיקרי ו 11א(  תוספת 
 .330Bבתא שטח 

קומות )כולל קומת  0ל 3קומות מ 3ב(  תוספת 
 .330Bמרתף( בתא שטח 

קיימת לפי המסומן בתשריט  בנייהבנין ל ג(  שינוי קוי
 וכמפורט:

 מ'. 0מ' במקום  2.50-2.10 קו בנין צידי שמאלי     
 מ'. 9מ' במקום  0.90-1.20 קו בנין אחורי     
 " מ'.0תאי השטח " 3קו בנין צידי בין     
 330Bשינוי קו בנין צידי ואחורי לבריכה בתא שטח  ד( 

 מ'. 5.1מ' ל 3מ
 

פורסמה בעיתונים בתאריך ל הפקדת התכנית הודעה ע
, התשעה, 9982ובילקוט הפרסומים  02/50/3050

 .00/50/3050, בתאריך 83עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51יה מחוז חיפה, שד הפלי"ם ילתכנון ולבנ

ועדה  :. וכן במשרדי00-9922011 טלפון: 22081
זכרון  10יה שומרון, המיסדים ימקומית לתכנון ולבנ

, וכל המעוניין 00-9201133טלפון:  20810יעקב 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

   0307061212:'מס
  991תוספת זכויות בנייה בחלקה שם התכנית: 

 , זכרון יעקב99232גוש 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –ה, התשכ"ה יוהבני
    0300091212 :'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 598ש/  שינוי

 / א810ש/ מק/  כפיפות
 / ב598מק/ ש/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 / א292ש/ מק/  כפיפות
 280ש/  כפיפות
 932מק/ ש/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 33יעקב רחוב: יסמין  : זכרוןיישוב

 

 גושים וחלקות:
 .551חלקות במלואן: , מוסדר, 55232גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
מ"ר שטח עיקרי בקומת קרקע וקומה א'  95תוספת 

 למבנה קיים. השטחים לא בנויים בפועל.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר שטח עיקרי. 95תוספת 

 

בתאריך פורסמה בעיתונים הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9833ובילקוט הפרסומים  35/55/3050

 .30/55/3050, בתאריך 5088עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51ה מחוז חיפה, שד הפלי"ם ילתכנון ולבני

ועדה  :. וכן במשרדי00-9922011טלפון: , 22081
קב זכרון יע 10ה שומרון, המיסדים ימקומית לתכנון ולבני

, וכל המעוניין רשאי לעיין 00-9201133טלפון:  20810
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 יוסף משלב
 בנייההועדה המחוזית לתכנון וליו"ר 

 מחוז חיפה 
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  מטה אשר, גלילית מחוז צפון, נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
 39399 ג/

 שמורת טבע ים ראש הנקרה אכזיב שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
ד.נ גליל מערבי, מטה אשר  בנייההמקומית לתכנון ול

נהריה, מקומית מחוזית מחוז צפון מופקדת תכנית 
   35355 מתאר מקומית מס': ג/

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 צפון  915ג/  שינוי
 3850ג/  שינוי
 2995ג/  שינוי
 5013ג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 233ג/  פירוט
 21תמא/  פירוט
 8/ 3תממ/  פירוט

 959ג/  כפיפות
 9001ג/  כפיפות
 2002ג/  כפיפות
 52תמא/  כפיפות
 020ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה   . יישוב:

קו רוחב  מגבול המדינה בצפון ועד לצפון נהריה 
)רשת ישראל/ רשת עולמית( מקו  22.03.00/ 000818

 .581החוף ועד לקו אורך 
 X: 199000קואורדינטה 
 Y: 774000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .90509, 90501גושים בשלמות: 

, 10 ,08, 00, 02, 33, 5חלקי חלקות:  59598גוש: 
19 ,85. 

 .98חלקי חלקות:  59301גוש: 
 .35חלקי חלקות:  59309גוש: 
 .0, 2  5חלקי חלקות:  59352גוש: 
 .0חלקי חלקות:  59398גוש: 
 .28חלקי חלקות:  59389גוש: 
 .29 ,20, 5חלקי חלקות:  59380גוש: 

, 90009, 90001, 90005, 90000גושים בחלקיות: 
90000 ,90050 ,90055 ,90053 ,90500. 

 

 מטרת התכנית:
ליעד שטח לשמורת טבע בהתאם ל"חוק גנים לאומיים 
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 

 5891התשכ"ה  בנייה" ולפי חוק התכנון וה5889
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת גבולות שמורת הטבע הימית.

 קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחומי התכנית 
 שימור החי הצומח והדומם בתחום התכנית

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

ד.נ מטה אשר  יהבנילמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
ועדה מקומית , 00-8908935גליל מערבי, טלפון: 

, 00-8908930נהריה, נהריה  טלפון:  בנייהלתכנון ול
מקומית מחוזית מחוז  בנייהועדה מקומית לתכנון ול

  50000צפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט 

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  כרמיאל
 39760 ג/ הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

, 96מגרש לתעשייה, רח' המלאכה הרחבת  שם התכנית:
 כרמיאל.

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
כרמיאל מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   35099 מפורטת מס': ג/
כנית שמכוחה ניתן להוציא ת התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 3200ג/  שינוי
 510ג/ בת/  שינוי
 030ג/  שינוי
 50025ג/  שינוי
 3/ 0323כר/ מק/  שינוי

 50000גנ/  כפיפות
 9/ 030כר/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 59כרמיאל רחוב: המלאכה יישוב: 

 X: 229550קואורדינטה 
 Y: 758350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .595, 503, 500חלקי חלקות:  58501גוש: 
 .502חלקות במלואן:  58518גוש: 
 .501, 539, 500חלקי חלקות:  58518גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת שטח תעשיה על חשבון שצ"פ ושפ"פ.

 

 נית:עיקרי הוראות התכ
 א. הגדלת שטחי בנייה.

 / שפ"פ לאזור תעשיה. ב. שינוי ייעוד משצ"פ
 ג. שינוי קווי בנין והגדלת התכסית המותרת.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ין ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 
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כרמיאל, שד  בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 00-8091905טלפון:  30500כרמיאל  500קק"ל 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

ות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנ
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 39016 ג/ מפורטת מס':
לבית קיים: הגדלת  מתן לגיטמציה שם התכנית:

 נצרת ין יגובה הבנ אחוזי בנייה, קביעת קווי בנין,
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   35089 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 3920ג/  שינוי
 55950ג/  שינוי
 5509נצ/ מק/  שינוי
 59053ג/  שינוי
 59815ג/  שינוי

 50005ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 38 0900יישוב: נצרת רחוב: רח 

 

 גושים וחלקות:
 .53חלקי חלקות:  59108גוש: 

 X: 228150קואורדינטה 
 Y: 735250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מתן לגיטמציה לבית קיים באמצעות שינוי בזכויות 

 יה.יהבנ
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .% 300 ל % 520 הגדלת אחוזי בנייה  מ

 קביעת קווי בנייה עפ"י הקיים.
 מ'. 51 מ' ל 52 מהגדלת גובה הבנין 
 .9 הגדלת מס' יח"ד ל

 .53 הגדלת צפיפות יח"ד / דונם ל
 קביעת כיסוי קרקע בהתאם לקיים.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9928ובילקוט הפרסומים  59/00/3050

 .50/00/3050, בתאריך 9922
 

המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

עדה . וכן במשרדי: ו00-9109111טלפון:  5012001

  טלפון:, 59000נצרת, נצרת  בנייהמקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9018300

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי: גולן, קצרין
 90309 ג/ הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

 ער קצריןי שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
ובמשרדי הועדה ה מחוז הצפון יהמחוזית לתכנון ולבני
יה גולן, קצרין מופקדת תכנית יהמקומית לתכנון ולבנ

   59305 מפורטת מס': ג/
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 55295ג/  שינוי
 530לב/  שינוי

 3/ 2תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 33/ 9תמא/  כפיפות
 33תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קצרין   .

 

 גושים וחלקות:
 .08, 9חלקי חלקות:  305000גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון יער קצרין כמרחב משולב של יערות לטובת 

 הציבור הרחב
 9שינוי מס'  33פירוט ודיוק תמ"א 

קיים,  ייעוד שטחים לסוגי יערות שונים יער נטע אדם
 יער פארק

 ייעוד חניון מבקרים ומתחם לבית היערן
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע של היערות יער נטע אדם קיים יקביעת י

 ומוצע יער פארק  
קביעת מיקום ושימושים לחניון משני ומתן זכויות בנייה 

 הנחיות ומגבלות לצרכי פיתוח נופש תיירות וטיילות. 
קביעת מיקום שימושים זכויות ומגבלות בנייה למתחם 

 בית היערן ומגדל תצפית להגנה בפני שריפות
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית מגורים שצ"פ ודרכים 

 עודי היער השוניםילי
 סימון אזור להכנת תכנית מפורטת לאתר קמפינג

 קביעת התכליות השימושים והממשק היערני
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומ

 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 
קצרין יה גולן, ידה מקומית לתכנון ולבנלמשרדי וע

דה מקומית לתכנון וע, 00-9898053טלפון:  53800
 09-9898990טלפון:  53800קצרין  יה קצרין,יולבנ

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  אצבע הגליל
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':

 91670 ג/
 , ראש פינה900הסדרת חלקה  שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –התשכ"ה , בנייהוה

   58900 מקומית מס': ג/
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 021/ 1939אג/ מק/  שינוי
 1939ג/  שינוי

 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 9999ג/  כפיפות
 9900ג/  כפיפות
 59010ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ראש פינה   .

 

 גושים וחלקות:
 .550, 500חלקות במלואן:  52800גוש: 
 .553, 00חלקי חלקות:  52800גוש: 

 X: 763800קואורדינטה 
 Y: 250600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת מבנה )מלפני קום המדינה( שנבנה בחלקו 

 בחלקה סמוכה
 הסדרת זכות לשימוש מסחרי בקומת קרקע

 התאמה למצב הקיים.
 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי גודל מגרש מזערי מותר

 אחוזי בנייה מותרים בהתאם למבנים הקיימים.שינוי 
 503הסדרת שימוש מסחרי בקומת קרקע )תא שטח 

 בלבד(
 קביעת קווי בנין בהתאמה למבנים הקיימים.

 שינוי תכסית מותרת. 
 איחוד וחלוקה בהסכמה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מוד , התשעד, ע9055ובילקוט הפרסומים  30/53/3052

 .50/53/3052, בתאריך 3009
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 00-9109111טלפון:  5012001
אצבע הגליל, חצור הגלילית   בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9900000טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  בקעת בית הכרם, משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 30006 ג/ מפורטת מס':

 כביש גישה נופי, פלך שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891, התשכ"הבנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
ד.נ משגב, בקעת בית הכרם משגב בנייהלתכנון ול

מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': 
   30009 ג/

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 55100ג/  שינוי
 1993ג/  שינוי
 53000ג/  שינוי
 53899ג/  שינוי
 50021ג/  שינוי
 58001ג/  שינוי

 33תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 20תמא/  כפיפות

 8/ 3תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישוב: פלך   .י

 X: 221176קואורדינטה 
 Y: 759103קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .32 ,33, 59  51, 9  2חלקי חלקות:  59802גוש: 
 .35  58, 8, 9חלקי חלקות:  59800גוש: 
 .39  30, 55  1חלקי חלקות:  59820גוש: 
 .20, 30  32, 51חלקי חלקות:  58020גוש: 
 .30 ,39, 30 33, 50 52, 3 ,5חלקי חלקות:  58025גוש: 
 .50חלקי חלקות:  58023גוש: 
, 303, 20, 39 ,30, 9, 3 ,5חלקי חלקות:  58029גוש: 
353 ,350. 

 

 מטרת התכנית:
 התווית דרך גישה נופית ליישובים פלך ותובל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטחים לדרך, לשטח משולב לדרך ו / או טיפול 

 נופי וקביעת הוראות לגבי יעודים אלו. 
ומיזעור הפגיעה קביעת אמצעים להגנה על הסביבה 

 הנופית
הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות על שטחים 
סמוכים לדרך המוצעת בתכנית, מעליה ומתחתיה, ככל 

 שטרם נקבעו על פי תכנית אחרת. 
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח 

 ושיקום נופי 
שינוי ייעוד לשטחים שהוכרזו כמבני משק, יער, יער 

 יער טבעי לשימור, שמורת טבעפארק מוצע, 
 קביעת עקרונות למסמכי ביצוע התכנית והגדרת תכולתם

קביעת מנגנוני גמישות, התניות ומסגרת זמן למימוש 
 התכנית

מינוי צוות מלווה להבטחת מזעור הפגיעה נופית, בהתאם 
 ( לחוק. 3)א( ) 9להחלטת הולנת"ע ובהתאם לסעיף 

את שינוי  8/3בהוראות תמ"מ  0.0לאשר לפי סעיף 
 היעוד המוצע משמורת טבע לדרך

( לחוק את היעוד המוצע 3)א( ) 9לאשר לפי סעיף 
 בתכנית לדרך

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
נוני אחר הרואה ין או בכל פרט תכימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יה יתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

ד.נ משגב, משגב בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 בנייהת לתכנון ולועדה מקומי, 00-8880503טלפון: 

 00-8190982כרמיאל  טלפון:  בקעת בית הכרם,
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות  את
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  בקעת בית הכרם
 39116 ג/ הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

מגורים א' שינוי ייעוד קרקע מאזור  שם התכנית:
 לשטח למבני ציבור, דיר אל אסאד

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
בקעת בית הכרם מופקדת  בנייההמקומית לתכנון ול

   35119 תכנית מפורטת מס': ג/
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  ה:איחוד וחלוק

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9009ג/  שינוי
 2810ג/  שינוי

 59015ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אסד   .יישוב: דיר אל
 X: 760150קואורדינטה 
 Y: 224825קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .10 ,08חלקות במלואן:  59958גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ייעוד שטח למבני ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לשטח מבני ציבור, בניין 

 המועצה, גני ילדים, רווחה ובריאות.
קביעת זכויות והוראות בנייה למבנה ציבור, קביעת 

 שימושים, קביעת הוראות למתן היתר בנייה.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
רואה ין או בכל פרט תכנוני אחר הימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יה יתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
עתק ההתנגדות יומצא . ה00-9109111טלפון: 

בקעת בית  בנייהת לתכנון וללמשרדי ועדה מקומי
 00-8190982כרמיאל  טלפון:  הכרם,

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

גדויות לתכנית )סדרי נוהל בהתנ בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

 39666 ג/
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה  שם התכנית:

 שפרעם 99/31במגרש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   35999 מתאר מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51898ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' מזרחית, יישוב: שפרעם

 X: 217050קואורדינטה 
 Y: 746175קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .52, 55חלקי חלקות:  50302גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מגורים, שפרעם.שינוי זכויות והוראות בנייה באזור 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .530%במקום  330%. הגדלת אחוז בנייה כללי מותר 5
 . הקטנת קווי בניין לפי תשריט.3
 .00%במקום  90%. הגדלת כיסוי קרקע 2
 קומות. 0ל 2 . הגדלת מס' קומות מ0
 מ'.53.0מ' במקום 51.0. הגדלת גובה בניין 1
 ח"ד.י 8ל 9. הגדלת צפיפות לדונם מ9
 530מ"ר ל 500 . הגדלת זכויות בנייה של המסחר מ0

 מ"ר.
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.9

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
אחר הרואה  ן או בכל פרט תכנוניימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

ה גבעות אלונים,   ילמשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבני
 00-8103050שפרעם  טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

ל בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוה בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
 39003 ג/ הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, אעבלין שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891, התשכ"הבנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ול

   35003 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות:המתייחסת לתכניות 
 מספר התכנית סוג היחס

 52010ג/  שינוי
 890ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אעבלין   .

 X: 217560קואורדינטה 
 Y: 748060קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .50חלקי חלקות:  53303גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מתן לגיטימציה למבנה הקיים במגרש.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 . הסדרת קווי בנייה הקבועים בתכנית.5
שירות  01%.)350%ל 500%. הגדלת אחוזי בנייה מ3

 מגורים(. 00%מסחר ו 91%עיקרי מתוכם  2521% 
 .01% ל 29% . הגדלת תכסית קרקע מ2
 . שינוי ייעוד ממגורים א' לאזור מגורים ומסחר.0

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

גבעות אלונים,  בנייהת לתכנון וללמשרדי ועדה מקומי
 00-8103050טלפון:  ,שפרעם

 

דון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תי
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 
 



4401 ילקוט הפרסומים 7011, ו' בניסן התשע"ה, 26.3.2015 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
 91021 ג/ תכנית מפורטת מס':הודעה בדבר אישור 

 שפרעם מרכז למסחר ומשרדים  שם התכנית:
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   58921 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 8009ג/  שינוי
 59801גנ/  שינוי

 0031ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם.

 

 גושים וחלקות:
 .58חלקות במלואן:  50259גוש: 
 .32חלקי חלקות:  50259גוש: 

 X: 218075קואורדינטה 
 Y: 744375קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית המוצעת להוסיף זכויות בנייה לחניון, 
מסחר ומשרדים וכן להוסיף שימושים לאולם אירועים 

 ובידור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. תוספת זכויות בנייה לשטחי שירות בקומת מרתף, 5

מרתף לצורכי אחוזי בנייה בקומת ה 500%מאפס ל
 חנייה.

 . שינוי זכויות בנייה לשטח עיקרי, מעל פני הקרקע. מ3
 שטח עיקרי במצב מוצע. 88%במצב מאושר ל 00%

. שינוי זכויות בנייה לשטח שירות, מעל פני הקרקע. מ2
 שטח שירות במצב מוצע. 30%במצב מאושר ל 10%

אחוז במצב  530% . סה"כ שינוי בזכויות הבנייה מ0
 במצב מוצע. 333% שר למאו

. שינוי במס' הקומות: תוספת קומת מרתף בתכנית. 1
ביטול קומה אחת מעל מפלס כניסה בתכנית. שינוי 

 20 מ' במצב המאושר ל 30 בגובה הבניין המותר מ
 מ' בתכנית זו.

 . תוספת שימושים לאולם אירועים ובידור.9
 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
, התשע"ד, 9099ובילקוט הפרסומים  35/02/3050

 .09/02/3050, בתאריך 0581עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 00-9109111טלפון:  5012001
טלפון:  גבעות אלונים, שפרעם בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-8103050
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
 39279 /הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג

שינוי ייעוד ממגורים למגורים משולב  שם התכנית:
 שפרעם במסחר 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   35205 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ים או הרשאותהיתר
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 0031ג/  שינוי
 58182ג/  שינוי
 8851ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם   .

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  50399גוש: 

 X: 217860קואורדינטה 
 Y: 744590קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים משולב במסחר. שינוי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד ממגורים למגוים משולב במסחר.5
 . הסדרת בינוי קיים.3
במקום  320%. הגדלת אחוז בנייה כללי מותר 2

530%. 
 . הקטנת קווי בנין לפי תשריט.0
 .00%במקום  19% . הגדלת כיסוי קרקע 1
קומות וגלריה  0 קומה והגדלת גובה בנין . תוספת 9

 .2בקומת הקרקע במקום 
 י"ח למגרש. 9. הגדלת מספר יח"ד 0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9990ובילקוט הפרסומים  01/08/3050

 .39/09/3050, בתאריך 0009
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהן וללתכנו

. וכן במשרדי: ועדה 00-9109111טלפון:  5012001
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון:  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-8103050
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 39091 ג/ מפורטת מס':
 שינוי ייעוד למבני משק גבעת יואב שם התכנית:

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



ילקוט הפרסומים 7011, ו' בניסן התשע"ה, 26.3.2015  4402

ה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית יולבנילתכנון 
יה גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית ילתכנון ולבנ

   35051 ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1003ג/  כפיפות
 50/ ד/ 50תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: גבעת יואב   .

 X: 264100קואורדינטה 
 Y: 744000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .3חלקי חלקות:  300005גוש: 

 

 מטרת התכנית:
של  הסדרת מצבה יצירת מסגרת תכנונית ע"מ לאפשר

( קיימת על מתקניה ושל החוות לולי הודים )בית אימון
הגישה אליה תוך כדי קביעת תנאים להוצאת היתרי 

 בנייה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות וקרקע 

 חקלאית עם זיקת הנאה למעבר ברכב.  
 חלוקת תחום התכנית לתאי שטח.

כזכויות והוראות בנייה והשימושים המותרים קביעת 
 בכל תא שטח.

 צוב אדריכלי.יעקביעת הנחיות בינוי ו
קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות 

 הנדסיות.
 ת היתרי בנייה בתחום התכנית.את תנאים להוצעקבי

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשריבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

יה גולן, קצרין ילמשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנ
 00-9898053טלפון:  53800

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
בלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

 30606 ג/
  10שינוי תוואי דרך להולכי רגל   שם התכנית:

 דבוריה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   30909 מתאר מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1909ג/  שינוי
 0990ג/  שינוי

 0992ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דבוריה   .

 X: 234550קואורדינטה 
 Y: 733150קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .19חלקות במלואן:  59895גוש: 
 .92חלקי חלקות:  59895גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי תוואי דרך להולכי רגל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי תוואי שביל, המיועד להולכי רגל.

 שינוי בקווי בניין.
 שינוי גודל מגרש מינימלי.
 .01%ל הגדלת התכסית המותרת

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90גיש התנגדות תוך לחוק, רשאי לה 500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

הגליל המזרחי,  בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 00-9003222טלפון:  51305כפר תבור 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"

 
 



4403 ילקוט הפרסומים 7011, ו' בניסן התשע"ה, 26.3.2015 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המרכזי
 90170 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

 כביש כניסה מערבית, ג'וליס שם התכנית:
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   59100 מפורטת מס': ג/

 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 9009ג/  שינוי
 0901ג/  שינוי
 0501ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ג'וליס.

 

 גושים וחלקות:
, 00  90, 90  95, 19 ,10, 5חלקות: חלקי  59000גוש: 

00, 09 ,90, 99 ,503, 502. 
 .500, 12, 5חלקי חלקות:  59005גוש: 
 .550, 505, 88חלקי חלקות:  59003גוש: 

 X: 220100קואורדינטה 
 Y: 761950קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ג'וליס הסדרת כביש כניסה מערבית 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקעקביעת  
 קביעת הוראות פיתוח 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9900ובילקוט הפרסומים  20/01/3050

 .33/01/3050, בתאריך 1059
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: 00-9109111טלפון:  5012001עילית 
 ,כועהגליל המרכזי,  בנייהועדה מקומית לתכנון ול

 טלפון: 
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-8853935

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל התחתון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 30017 ג/ מפורטת מס':
תכנית איחוד וחלוקה וקביעת זכויות  שם התכנית:

 והגבלות בנייה במגרשים, מושב הזורעים
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   30010 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/

 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1295ג/  שינוי

 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 52100ג/  כפיפות
 52959ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: הזורעים   .

 

 גושים וחלקות:
, 50, 50, 53 ,55, 8  9חלקות במלואן:  51012גוש: 

30 ,39. 
 .20, 33  59, 53, 50  9חלקות במלואן:  51313גוש: 
 .93 ,95, 09 ,19, 13חלקות במלואן:  51312גוש: 
 .00  5חלקות במלואן:  51301גוש: 
 .19  5חלקות במלואן:  51309גוש: 
 .91  5חלקות במלואן:  51309גוש: 
 .90  5חלקות במלואן:  51032גוש: 

 X: 241170קואורדינטה 
 Y: 739100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 .551/3תוספת זכויות בנייה במגרש 

 .551/3קביעת דרך גישה למגרש 
 תוספת שטח למגרש מגורים.

 הוספת מגרש עבור מגורים בתחום המושב.
 קביעת שטח חקלאי כשצ"פ.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
למעט קווי  52100* הגדרת זכויות בנייה עפ"י תכנית ג/

 בניין ותכסית.
 * קביעת תנאים להתר.

 * הוספת מגרש עבור מגורים בתחום הישוב.
 .551/3למגרש  10%ל 00%מ * הגדלת שטח תכסית

 * הגדרת זכויות בנייה בשטח  עבור השצ"פ.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9935ובילקוט הפרסומים  55/00/3050

 .58/09/3050, בתאריך 9330
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: 00-9109111טלפון:  5012001עילית 
 ה הגליל התחתון, טלפון: יועדה מקומית לתכנון ולבני

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9939350
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
 39737 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

 אלון הגליל אזור מלאכה ותעסוקה  שם התכנית:
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   35030 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 52008ג/  שינוי
 51399ג/  שינוי

 8/ 3תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות

 33תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אלון הגליל.

 מצפון מערב לישוב. בכניסה למושב אלון הגליל 
 

 גושים וחלקות:
 .52חלקות במלואן:  50109גוש: 
 .58, 50, 53, 3חלקי חלקות:  50109גוש: 

 X: 220750קואורדינטה 
 Y: 741150קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
אלון  לאזור תעשיה קלה ומלאכה הסדרת זכויות בנייה 

 הגליל.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
* קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה לשטח תעשיה 

 קלה ומלאכה ולמתקן הנדסי.
 * הסדרת מערכת הדרכים וקביעת קווי בנין.

* קביעת מתחמים, קביעת הנחיות בינוי ופיתוח והנחיות 
ל משרד סביבתיות בהתאם לדרישות המעודכנות ש

 להגה"ס.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התש"עד, 9902ובילקוט הפרסומים  53/08/3050

 .09/08/3050, בתאריך 0812עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

במשרדי:  . וכן00-9109111טלפון:  5012001עילית 
 59530יזרעאלים, עפולה  בנייהועדה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 00-9038990טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
 39770 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

 הגדלת זכויות בנייה מושב ציפורי שם התכנית:
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   35000 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 8001ג/  שינוי
 55/ 8001מק/ יז/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 350יישוב: צפורי רחוב: ציפורי 

 חלק דרום מערבי של מושב ציפורי
 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  50959גוש: 

 X: 226100קואורדינטה 
 Y: 738675קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מושב ציפורי הגדלת זכויות בנייה במגרש  

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר נוספים לשטח  10 הגדלת זכויות בנייה במגרש ב

 עיקרי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9990ובילקוט הפרסומים  38/09/3050

 .39/09/3050, בתאריך 0099
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 00-9109111טלפון:  5012001
טלפון:  59530עפולה  יזרעאלים, בנייהמית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9038990
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
ברמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 39936 ג/ מפורטת מס':
הסדרת ייעודי קרקע וחלוקה ללא הסכמה,  שם התכנית:

 כפר כנא
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   35539 מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
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איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 תכניתמספר ה סוג היחס

 50/ 1803מע/ מק/  שינוי
 52939ג/  שינוי
 9199ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר כנא   .

 X: 231600קואורדינטה 
 Y: 738350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22, 23חלקות במלואן: 50280גוש: 
 .20, 25, 0 ,2חלקי חלקות:  50280גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת ייעודי קרקע עפ"י הקיים בשטח.

 הרחבת דרך גישה.
 חלוקה למגרשים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינו ייעוד ממגורים למגורים ומסחר.
 שינוי ייעוד ממגורים לדרך. 
 איחוד וחלוקה מגרשים.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייההמחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי הועדה יבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

מבוא העמקים,  בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 00-9099191טלפון:  50000נצרת עילית  1ציפורן 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
רוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפי

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 39219 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

 הסדרת תוואי דרך מאושרת  התכנית:שם 
 והתווית מעבר לתשתיות, בסמת טבעון

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   35285 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 5502ג/  שינוי
 30350ג/  שינוי
 855ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בסמת טבעון   .

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  50098גוש: 

 X: 213775קואורדינטה 
 Y: 739175קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת תוואי דרך ומעבר לתשתיות.

 שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מדרך למגורים וממגורים לדרך ושצ"פ.

 קביעת הוראות וזכויות בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9911רסומים ובילקוט הפ 38/09/3050

 .53/09/3050, בתאריך 0291
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: 00-9109111טלפון:  5012001עילית 
 1מבוא העמקים, ציפורן  בנייהועדה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 00-9099191טלפון:  50000נצרת עילית 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
 39631 ג/ הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

 ין,ישינוי קווי בנ הגדלת אחוזי בנייה, שם התכנית:
 יןיותכבית הבנ ן,יגובה הבני הגדלת מס' הקומות,

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   35938 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0050ג/  שינוי
 53800ג/  שינוי
 9095ג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עראבה   .

 X: 231950קואורדינטה 
 Y: 750900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .529, 30חלקי חלקות:  58290גוש: 

 

 מטרת התכנית:
במגרש מגורים  בנייהובהוראות ה בנייהשינוי בשטח ה

 והרחבת דרך סמוכה לשיפור הנגישות למגרשים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .320% ל 510% מ בנייההגדלת אחוזי ה 
 שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט. 
קומות מעל למפלס  0הגדלת מספר הקומות ל  

קומות )לפי היתר( וקומה אחת  2הכניסה במקום 
 מתחת למפלס הכניסה.

 מ'. 55.00מ' במקום  52.00 הגדלת גובה הבניין ל 
 .בנייההגדלת תכסית ה 
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שרדים האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמ

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

 ,ה לב הגליל, סח'ניןיקומית לתכנון ולבנילמשרדי ועדה מ
 00-9009000טלפון: 

 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
 39031 ג/ הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

 עראבה  בנייהשינוי בהוראות וזכויות ה שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
ה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה יהמחוזית לתכנון ולבני

ה לב הגליל מופקדת תכנית יהמקומית לתכנון ולבני
   35038 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 53800ג/  שינוי
 0050ג/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עראבה   .

 X: 231900קואורדינטה 
 Y: 750290קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .09חלקי חלקות:  58201גוש: 
 .501חלקי חלקות:  58280גוש: 
 .500חלקי חלקות:  58285גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מתן לגיטמציה למבנה קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ג'.5
 . שינוי קווי בנין על פי קו אדום מקווקו בתשריט.3
)  % 330 ל 500% מ בנייהעלאת אחוזי  ה. ה2

 שרות(. 30%עיקרי 2  300%
 יח"ד. 9 ל 0. העלאת מס' יחידות דיור מ0
 .19% ל % 29 . הגדלת תכסית קרקע מ1
 מ'( ל 55קומות ) 2 . שינוי בגובה בנייה מקסימלי מ9
 0מ'(, )קוצת עמודים לצורך חניה ועוד  59קומות ) 1

 קומת מגורים מעליה.(
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90גדות תוך לחוק, רשאי להגיש התנ 500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

סח'נין  לב הגליל, בנייהמקומית לתכנון וללמשרדי ועדה 
 00-9009000טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':

 30107 ג/
 , עראבה3שינוי תוואי דרך מס'  שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   30100 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  אות:התרי בנייה והרש
 היתרים או הרשאות
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 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 0050ג/  שינוי
 53800ג/  כפיפות
 9095ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עראבה   .

 מערב עראבה
 

 גושים וחלקות:
 .81, 82 ,83חלקות במלואן:  58292גוש: 
 .80, 85 ,80, 31  33, 30  50חלקי חלקות:  58292גוש: 
, 530, 533, 530  559, 51חלקי חלקות:  58290גוש: 
539  539 ,522. 
 .503 ,505, 19 ,10, 55חלקי חלקות:  58291גוש: 

 X: 231550קואורדינטה 
 Y: 750900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 בעראבה 3שינוי תוואי דרך מס' 

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 שינוי ייעוד ממגורים לדרך ולהפך.

 ביטול דרכים מאושרות.
 תוספת זיקת הנאה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9995ובילקוט הפרסומים  05/55/3052

 .30/50/3052, בתאריך 999
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: 00-9109111טלפון:  5012001עילית 
 טלפון:  ,סח'נין לב הגליל, בנייהמקומית לתכנון ולועדה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9009000
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 30770 ג/ מפורטת מס':
 בוסתן הגליל שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

ובמשרדי הועדה ה מחוז הצפון יהמחוזית לתכנון ולבני
ד.נ גליל מערבי ה מטה אשר יהמקומית לתכנון ולבני

מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': 
   30000 ג/

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0218ג/  שינוי
 2053ג/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 51020ג/  שינוי
 8092ג/  שינוי
 1930ג/  שינוי
 5993ג/  שינוי
 0922ג/  שינוי

 55002ג/  כפיפות
 51358ג/  כפיפות
 0/ 59תמא/  כפיפות
 51089ג/  כפיפות
 2/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 9100ג/  כפיפות
 52תמא/  כפיפות
 58תמא/  כפיפות
 32/ תמא כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות

 2תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בוסתן הגליל.

 X: 208250קואורדינטה 
 Y: 762000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .20חלקי חלקות:  59002גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59550גוש: 
 .530, 550, 551, 552חלקות במלואן:  59558גוש: 

, 530 ,558, 555, 508חלקי חלקות:  59558גוש: 
533, 532 ,531. 
 .85חלקות במלואן:  59530גוש: 
, 503, 500, 89, 99, 10חלקי חלקות:  59530גוש: 
500 ,509 ,509 ,550 ,553 ,551. 
 .50  51, 0 ,9חלקות במלואן:  58890גוש: 
 .58, 50, 55, 8 ,9ות: חלקי חלק 58890גוש: 
 .29  1, 2 ,3חלקות במלואן:  58891גוש: 
 .00חלקי חלקות:  58891גוש: 
 .99  90, 09  99, 92  0חלקות במלואן:  58899גוש: 
 .08, 91  90, 3חלקי חלקות:  58899גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת שימושי קרקע קיימים בישוב ע"י שינוי ייעוד 

 קרקע.
 יח"ד. 05 זכויות להוספת 

הוספת שימושים המבוססים על הפעילות החקלאית 
ושימושים תומכים לחקלאים פעילים לשימושים 

 החקלאים המותרים בנחלות החקלאיות.
 הגדרת מבנים לשימור.

 תכנון חנייה לבית העלמין והתאמתו למיקומו בפועל.
 500 מ 0קבלת הקלה בקו הבניין של דרך ארצית מס' 

עבור  2לתמ"א  0מ' מהציר ע"פ שינוי  10ל מ' מהציר
 שטח חקלאי בתחומי נחלות מאושרות.

קבלת הקלה בקו בנין וברצועת דרך של דרך ראשית מס' 
, 2מ' מהציר, ע"פ תמ"א  31 מ' מהציר ל 500 מ 0
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עבור שני מבנים קיימים מתקופת המנדט הבריטי במשק 
 עזר מאושר.

ניה ודרך גישה קבלת הקלה עבור בית עלמין קיים, ח
 / ב'.55/ 2בשטח מחלף שמרת המתוכנן לפי תמא/ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 28יח"ד בנחלה חקלאית קיימת והוספת  3הקצאת 
 יח"ד ביעוד משק עזר.

 קביעת הוראות בדבר עיצוב אדריכלי והוראות פיתוח.
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 הוראות לפיתוח תשתיות הנדסיות. קביעת
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

ד.נ ה אשר מט בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 00-8908935גליל מערבי,     טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
 90262 ג/ הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

 אזור תיירות ונופש, עין יעקב שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מעלה הגליל בנייההמקומית לתכנון ול

   59292 מופקדת תכנית מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 50121ג/  שינוי
 0809ג/  שינוי
 50195ג/  שינוי

 8/ 3תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות

 

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין יעקב.

 X: 221550   221435קואורדינטה 
  Y: 768250 - 768500קואורדינטה

 

 גושים וחלקות:
 .53  55חלקי חלקות:  59050גוש: 
 .51חלקי חלקות:  59059גוש: 
 .0חלקי חלקות:  59058גוש: 
 .30חלקי חלקות:  58988גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 30הקמת מלונית כפרית במושב עין יעקב תוך גריעה 

 המאושרת. 50221יח"ד אירוח מהתוכנית ג/ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יעודי קרקע משטח פרטי פתוח, דרך מאושרת ישינויים ב

 תכנון מפורט לדרך, פרטי פתוח ואירוח כפרי. ושטח ללא
 קביעת התכליות השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.

 קביעת זכויות הוראות בנייה.
קביעת הנחיות ארכיטקטוניות והנחיות להשתלבות בנוף 

 והסביבה.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יה יהמחוזית לתכנון ולבנתונים, למשרדי הועדה יבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

ד.נ מעלה הגליל בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 00-8808918מעלה הגליל, מעונה  טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
נמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט ה

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה חרמון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 39060 ג/ מפורטת מס':
 , בוקעתא96שינוי בתוואי דרך מס'  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

ה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה יהמחוזית לתכנון ולבני
ה מעלה החרמון מופקדת תכנית יהמקומית לתכנון ולבני

   35090 מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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עבור שני מבנים קיימים מתקופת המנדט הבריטי במשק 
 עזר מאושר.

ניה ודרך גישה קבלת הקלה עבור בית עלמין קיים, ח
 / ב'.55/ 2בשטח מחלף שמרת המתוכנן לפי תמא/ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 28יח"ד בנחלה חקלאית קיימת והוספת  3הקצאת 
 יח"ד ביעוד משק עזר.

 קביעת הוראות בדבר עיצוב אדריכלי והוראות פיתוח.
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 הוראות לפיתוח תשתיות הנדסיות. קביעת
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

ד.נ ה אשר מט בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 00-8908935גליל מערבי,     טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
 90262 ג/ הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

 אזור תיירות ונופש, עין יעקב שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מעלה הגליל בנייההמקומית לתכנון ול

   59292 מופקדת תכנית מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 50121ג/  שינוי
 0809ג/  שינוי
 50195ג/  שינוי

 8/ 3תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות

 

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין יעקב.

 X: 221550   221435קואורדינטה 
  Y: 768250 - 768500קואורדינטה

 

 גושים וחלקות:
 .53  55חלקי חלקות:  59050גוש: 
 .51חלקי חלקות:  59059גוש: 
 .0חלקי חלקות:  59058גוש: 
 .30חלקי חלקות:  58988גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 30הקמת מלונית כפרית במושב עין יעקב תוך גריעה 

 המאושרת. 50221יח"ד אירוח מהתוכנית ג/ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יעודי קרקע משטח פרטי פתוח, דרך מאושרת ישינויים ב

 תכנון מפורט לדרך, פרטי פתוח ואירוח כפרי. ושטח ללא
 קביעת התכליות השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.

 קביעת זכויות הוראות בנייה.
קביעת הנחיות ארכיטקטוניות והנחיות להשתלבות בנוף 

 והסביבה.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יה יהמחוזית לתכנון ולבנתונים, למשרדי הועדה יבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

ד.נ מעלה הגליל בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 00-8808918מעלה הגליל, מעונה  טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
נמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט ה

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה חרמון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 39060 ג/ מפורטת מס':
 , בוקעתא96שינוי בתוואי דרך מס'  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

ה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה יהמחוזית לתכנון ולבני
ה מעלה החרמון מופקדת תכנית יהמקומית לתכנון ולבני

   35090 מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9535ג/  שינוי
 58302ג/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 יישוב: בוקעאתה   .

 X: 273000קואורדינטה 
 Y: 789260קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 למצב קיים בשטח. 59התאמה דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משביל להולכי רגל למגורים א' ולהפך.

 התאמת קו בנין קדמי למצב קיים בשטח.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

מעלה החרמון,    בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ו
 00-9892909טלפון:  53028מסעדה 

 

לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה חרמון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 30127 ג/ מפורטת מס':
)פחראלדין ג'אד( 3איזור מגורים ג' שם התכנית:

 מג'דל שמס
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   30120 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/

 לא איחוד וחלוקהל איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 8919ג/  שינוי

 50392גנ/  ביטול
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 1/ 2/ 3תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מג'דל שמס   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 X: 272675קואורדינטה 
 Y: 796975קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 1הגדלת זכויות בנייה ומס' קומות )מקומה אחת ל

 קומות(.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .3זור מגורים ג' לא 2א' זור מגורים א' ועודי מאישינוי י

 קביעת זכויות בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9935ובילקוט הפרסומים  39/09/3052

 .03/00/3052, בתאריך 1801
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 00-9109111טלפון:  5012001
 53028ה מעלה החרמון, מסעדה ימקומית לתכנון ובני

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9892909טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מרום הגליל
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

0390693301  
 באזור תעשיה דלתון 66שינוי ייעוד מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה ה יהמחוזית לתכנון ולבני
יה מרום הגליל מופקדת תכנית יהמקומית לתכנון ולבנ

 50 גרסת: הוראות  0350953308מפורטת מס': 
 2 תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 53039ג/  שינוי

 21תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בחלק המערבי של אזור תעשייה דלתון.

 X: 194875קואורדינטה 
 Y: 770000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .51חלקי חלקות:  50021גוש: 
 .03חלקות: חלקי  50020גוש: 
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 מגרשים:
 53039בהתאם לתכנית ג/  99

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד מגרש מ "תעשייה ותיירות" ל"תעשייה".

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיעוד של "תעשייה  99א. שינוי ייעוד מגרש מספר  

 ותיירות" ליעוד של "תעשייה".
ב. קביעת הוראות בנייה ופיתוח הזהות להוראות של  

 שאר מגרשי התעשייה באזור.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

פגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נ
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

מרום הגליל,    בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 00-9858909טלפון:  52850מירון 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

ובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את הע
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מרום הגליל
 39371 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

 900העתקת מגרש מגורים א' מס'  שם התכנית:
 הרחבת דרך והתווית דרך חדשה, אמירים

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   35308 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות:חסת לתכניות יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 9000ג/  שינוי
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אמירים   .

 

 גושים וחלקות:
 .50, 0, 1חלקי חלקות:  52853גוש: 
 .20, 39, 30חלקי חלקות:  51998גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
מזרחית של מושב אמירים, שדרוג הגישה לשכונה הצפון

הלא מבונה  590ע"י העתקת מגרש מגורים א' מס' 
 מערבית בישוב ותכנון של דרך במקומו.לשכונה דרום

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח פרטי פתוח, מגורים א' ושטח 
חקלאי לדרך משולבת, ממגורים א' ושטח פרטי פתוח 
לשטח ציבורי פתוח ומשטח פרטי פתוח ושטח חקלאי 

 למגורים א'. ומשטח לספורט ונופש למגורים א' ושצ"פ.
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 כנית.קביעת זכויות והגבלות בנייה בתחום הת
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9982ובילקוט הפרסומים  02/50/3050

 .00/50/3050, בתאריך 550עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

דה . וכן במשרדי: וע00-9109111טלפון:  5012001
טלפון:  52850מירון  ה מרום הגליל,יומית לתכנון ולבנימק

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9858909
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר 

 30010 ג/ מפורטת מס':
 הקמת מבנה לול להטלה, חורפיש שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   30919 מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9100ג/  שינוי
 21תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חורפיש   .

 X: 322250קואורדינטה 
 Y: 770000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .98, 99חלקי חלקות:  58091גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מטרת התכנית הנה הקמת מבנה משק לול להטלה

 התווית דרכים
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 עיקרי הוראות התכנית:
 משק לול להטלהשינוי ייעוד קרקע חקלאי למבנה 

 תנאים להיתר בנייה
 קביעת מרווחי בנייה וגובה מבנה

 קביעת הנחיות בנין עיצוב אדר'
 הרחבת תווי דרך

 קביעת הנחיות סביבתיות
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יניין בקרקע, בבנמעו

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

טלפון:  5012001נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 00-9109111

מעלות 5מעלה נפתלי, האורנים  בנייהמקומית לתכנון ול
 00-8809020טלפון:  30813תרשיחא 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

ליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות שע
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

 39100 ג/
 הקמת מבנה משק לולי הטלה, חורפיש שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

ה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה יהמחוזית לתכנון ולבני
ה מעלה נפתלי מופקדת תכנית יהמקומית לתכנון ולבני
   35199 מתאר מקומית מס': ג/

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50205ג/  שינוי

 21תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  אישור ע"פ תמ"מ

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חורפיש   .

 X: 231650קואורדינטה 
 Y: 769575קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .01, 9חלקי חלקות:  58095גוש: 
 .5חלקי חלקות:  58058גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מטרת התכנית הנה הקמת מבנה משק לול להטלה

 התווית דרכים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע חקלאי למבנה משק לול להטלה

 תנאים להיתר בנייה
 קביעת מרווחי בנייה וגובה מבנה

 בינוי, עיצוב אדר' קביעת הנחיות
 הרחבת תווי דרך 

 קביעת הנחיות סביבתיות
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

טלפון:  5012001נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק 
ועדה  . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי00-9109111

מעלות 5מעלה נפתלי, האורנים  בנייהמקומית לתכנון ול
 00-8809020טלפון:  30813תרשיחא 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויות  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

0332677332 
שינוי ייעוד למבנים ומוסדות  39061ג/ שם התכנית:

 ציבור בשכונת הזיתים מעלות
התכנון לחוק  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול

מעלות תרשיחא מופקדת  בנייההמקומית לתכנון ול
 גרסת: הוראות    0332900332תכנית מפורטת מס': 

 1 תשריט  1
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

כוחה ניתן להוציא תכנית שמ התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55359ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
, רחוב: קהילת יהדות צרפת ,תרשיחאיישוב: מעלות

 שכונת הזיתים, מעלות תרשיחא.
 X: 225699קואורדינטה 
 Y: 770005קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .50חלקי חלקות:  59208גוש: 
 .515חלקי חלקות:  35082גוש: 

 

 מגרשים:
 55359בהתאם לתכנית ג/  505

 

 מטרת התכנית:
הקצאת מגרש לצורך הקמת בית כנסת ומרכז תרבות 
שכונתי והגדרת זכויות והוראות בנייה למבנים ומוסדות 

 ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
O   ציבורי פתוח ובנייני ציבור למבנים שינוי ייעוד משטח

 ומוסדות ציבור.
O   קביעת התכליות והשימושים ליעוד מבנים ומוסדות

 ציבור.
O  רביים במבנים ומוסדות המ בנייהקביעת שטחי ה

 עיקריים. 90%מתוכם  00% ציבור ל
O  .קביעת מספר הקומות וגובה המבנה 
O  .קביעת תכסית הקרקע 
O  .קביעת קוי הבנין 
O  .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי 

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

טלפון:  5012001נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 00-9109111

 5מעלות תרשיחא, האורנים  יהבנימקומית לתכנון ול
 00-8802920טלפון:  30813תרשיחא מעלות

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק הירדן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 30090 ג/ מפורטת מס':
 אגודת המים, מורדות אפק עמק הירדן שם התכנית:

התכנון לחוק  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 5891 –, התשכ"ה בנייהוה

 יה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה ילתכנון ולבנהמחוזית 
 
 
 

ה עמק הירדן מופקדת תכנית ילתכנון ולבניהמקומית 
   30059 מפורטת ברמה מפורטת מס': ג/

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9091ג/  שינוי
 5182ג/  שינוי

 2/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 52תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אופק )מזרחה לתל קציר(

 X: 259340קואורדינטה 
 Y: 733350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .00, 09, 03חלקי חלקות:  51001גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 עמק הירדן. ייעוד שטח לפעילות אגודת המים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד משטחי תעשיה ומתקניים הנדסיים 5

 ( לשטח ביעוד אחסנה9091)מטבחת יענים תכנית ג/ 
 עודי קרקע והשימושים והתכליות המותרים.יי . הסדרת3
. קביעת הוראות בנייה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, 2

 והנחיות סביבתיות.
. אישור המועצה הארצית לשימושים המוצעים עבור 0

 שטח לאחסנה
 . הסדרת תשריט מצב קיים עפ"י מדידה מעודכנת1

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

רת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא 00-9109111טלפון: 

עמק הירדן,  בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 00-9010929טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
שה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוג

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות
מתאר הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 

מקומית ברמה מפורטת והודעה מתוקנת בדבר 
הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס' 

 39992 ג/
 שם התכנית: מושב רוויה חוות לולים

נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 
 35552 מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/

ובילקוט  00/00/0000שפורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 2591, התשעה, עמוד 9808ים הפרסומ

לחוק התכנון  98. וכי בהתאם לסעיף 03/03/3051
, מופקדת במשרדי הועדה 5891יה, תשכ"היוהבנ

ה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה יהמחוזית לתכנון ולבני
יה עמק המעיינות תכנית מתאר יהמקומית לתכנון ולבנ

 35552 מקומית ברמה מפורטת מספר ג/
 ללא איחוד וחלוקה קה:איחוד וחלו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 

 מספר התכנית סוג היחס
 510ג/ במ/  שינוי

 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 20תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 

 יישוב: רויה   .
 X: 244900קואורדינטה 
 Y: 705500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .55, 9חלקי חלקות:  30809גוש: 
 .31חלקי חלקות:  30800גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת חוות לולים במושב רוויה והסדרת דרך גישה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
תכנית מאושרת לשטח ביעוד שינוי ייעוד משטח ללא 
 מבני משק חוות לולים

 קביעת הנחיות מיוחדות ביעוד חקלאי לדרך גישה
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה
 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי

 קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר אמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים ה

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  מעוניין בקרקע, בבנין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 5012001נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 00-9109111טלפון: 
 ,עמק המעיינות, בית שאן בנייהית לתכנון ולועדה מקומ

 00-9091910טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייהוה התכנון
 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 30701 ג/ מפורטת מס':
 מתקני ביוב, ירדנה, בית יוסף שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   30008 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות:חסת יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 20תמא/  כפיפות
 509ג/ במ/  כפיפות
 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 20תמא/  כפיפות

 8/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית יוסף   .

 

 גושים וחלקות:
 .50  55חלקי חלקות:  33093גוש: 

 X: 252600קואורדינטה 
 Y: 717920קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקמת תחנת שאיבה לביוב ובריכת חירום והסדרת דרך 

 גישה בית יוסף
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ללא תכנית מאושרת לייעוד מיתקן 

 הנדסי וחקלאי
קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב כגישה למתקן הנדסי 

 כמסומן בתשריט
 קביעת זכויות הוראות ומגבלות בנייה

 קביעת שימושים באזור מתקנים הנדסיים
 קביעת הוראות תשתיות וסביבתיות 

 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9928ובילקוט הפרסומים  55/00/3050

 .50/00/3050, בתאריך 9902
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית 
נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 00-9109111טלפון:  5012001
טלפון:  ,עמק המעיינות, בית שאן בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9091910
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

 אורי אילן
 בנייהיו"ר הועדה המחוזית לתכנון ול

 מחוז צפון 
 
 

  מחוז  דרום
 

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

0903032603  
,מגרש  0ת מגורים ברח' התלתן בי שם התכנית:

 גנים ב' ,אילת ,277
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה כי במשרדי  ,5891 –, התשכ"ה בנייהוה
ובמשרדי הועדה  מחוז הדרום בנייההמחוזית לתכנון ול

 תכנית מפורטתמופקדת  אילת בנייהולהמקומית לתכנון 
 0 –תשריט  52 גרסת: הוראות  0503032903: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 505/ במ/ 3 שינוי
 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 0 משעול תלתן, רחוב: יישוב: אילת
 X: 194485קואורדינטה 
 Y: 384525קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .00חלקות במלואן:  00008גוש: 
 .551חלקי חלקות:  00008גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 .תוספת זכויות בנייה ושינוי בהנחיות ומגבלות בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  ,מוצע  350תוספת זכויות בנייה: מאושר עקרי א. 

 מ"ר. 030מ"ר ,סה"כ  302עקרי 
מ"ר  20 מ"ר, מוצע שרות  01 ומאושר שרות 

 מ"ר. 01,סה"כ 
מוצע  ,00.2ב. שינוי גובה לגגות שטוחים: מאושר 

מ' ממפלס קומת  0.20שהם  מעל פני הים, 00.90
 הכניסה.

 00.01מאושר  גג,ג. תוספת קומה נקודתית ליציאה ל
 209.2, מוצע נקודתי ליציאה לגג 0.01שהם 

 מ'. 8.00אבסולוטי שהם 
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יה יהועדה המחוזית לתכנון ולבנ תונים, למשרדייבע

 : טלפון 90500באר שבע  0ה ומחוז הדרום, התקו
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי .09-9392081

אילת   5אילת, חטיבת הנגב  בנייהמקומית לתכנון ו
 09-9290550טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
 :'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 

0900202603  
, 371מבנה צמוד קרקע במגרש   371 שם התכנית:

 , אילת6שחמון רובע 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965ה, התשכ"היוהבני
 50 תשריט  59 גרסת: הוראות  0599292903: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 050מק/ / 3 שינוי
 350/ 02/ 3 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 2יישוב: אילת רחוב: מליסה 

 

 גושים וחלקות:
 .05חלקות במלואן: , מוסדר, 00538גוש: 

 X: 193423קואורדינטה 
 Y: 383474קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר,  590. תוספת זכויות בנייה: מאושר שטח עקרי 5

 מ"ר שטח עיקרי  500מ"ר, תוספת של  230מוצע  
, מוצע 90.00: מאושר 0.002 . שינוי במפלס 32

 , ללא שינוי בגובה אבסולוטי.299.00
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9928ובילקוט הפרסומים  55/00/3050

 .50/00/3050, בתאריך 9902
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית 
נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 00-9109111טלפון:  5012001
טלפון:  ,עמק המעיינות, בית שאן בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 00-9091910
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

 אורי אילן
 בנייהיו"ר הועדה המחוזית לתכנון ול

 מחוז צפון 
 
 

  מחוז  דרום
 

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

0903032603  
,מגרש  0ת מגורים ברח' התלתן בי שם התכנית:

 גנים ב' ,אילת ,277
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה כי במשרדי  ,5891 –, התשכ"ה בנייהוה
ובמשרדי הועדה  מחוז הדרום בנייההמחוזית לתכנון ול

 תכנית מפורטתמופקדת  אילת בנייהולהמקומית לתכנון 
 0 –תשריט  52 גרסת: הוראות  0503032903: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 505/ במ/ 3 שינוי
 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 0 משעול תלתן, רחוב: יישוב: אילת
 X: 194485קואורדינטה 
 Y: 384525קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .00חלקות במלואן:  00008גוש: 
 .551חלקי חלקות:  00008גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 .תוספת זכויות בנייה ושינוי בהנחיות ומגבלות בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  ,מוצע  350תוספת זכויות בנייה: מאושר עקרי א. 

 מ"ר. 030מ"ר ,סה"כ  302עקרי 
מ"ר  20 מ"ר, מוצע שרות  01 ומאושר שרות 

 מ"ר. 01,סה"כ 
מוצע  ,00.2ב. שינוי גובה לגגות שטוחים: מאושר 

מ' ממפלס קומת  0.20שהם  מעל פני הים, 00.90
 הכניסה.

 00.01מאושר  גג,ג. תוספת קומה נקודתית ליציאה ל
 209.2, מוצע נקודתי ליציאה לגג 0.01שהם 

 מ'. 8.00אבסולוטי שהם 
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יה יהועדה המחוזית לתכנון ולבנ תונים, למשרדייבע

 : טלפון 90500באר שבע  0ה ומחוז הדרום, התקו
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי .09-9392081

אילת   5אילת, חטיבת הנגב  בנייהמקומית לתכנון ו
 09-9290550טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
 :'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 

0900202603  
, 371מבנה צמוד קרקע במגרש   371 שם התכנית:

 , אילת6שחמון רובע 
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965ה, התשכ"היוהבני
 50 תשריט  59 גרסת: הוראות  0599292903: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 050מק/ / 3 שינוי
 350/ 02/ 3 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 2יישוב: אילת רחוב: מליסה 

 

 גושים וחלקות:
 .05חלקות במלואן: , מוסדר, 00538גוש: 

 X: 193423קואורדינטה 
 Y: 383474קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר,  590. תוספת זכויות בנייה: מאושר שטח עקרי 5

 מ"ר שטח עיקרי  500מ"ר, תוספת של  230מוצע  
, מוצע 90.00: מאושר 0.002 . שינוי במפלס 32

 , ללא שינוי בגובה אבסולוטי.299.00

. קו בניין עילי לכרכוב הגג בחזית צפונית )אחורית( 2
 ומערבית )צדדית( לפי תשריט.

עילי למרפסת בחזית הצפונית )אחורית(, . קו בניין 0
 מטר. 3.80מטר, מוצע  0מאושר 

. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. מכונות 1
 מ'. 3מ' מקו מגרש  ,מאושר  5בלבד 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9900ובילקוט הפרסומים  32/50/3050

 .00/08/3050, בתאריך 0908
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 90500באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי09-9392081טלפון: 
, 09-9290550: 'טל ,אילת 5אילת, חטיבת הנגב  בנייהו

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, והאמורים 

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
 :'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

0910006601 
 , 92מגורים במגרש מס'  שם התכנית:

 , שכ' ה', באר שבע1/0ברח' יציאת אירופה 
התכנון לחוק  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה כי במשרדי  ,5891 –, התשכ"ה בנייהוה
ובמשרדי הועדה  מחוז הדרום בנייההמחוזית לתכנון ול

תכנית מופקדת  באר שבע בנייההמקומית לתכנון ול
 35 גרסת: הוראות  0519009901: 'מס מפורטת
 33 –תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 23/ 590/ 02/ 1 שינוי
 0/ 01/ 50 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: באר שבע

 8/9שטח התכנית נמצא בשכ' ה', רח' יציאת אירופה 
 X: 179358קואורדינטה 
 Y: 573566קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .531, 550חלקי חלקות: , מוסדר, 29089גוש: 

 

 :מטרת התכנית
ברח' יציאת אירופה,  8/9הגדלת זכויות בנייה לבית מס' 

 שכ' ה', ב"ש.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יתקיימו מס' שינויים  52במגרש מגורים )תא שטח( מס' 

המסומן במצב המוצע בסימן  8/9עבור בית מס' 
 "הנחיות מיחדות": 

 

 שינוי ייעוד קרקע ממגורים א' למגורים ב'. .  5
 מ"ר ל 500 גדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ.  3

 מ"ר. 391
ביעת זכויות בנייה למטרת שרות מעל מפלס ק  .2

מ"ר עבור מחסן  9כניסה הקובעת בהיקף של ה
 00קובעת בהיקף של הומתחת למפלס הכניסה 

 מ"ר. 39מ"ר ומרתף  53 מ"ר עבור ממ"ד
 קביעת תכסית מרבית..  0
עליית  הוספת קומות: מעל מפלס הכניסה הקובעת . 1

 מרתף. גג ומתחת למפלס הכניסה הקובעת 
 מ'. 50.10 הגבהת גג ל.  9
 נאים למתן היתרי בנייה.קביעת ת.  0
 קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.  .9

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייההועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 : טלפון 90500באר שבע  0וה ומחוז הדרום, התק
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 09-9392081

באר  3באר שבע, בגין מנחם  בנייהמקומית לתכנון ול
 09-9092900טלפון: , שבע

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייהוההתכנון 
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
 :'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 
1/ 03/ 903/ 392 

הקמת פארק / גן גירוני ושינוי מיקום  שם התכנית:
 פארק מרמלדה תמח''ש מזרחי 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   352 /503 /03 /1: 'מפורטת מס
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 508/ 503/ 03/ 1 שינוי
 510/ 503/ 03/ 1 שינוי
 502/ 503/ 03/ 1 שינוי

 0/ ב/ 20תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 59תתל/  כפיפות
 32תמא/  כפיפות
 2/ א/ 8תתל/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 יישוב: באר שבע רחוב: שד בן גוריון   .

 מבואה מזרחית באר שבע אזור רכבת צפון ופארק המדע
 שכונה ג' רחוב בן גוריון

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .95חלקי חלקות:  29030גוש: 
 .9חלקי חלקות:  29093גוש: 
 .50  9, 9חלקות: חלקי  29092גוש: 
 .5חלקי חלקות:  29099גוש: 
 .13חלקי חלקות:  29009גוש: 
 .08  09חלקות במלואן:  29090גוש: 
 .90, 10, 5חלקי חלקות:  29090גוש: 
 .8  0חלקות במלואן:  29539גוש: 
 .2  5חלקי חלקות:  29539גוש: 
 .55  50חלקי חלקות:  28539גוש: 

 X: 181895קואורדינטה 
 Y: 574461אורדינטה קו

 

 מגרשים:
 502/ 503/ 03/ 1בהתאם לתכנית  50ח

 508/ 503/ 03/ 1בהתאם לתכנית  201, 200
 502/ 503/ 03/ 1בהתאם לתכנית  59שצ  59שצ
 502/ 503/ 02/ 1בהתאם לתכנית  5הנ

 510/ 503/ 03/ 1בהתאם לתכנית  200
 510/ 503/ 03/ 1בהתאם לתכנית  000

 

 ת התכנית:מטר
 הקמת פארק / גן עירוני ושינוי מיקום תחמ''ש מזרחי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. 5
 . שינויים ייעוד משצ''פ למתקנים הנדסיים.3
 . שינוי ייעוד  מאזור חניה לאזור מסילת ברזל מוצעת.2
 . שינוי ייעוד משטח מתקנים הנדסיים לפארק/גן ציבורי.0
 ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות.  .1
 . פרוט השימושים בכל ייעוד קרקע. 9
 . קביעת זכויות ומגבלות בנייה. 0
. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לפיתוח השטח 9

 ושמירה על איכות הסביבה. 
 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. 8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9933ובילקוט הפרסומים  30/09/3050

 .33/09/3050, בתאריך 9312
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0יה מחוז הדרום, התקוה ילתכנון ולבנ

ועדה  :. וכן במשרדי09-9392081טלפון:  90500

באר  3מנחם  יה באר שבע, בגיןימקומית לתכנון ולבנ
, וכל המעוניין רשאי לעיין 09-9092900טלפון:  ,שבע

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
 :'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 

0961977601  
, ברח' ציפורה 03Bמגורים במגרש מס'  שם התכנית:

 שכ' נווה מנחם, באר שבע 91
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965, התשכ"הבנייהוה
 50 תשריט  53 גרסת: הוראות  0598500901: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 01/ במ/ 1 שינוי
 0/ 01/ במ/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: באר שבע   .

שטח התכנית נמצא בשכ' נווה מנחם, רח' ציפורה, 
 שבעבאר

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .32חלקות במלואן:  29500גוש: 
 .92חלקי חלקות:  29500גוש: 

 X: 177430קואורדינטה 
 Y: 575275קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 B72הגדלת זכויות בנייה למגרש ) תא שטח( מס' 

, שכ' נווה 51המיועד לאזור מגורים א' ברח' ציפורה 
 שבע.מנחם, באר

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ל 520 למטרה עיקרית מ הגדלת זכויות בנייה .5

 מ"ר. 501
 29 מ"ר ל 35הגדלת זכויות בנייה למטרת שרות מ .3

 59מ"ר וסככת חניה  9מ"ר, מחסן  53מ"ר )ממ"ד 
 מ"ר(.

 קביעת תכסית מרבית. .2
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. .0
 קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. .1
 . שינוי בינוי סטנדרטי.9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדת התכנית  הודעה על
, התשעד, עמוד 9920ובילקוט הפרסומים  55/53/3050

 .51/00/3050, בתאריך 9089
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול
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ועדה  :. וכן במשרדי09-9392081טלפון:  90500
באר  3באר שבע, בגין מנחם  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 09-9092900טלפון:  ,שבע
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
 :'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 

0909107601  
 קמפוס רמות, באר שבע שם התכנית:

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965, התשכ"הבנייהוה

 35 תשריט  32 גרסת: הוראות  0 050510901: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 509/ 503/ 03/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמות ב', באר שבע, 2פלח , יישוב: באר שבע

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .30, 5חלקי חלקות:  29580גוש: 
 .99, 99, 10חלקות: חלקי  29309גוש: 
 .58, 59, 8חלקי חלקות:  29035גוש: 
, 50, 52, 53, 55, 50, 8חלקות במלואן:  29033גוש: 

51 ,59. 
 .9, 0, 1, 0, 5חלקי חלקות:  29033גוש: 
 .50, 8, 0חלקות במלואן:  29032גוש: 
 .59, 51, 50, 53, 9, 1חלקי חלקות:  29032גוש: 

 

 לא מוסדר:
 .8888 חלקי חלקות: 5גוש: 

 X: 182786קואורדינטה 
 Y: 576470קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בי"ס משולב בפנימייה, 

 בשכונה רמות ב' בבאר שבע 2בפלח 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד מ"דרך" ומ"שצ"פ" ל"מבנים ומוסדות 5

 ציבור לחינוך", מ"דרך, ל"מסחר" ומ"מבנים
 ומוסדות ציבור" ו"שצ"פ ל"דרך".

 . קביעת ייעוד "מתקנים הנדסיים".3
 . קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות.2
 . קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.0
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.1
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9900ובילקוט הפרסומים  00/50/3050

 .55/08/3050, בתאריך 9525
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי09-9392081טלפון:  90500
באר  3מנחם  באר שבע, בגין בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 09-9092900טלפון:  ,שבע
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

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

36/ 02/ 923 
במגורים בשכונת נאות הדר,  שינוייםשם התכנית: 

 ירוחם
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה כי במשרדי  ,5891 –, התשכ"ה בנייהוה
ובמשרדי הועדה  ה מחוז הדרוםיהמחוזית לתכנון ולבני

תכנית מופקדת  ירוחםיה יהמקומית לתכנון ולבנ
  523 /02 /39: 'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ 51/ 55 שינוי
 5/ 521/ במ/ 39 שינוי
 90/ 505/ 02/ 39 שינוי
 18/ 505/ 02/ 39 שינוי
 521/ במ/ 39 שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: ירוחם

 שינויים במגורים בשכונה נאות הדר
 X: 193000קואורדינטה 
 Y: 544650קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .550חלקות במלואן:  28121גוש: 
 .20חלקי חלקות:  28121גוש: 
 .330, 330, 355, 300חלקות במלואן:  28129גוש: 
 .350, 300, 502חלקי חלקות:  28129גוש: 
, 555, 550, 503, 92, 31חלקות במלואן:  28108גוש: 
532 ,538 ,508. 
 .590 ,592, 595, 519חלקי חלקות:  28108גוש: 
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, 39 30, 32 ,33, 35 58חלקות במלואן:  28110גוש: 
22, 20 ,20 ,28 ,02 ,83. 

 .513, 509, 529חלקי חלקות:  28110גוש: 
 

 :מטרת התכנית
הגדלת זכויות בנייה ושינויים בקווי בניין במגרשים 

משפחתי עם קיר המיועדים למגורים א' ולמגורים ב' חד
משותף; שינוי שטח ציבורי פתוח עבור יצירת גינה 

 פרטית למגורים בשכ' נאות הדר, ירוחם.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
רים ב', חדלמגרשים המיועדים למגורים א' ומגו

משפחתיים עם קיר משותף התכנית מאפשרת שינויים 
 הבאים:

א. הגדלת זכויות בנייה למטרות עיקריות מעל מפלס 
 מ"ר. 311 מ"ר ל 531 הכניסה הקובעת מ

 מ"ר ל 38 ב. הגדלת זכויות בנייה למטרות שירות מ
 מ"ר. 90

 .01% מ"ר ל 500 ג.  הגדלת  תכסית מ
 בניין.ד.  שינוי קווי 

 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי. ו. 

ז. שינוי שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח )תאי 
( במטרה לאפשר גינה פרטית 000-000שטח מס' 

 וקביעת שימושים והוראות.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייההועדה המחוזית לתכנון ול למשרדיתונים, יבע

-09טלפון:  90500באר שבע  0וה ומחוז הדרום, התק
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9392081

ירוחם  5ירוחם, בורנשטיין צבי  בנייהמקומית לתכנון ול
 09-9189300טלפון:  90110

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
רוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפי

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נתיבות

קביעת שימושי קרקע  שינוי לתכנית מפורטת 
 נתיבות אחרים למגורים ויעודים 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

שהודעה על דבר  99 /503 /02 /33מפורטת מספר: 
, התשמב, עמוד 3093ובילקוט הפרסומים  הפקדתה 

 .53/55/5895, בתאריך 350

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
33 /02 /503 

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: נתיבות   .

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בקו הכחול בתשריט

 8רחוב מס'  –בצפון 
 ומרכז פעילות 2רחוב מס'  –בדרום 
 12רחוב מס'  –במזרח 
 15רחוב מס'  –במערב 

 

 מטרת התכנית:
מושי קרקע למגורים, צרכי ציבור ויעודים י. לקבוע ש5

 אחרים.
 יות מגורים.. לקבוע צפיפו3
 . להתוות רשת דרכים להולכי רגל ולכלי רכב.2

 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 09-9392081טלפון:  90500
נתיבות  0נתיבות, שד ירושלים  בנייהמקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין , 09-8829021טלפון:  90300
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתר לקהל, וכן
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי:
  אבו בסמה, בני שמעון

: 'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי
0339207637  

 הצפונית, אום בטיןהשכונה שם התכנית: 
חוק הליכי ל 50נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ה למגורים )הוראות שעה( ילהאצת הבני בנייהתכנון ו
לחוק התכנון  98ובהתאם לסעיף , 3055 –התשע"א 

ועדה לדיור הכי במשרדי  ,5891 –יה, התשכ"ה יוהבנ
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון , מחוז הדרום לאומי 

, ובאתר האינטרנט של אבו בסמה, בני שמעון  בנייהול
, ובאתר האינטרנט www.pnim.gov.ilמשרד הפנים: 

, הרשות להתיישבות הבדואים בנגבשל מגיש התכנית: 
  0335200930: 'מופקדת תכנית לדיור לאומי מס

 .32 –תשריט  30 גרסת: הוראות 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 905/ 02/ 39 שינוי
 509/ 03/ 39 שינוי

 1/ ב/ 20א/ "תמ כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי : אבו בסמה, בני שמעון. 
 תיאור המקום : השכונה הצפונית, אום בטין. 

חלק מתחום  –רשויות מקומיות בתכנית: אל קסום 
 חלק מתחום הרשות. –הרשות; בני שמעון 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .000090גושים בשלמות: 
 .00, 2-0חלקי חלקות:  29119גוש: 
 .5חלקות: חלקי  000908גוש: 
 .5חלקי חלקות:  000950גוש: 
 .5חלקי חלקות:  000955גוש: 

 .8888חלקי חלקות: , לא מוסדר, 500010גוש: 
 

 :מטרת התכנית
יח"ד בהתאם למדיניות  5020הקמת שכונת מגורים בת 

 התכנונית המוצעת לשכונה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע  א. התווית דרכים, הקצאת תאי שטח ליעודי

 יח"ד קטנות(. 105לרבות מגורים )הכוללים 
שטחים ציבוריים  ב. ייעוד שטחים למטרות ציבור 

 פתוחים ומבני ציבור. 
 ג. קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.

ד. קביעת הוראות בנייה לרבות קיבולת יח"ד בתאי 
בינוי  ,השטח )שינוי לתוכנית המתאר(, הנחיות

 ועיצוב אדריכלי.
 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 ו.  קביעת הוראות ותנאים להריסת מבנים קיימים.
קביעת הוראות לפיתוח השטח ולהקמת תשתיות ז. 

 רותים.יוש
 ח. קביעת הנחיות סביבתיות.

 ט. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות ימעונהכל 
ובאתרי האינטרנט  פתוחים לקהלשהמשרדים האמורים 

רשאי להגיש  המעוניין .של משרד הפנים ומגיש התכנית
ממועד פרסומה של ההודעה  ימים 60תוך התנגדות 

מועד הפרסום על הבאים:  בין הפרסומיםמהמאוחרת 
מועד , גבי השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית

מועד הפרסום , הפרסום האחרון מבין הפרסומים בעיתון
ועדה ה למשרדי:, האינטרנט של משרד הפנים באתר

באר שבע  0וה והתקרח' מחוז הדרום,  לדיור לאומי 
 .09-9392089טלפון:  90500

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  הבנייהתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 

 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
 :'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 

30/ 02/ 290 
שמורת טבע חולות שונרה נחל לבן שם התכנית: 

 וכלך סיני
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965ה, התשכ"היוהבני
   259 /02 /30: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / א1/ 505/ 03/ 30 שינוי
 505/ 03/ 30 שינוי

 2/ ב/ 20תמא/  כפיפות
 50/ 0תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 28/ 50/ 0תממ/  כפיפות
 33תמא/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות
 5/ 50תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בקטע שבין שבטה לניצנה 355מדרום ומצפון לכביש 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 בהסדר:

 .3  5חלקי חלקות:  28000גוש: 
 .3  5חלקי חלקות:  28009גוש: 
 .3  5חלקי חלקות:  28008גוש: 
 .5חלקי חלקות:  28050גוש: 
 .3חלקי חלקות:  28055גוש: 
 .5חלקי חלקות:  28051גוש: 
 .1  5חלקי חלקות:  28059גוש: 
 .3  5חלקי חלקות:  28050גוש: 
 .3  5חלקי חלקות:  28030גוש: 
 .5חלקי חלקות:  28035גוש: 
 .5חלקי חלקות:  28033גוש: 

 X: 156000קואורדינטה 
 Y: 540000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית  לשמורת טבע חולות שונרה, 
נחל לבן וכלך סיני, יצירת רצף שטחים שמורים בין 

ויים בייעודי קרקע חולות עגור ושולי הר הנגב,  ע"י שינ
וקביעת הנחיות לשמירה על החי הצומח והדומם 
במצבם הטבעי קביעת הנחיות להגנה על נכסי מורשת 

 ולאפשר ביקורי קהל בשמורה.
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 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד שטח חקלאי, פארק גיאולוגי, אזור כריה 5

 וחציבה, רצועת ניקוז  ליעוד שמורת טבע.
 הנחיות לשימור ערכי הטבע.. קביעת 3
 . קביעת השימושים המותרים בשמורת הטבע.2
 . קביעת הנחיות להכשרת השטח למבקרים. 0
. קביעת הנחיות להגנה על נכסי מורשת בתחומי 1

 התכנית.
 . קביעת תנאים לפיתוח השטח ולתשתיות.9
 . קביעת הנחיות לכרייה וחציבה בשמורת טבע.0

 

ורסמה בעיתונים בתאריך פהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9920ובילקוט הפרסומים  31/00/3050

 .51/00/3050, בתאריך 9920
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

ה ועד :. וכן במשרדי09-9392081טלפון:  90500
-09טלפון:  רמת נגב, בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9190538
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
 :'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

0900237613   
  ב'3שכונה   13 ,19מגרשי מגורים  שם התכנית:

 ערערה בנגב
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה כי במשרדי  ,5891 –, התשכ"ה בנייהוה
ובמשרדי הועדה  יה מחוז הדרוםיהמחוזית לתכנון ולבנ

תכנית מופקדת  נגב מזרחיה יהמקומית לתכנון ולבני
 53 גרסת: הוראות  0500230913: 'מס מפורטת
 0  תשריט

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב5/ 255/ 02/ 0 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 15,13ב' מגרשים 3שכונה , ערערה בנגב יישוב:

 X: 203300קואורדינטה 
 Y: 563480קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .8881חלקי חלקות: , מוסדר, 1/500090גוש: 

 

 :מטרת התכנית
,הגדלת 13Aאיחוד שני מגרשים לתא שטח אחד מס' 

יח"ד במגרש  9 יח"ד ל 0תוספת יח"ד מ  אחוזי בנייה,
A52 .ערערה בנגב 

 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וקביעת זכויות  13Aמגרשים לתא שטח  3איחוד  5

 .בנייהומוגבלות ה
הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות ולשירות ל   3

 שטחי שירות. 9%שטח עיקרי2 80%מתוכם  89%
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות.  2
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  0
 כלי.ילבינוי ועצוב אדר קביעת הנחיות  1
 קומות. 2קומות ל  3מ  בנייהשינוי גובה ה 9
 יח"ד. 9ל  0הגדלת מס' יח"ד מ  0

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייההועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 90500באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 09-9392081

 09-9320899: ל'נגב מזרחי, ט בנייהמקומית לתכנון ול
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

התנגדויות לתכנית )סדרי נוהל ב בנייההתכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
 :'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

0907600613   
 שגב שלום שכ'  ד'   917מגרש  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  ה מחוז הדרוםילתכנון ולבני
 תכנית מפורטתמופקדת  נגב מזרחיה ילתכנון ולבני

 0 –תשריט  9 גרסת: הוראות  0500900913: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א58/ במ/ 0 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' ד'510מגרש , יישוב: שגב שלום

 X: 184797קואורדינטה 
 Y: 566748קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .21חלקות במלואן:  500008גוש: 
 .89חלקי חלקות:  500090גוש: 
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 :מטרת התכנית
הגדלת אחוזי בנייה וקביעת מס'  שינוי קוו בנין אחורי,

 ,שכונה ד' שגב שלום.510יח"ד במגרש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
במגרש ושינוי קוו בניין אחורי  בנייהקביעת זכויות ה א 
 מ'. 2 ל 1 מ

 הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריים ולשירות מ ב 
 שטחי שירות. 51.11%עיקרי2 90.01% ל 00%

 יח"ד. 0 יח"ד ל 3תוספת יח"ד מ ג
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד

 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה 
 כלי.יקביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדר ו 

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של נטהאינטר
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יה מחוז יהמחוזית לתכנון ולבנהועדה  תונים, למשרדייבע

, 09-9392081: 'טל 90500באר שבע  0הדרום, התקוה 
ועדה מקומית לתכנון  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 09-9320899טלפון:  ה נגב מזרחי,יולבני
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות  את העובדות
ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבני

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  תמר

 :'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 
90/ 02/ 901/ 6 

 עדכון קוי בניין וזכויות בנייה שם התכנית: 
 מושב עין תמר 

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –ה, התשכ"ה יוהבני

   9 /508 /02 /50: 'מפורטת מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 5032/ מק/ 50 שינוי
 5/ 332/ 02/ 50 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין תמר   .

 כיכר סדום, בדרום ים המלח
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות: , מוסדר, 28985גוש: 

 X: 235675קואורדינטה 
 Y: 539100קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 5/ 332/ 02/ 50בהתאם לתכנית  5-92

 

 ת התכנית:מטר
למבני העזר בכל שטח התכנית  בנייההגדלת זכויות ה

 ין במגרשים ימ''ר, שינוי קוי הבנ 500 מ''ר ל 10 מ
 כמסומן בתשריט ועדכון גובה מבני המגורים. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ן בחלק מהמגרשים. יא. שינוי קוי הבני

למבני עזר וקביעת מגבלות  בנייהב. הגדלת אחוזי ה
 בנייה בכל שטח התכנית. 

ג. עדכון גובה מבני המגורים וקביעת מגבלות בנייה 
 למבני עזר.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9900ובילקוט הפרסומים  59/08/3050

 .55/08/3050, בתאריך 9520
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0ה מחוז הדרום, התקוה ילתכנון ולבני

ועדה  :. וכן במשרדי09-9392081טלפון:  90500
טלפון:  99850נוה זהר ה תמר, ימקומית לתכנון ולבני

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 09-9999905
 באתרלקהל, ו ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 אבי הלר
 היהועדה המחוזית לתכנון ולבנייו"ר 

 מחוז דרום 
 
הודעה מאת הכונס הרשמי 

הודעה על חידוש הליכי כינוס
מס' התיק בכונס הרשמי: פר/28435

שם החייב: שלום כהן.

בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק פש"ר 40726-02-13

תאריך מתן צו כינוס: 25.4.2013

תאריך ביטול צו כינוס: 31.10.2014.

תאריך חידוש הליכי כינוס לפי צו בית המשפט המחוזי בחיפה: 
.28.1.2015

       אולגה גורדון
סגן הכונס הרשמי     

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ארועי הצלחה בע"מ
)ח"פ 51-419227-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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 הנ"ל תתכנס ביום 18.5.2015, בשעה 10.30, במשרדי המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טבריה,  זכאי,  בן  יוחנן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר לנקרי, עו"ד, מפרק  

ירוק מערכות מיזוג אוויר חכמות בע"מ
)ח"פ 51-501782-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.5.2015, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  23, תל אביב, לשם הגשת  בגין  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אוסלקה, עו"ד, מפרק  

דנאר יזמות בע"מ
)ח"פ 51-439761-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה   ,25.5.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ויצמן 130, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי יהודה ירין, עו"ד, מפרק  

דוקטור פסטה בע"מ
)ח"פ 51-478636-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' מנחם  10.00, אצל המפרק,  10.7.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
בגין 88, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל אוחיון, מפרק  

מר-דיל בע"מ
)ח"פ 51-184401-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה כללית סופית של בעלי 
חלוף  שלאחר  הראשון  העסקים  ביום  תתכנס  בחברה,  המניות 

הנ"ל תתכנס ביום 28.4.2015, אצל עו"ד יוסף נורמן, רח' הרברט 
שמואל 66, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שליו בראנץ, מפרק  

אייקאסטר בע"מ
)ח"פ 51-479523-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אצל  המפרק,  במשרדי   ,14.00 בשעה   ,30.4.2015 ביום  תתכנס 
עזריאלי,  מגדלי   ,132 בגין  מנחם  רח'  עו"ד,  ושות,  פישר  גדעון, 
המגדל המשולש, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמתי נוה, עו"ד, מפרק  

ד.א.ל.מ.ט.ס פארק בע"מ
)ח"פ 51-451559-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 10.5.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
הלל יפה 11, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מלי נווה אלבז, עו"ד, מפרקת  

שלמה אלישע - שירותי רווחה בע"מ
)ח"פ 51-452013-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,10.5.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
רח' הגדוד העברי 10  )משרד 211(, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול אל עמי, עו"ד, מפרק  

אס.קיי. פיי אופנה בע"מ
)ח"פ 51-427590-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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החלטה  התקבלה   ,4.3.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן קלמנסון, מרח' שניר 26, 

רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונן קלמנסון, מפרק

אמור עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-370294-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-6122890 טל'  גן,  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  מרח'  כהן,  רמי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי כהן, עו"ד, מפרק

תדיר סוללות סחר )1998( בע"מ
)ח"פ 51-266795-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דניאל גפני, מרח' המסגר 42, תל אביב, טל' 052-2737847, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל גפני, עו"ד, מפרק

30 ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות, בשעה 10.00, במשרדי 
המפרק, רח' לילינבלום 29, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן אירני, מפרק  

אד מארה בע"מ
)ח"פ 51-493651-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות, בשעה 16.00, 
2, תל אביב, לשם  2, קומה  קוייפמן  יחזקאל  רח'  אצל המפרק, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

עומר רוזן, מפרק  

שמרת-סאנדיי-פי.וי בע"מ

)ח"פ 51-451031-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.5.2015, בשעה 8.30, במשרד עו"ד שלמה כהן ושות', 
מפעלים אזוריים, צמח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק  

יפית מוצרי פח בע"מ
)ח"פ 51-100024-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,3.5.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
סוקולוב 13, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב בדור, עו"ד, מפרק  

פירון אימבדד בע"מ
)ח"פ 51-356770-1(

)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 
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רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,18.5.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
קהילת וילנה 18, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל אביצור, מפרק  

בוקפלס בע"מ
)ח"פ 51-454676-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי סורזון, אצל קסניה ונצ'ר 

קפיטל בע"מ, רח' יגאל אלון 76, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלי סורזון, מפרק

בוקפלס בע"מ
)ח"פ 51-454676-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קפיטל  ונצ'ר  קסניה  אצל   ,9.00 בשעה   ,18.5.2015 ביום  תתכנס 
סופי של  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,76 אלון  יגאל  רח'  בע"מ, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי סורזון, מפרק  

מכולת אורגנית בע"מ
)ח"פ 51-508651-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל הדר זימן, מרח' 

דרך השדות 21, ת"ד 72, בית יצחק 42920, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יעל הדר זימן, עו"ד, מפרקת

בריליאנט נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-357988-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.3.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול רחמים, מרח' 

משעול אמנון ותמר 4, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שאול רחמים, מפרק

בריליאנט נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-357988-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 18.5.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' משעול 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר   ,4 ותמר  אמנון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול רחמים, מפרק  

נכסי טוביה אביצור בע"מ
)ח"פ 51-044587-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  אביצור,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קהילת וילנה 18, רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גבריאל אביצור, מפרק

נכסי טוביה אביצור בע"מ
)ח"פ 51-044587-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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חלקה 466 בגוש 6045 בע"מ
)ח"פ 51-030796-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם אפרתי, מרח' יגאל 

אלון 120, תל אביב 6744326, טל' 03-6093111, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רם אפרתי, עו"ד, מפרק

נובויאנס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-445187-1(

)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 17.3.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סטיבן ברלוביץ, ממשרד 
 ,4 ברקוביץ'  רח'  ונוטריונים,  דין  עורכי  ושות',  עברון   המבורגר, 

תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

סטיבן ברלוביץ, עו"ד, מפרק

נ.י. בן זאב בע"מ
)ח"פ 51-445474-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  לנקרי,  עופר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יוחנן בן זכאי, טבריה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עופר לנקרי, עו"ד, מפרק

צליל אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-021542-9(

)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 
החלטה  5.3.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  של החברה 
מרח'  בן–נר,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ' 4, תל אביב 64238, טל' 03-6099166, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רן בן–נר, עו"ד, מפרק

צליל אלקטרוניקה )שרותים - 1969( בע"מ
)ח"פ 51-051280-9(

)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 
החלטה  5.3.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  של החברה 
מרח'  בן–נר,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ' 4, תל אביב 64238, טל' 03-6099166, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רן בן–נר, עו"ד, מפרק

אגליה יהלומים אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-347279-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך קינן, ו/או עו"ד 
עדי יפה, ממשרד עורכי דין נאמן, קינן ושות', רח' מנחם בגין 154, 

תל אביב, למפרקות החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקות הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עדי יפה, עו"ד, מפרקת
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איי.אי.טי.טי. אינווסטמנט קומפני בע"מ
)ח"פ 51-407355-0(

)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 
התקבלה   ,10.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד ישראל בן צבי, מרח' רבי מאיר בעל הנס 15, אשדוד, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל בן צבי, עו"ד, מפרק

יהודה יחיה ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-457197-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עו"ד דניאל ריכטמן, משד' פלי"ם 7, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל ריכטמן, עו"ד, מפרק

גי.אס.טי.אס
)ח"פ 51-460885-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

בנדפורט אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-383709-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שרים,  חגית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יצחק בן צבי 8, הוד השרון, טל' 050-6008338, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חגית שרים, עו"ד, מפרקת

אייר בייס מערכות בע"מ
)ח"פ 51-453374-4(

)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 19.3.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  גייסט,  אהרון  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החרש 4, הוד השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דוד אהרון גייסט, מפרק

שרותי מיזוג ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-216895-6(

)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 25.3.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  מתתיהו,  אליהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אברהם פררה 9, הולילנד, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אליהו מתתיהו, מפרק
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סיגל יאיר - משרד עורכי דין
)ח"פ 51-409485-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

סיגל יאיר, מרח'  בני ברית 7, הוד השרון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16.7.2015, בשעה 
13.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סיגל יאיר, מפרקת

ירון בן–דן חברת עורכי דין
)ח"פ 51-438496-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,052-2314484 טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס,  צביקה 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

מוריס שרייבמן הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-505709-9(

)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 
התקבלה   ,16.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד אבישי שניידמן, מרח' בן גוריון 2, הרצליה, טל' 052-4876544, 

למפרק החברה.

התקבלה   ,15.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד מיטל לנגפורד, מרח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר. 3, קומה 4, בני 

ברק, טל' 077-3435006,  פקס' 077-3435016, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2015, בשעה 
10.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיטל לנגפורד, עו"ד, מפרקת

דריי חיים בע"מ
)ח"פ 51-175971-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
חיים דריי, מרח' זבולון המר 4/2, קרית מוצקין, טל' 052-2351055, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים דריי, מפרק

בסאם עואד בע"מ
)ח"פ 51-398598-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
 ,30012 בסאם, מאעבלין  עואד  ולמנות את  מרצון  את החברה 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עואד בסאם, מפרק
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סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי צוקרמן, עו"ד, מפרק

טופז כרמי - יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-296503-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל'   ,45930 השבים  רמות   ,2018 ת"ד  כרמי(,  )לשעבר  דגן  טופז 

052-6967711, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.9.2015, בשעה 
11.00, אצל המפרקת, רח' התמר 3א, רמות השבים, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

טופז דגן )לשעבר כרמי(, מפרקת

י. פלג ובניו - פרוייקט בן גוריון )97( בע"מ
)ח"פ 51-242597-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2015, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' רחל 26, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל פלג, מפרק

בני אבו עאטף לאלומניום בע"מ
)ח"פ 51-288398-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.4.2015, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' 
פאולוס השישי 134, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאדי חורי, עו"ד, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישי שניידמן, עו"ד, מפרק

ד"ר נעם אסנה בע"מ
)ח"פ 51-460382-8(

)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 
התקבלה   ,9.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
נעם אסנה, מרח' לוי יצחק 3, תל אביב, טל' 03-5287777, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2015, בשעה 
10.00, אצל עו"ד תפארת דמתי קולה, רח' דיזינגוף 50, מגדל על, 
סופי של המפרק, המראה  דוח  קומה 18, תל אביב, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעם אסנה, מפרק

קוואד איי קונסולטינג בע"מ
)ח"פ 51-504162-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד שי צוקרמן, מרח' הירקון 113, תל אביב, טל' 03-5754883, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 




