רשומות

ילקוט הפרסומים
כ״א באלול התשס״ז

5713

 4בספטמבר 2007

עמוד

עמוד

מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט 4244 ......................................

מינוי פקידות סעד 4246 ...............................................................

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים 4244 .................................

מינוי חבר בוועדת ערר לפי תקנות הפיקוח על מעונות
)תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים
במעונות לזקנים( 4247 ........................................................

מינוי ממלאת מקום אב בית הדין לחוזים אחידים 4244 ....................
מינוי יושבת ראש מותב ומשנה לאב בית הדין להגבלים
עסקיים 4244 .....................................................................

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה
סוציאלית 4247 ..................................................................

מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים
גאוגרפיים ולפי חוק בתי דין מינהליים 4244 ..........................

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה 4247 .....................

מינוי חברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח לפי
חוק העונשין4244 ..............................................................

הסמכת מאשר מחקר מדעי בתחום האנרגיה לפי סעיף
20א לפקודת מס הכנסה 4247 ...............................................

מינוי חברים לוועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן
פיצויים)תשלום פיצויים()נזק מלחמה ונזק עקיף(4245 ..

מינוי ועדה ציבו רית לפ י חו ק לה סדר ההימ ורים בספורט 4247 ..

מינוי ממונה על הגביה לפי פקודת המסים )גביה(4245 ....................

הודעה על הארכת מינוי ממלאת מקום ליושב ראש
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 4247 ......................

מינוי פקיד גביה לפי הפקודה האמורה 4245 ...................................

הודעות בדבר העלות התחשיבית המעודכנת 4248 ...........................

הודעה בדבר העברת סמכות לפי חוק כלי היריה4245 ......................

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 4248 ..................
הודעה על עיבוד סטטיסטיקה 4248 ...............................................

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( 4245 ................................

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד :הממשלה 4245 ...............................

לא צמוד הניתן לציבור 4249 ........................................................

מינוי חוקרים מיוחדים לפי חוק הליכי חקירה והעדה
)התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(4246 ...

מינוי ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על

הודעה על הכרה בגוף מוכר להפניית מתנדבים לשירות
לאומי 4246 .......................................................................
מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק הנוער )טיפול
והשגחה( 4246 ..................................................................

קביעת ארנונה כללית( )ראשון לציון( 4249 ...........................
הודעות לפי חוק התכנון והבניה 4249 ............................................
הודעה מאת הכונס הרשמי בדבר הקפאת הליכים 4289 ....................
הודעות מאת הציבור 4289 ..........................................................

מינוי שופט
לפי ח וק בתי ה משפט ] נוסח מ שולב [ ,ה תשמ׳׳ד1984-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )10א() (2לחו ק בתי המשפ ט ]נו סח
משולב [ ,התשמ׳׳ד1984-י ,ובה סכמת נשיאת בית המש פט
העלי ון ,אנ י מאר יך את מינ ויו של השו פט יוס ף אל ון ,ת׳׳ז
 ,050837160שופט של בית מש פט מחוז י ,בה סכמת ו ,לכהונה
בפועל כשו פט של בית המש פט העל יון ,מי ום י״ט בתשרי
התשס״ח ) 1באוקטוב ר  (2007עד יו ם כ׳׳ ב בטב ת הת שס״ח
) 31בדצמב ר .(2007

ממנה את השו פטת מ רים מזר חי ,ת׳׳ז  ,83667שופ טת ב ית משפט
מחוז י ,ל ממלאת מקום אב ב ית ה דין לפי החוק ,ה חל ביום 3
בנובמבר .2007
תוקף המינוי לשנתיים.
ב' באלול התשס״ז) 16באוגוסט (2007
)חמ (3-1686
דניאל פרידמן
שר המשפטים

כ׳׳ט באב התשס ״ז) 13באוגוס ט (2007
)חמ (3-60
___________
י ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ'  ;198התשנ״ב ,עמ' .68

מינוי יושבת ראש מותב ומשנה לאב בית הדין
להגבלים עסקיים
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי שופט

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ׳׳ח1988-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ”ב1992-
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  32לחוק הה גבלים הע סקיים,
התשמ׳׳ח 1988-י )להלן  -החוק ( ,וסעי ף  5לח וק ב תי דין
מינהליים  ,התשנ׳׳ב , 1992-ובה סכמת נשיאת בית המש פט
הע ליון ,א ני ממ נה את ה שופ טת מר ים מ זרחי ,ת׳׳ז  ,83667שופטת
בית משפט מחו זי ,לי ושבת ראש מותב ומ שנה לאב בית הדין
להגבלים עסקיים לפי החוק החל ביום  2בדצמבר .2007
2

לפי ח וק בתי ה משפט ] נוסח מ שולב [ ,ה תשמ׳׳ד1984-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )10א() (2לחו ק בתי המשפ ט ]נו סח
התשמ׳׳ד1984-י ,ובה סכמת נשיאת בית המש פט
משולב[,
העלי ון ,אני מאריך את מי נוי ו של הש ופט עוזי פוגל מן ,ת׳׳ז
 ,052772654שופט של בית מ שפט מחו זי ,ב הסכמ תו ,לכהו נה
בפועל כשו פט של בית המש פט העל יון ,מי ום י״ט בתשרי
התשס״ח ) 1באוקטוב ר  (2007עד יו ם כ׳׳ ב בטב ת הת שס״ח
) 31בדצמב ר .(2007
כ׳׳ט באב התשס ״ז) 13באוגוס ט (2007
)חמ (3-60
___________
י ס״ח התשמ״ד ,עמ'  ;198התשנ״ב ,עמ' .68

דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים
לפי חוק החוזים האחידים ,התשמ׳׳ג1982-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ׳׳ב1992-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )6ד( לחוק החוזים האחי דים,
התשמ׳׳ג1982-י  ,וסעי ף )5א( לחו ק בתי דין מינה ליים  ,התש נ״ב-
 , 1992א ני ממ נה את מיכ אל שפ ר ,ת ׳׳ז  ,7470602ואת רוברט
צנטל ר ,ת׳׳ז  ,43701291לחב רים ש אינם עו בדי מד ינה ,ב בית הדין
לחוזים אחידים.

תוקף המינויים לשנתיים.
ב' באלול התשס״ז) 16באוגוסט (2007
)חמ (3-2125
דניאל פרידמן
שר המשפטים
___________
י ס״ח התשמ״ח ,עמ'  ;128התש״ס ,עמ' .113
ס״ח התשנ״ב ,עמ' .90

2

מינוי חבר לוועדת ערר
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ,התשכ”ה1965-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ”ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הגנת כינויי מקור
וציונים גאוגרפיים ,התשכ׳׳ה1965-י )להלן  -החוק( ,וסעיף 5
לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ׳׳ב , 1992-אני ממנה את אליצור
דיבון ,ת׳׳ז  ,9827908לחבר בוועדת הערר לפי החוק.
2

תוקף המינוי לשלוש שנים.

2

ב' באלול התשס״ז) 16באוגוסט (2007
)חמ (3-973

תוקף המינוי לשלוש שנים.
ב' באלול התשס״ז) 16באוגוסט (2007
)חמ (3-1686
___________
י ס״ח התשמ״ג ,עמ' .8
ס״ח התשנ״ב ,עמ' .90

___________
ס״ח התשכ״ה ,עמ'.168
ס״ח התשנ״ב ,עמ' .90

1

דניאל פרידמן
שר המשפטים

2

מינוי חברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח

2

מינוי ממלאת מקום אב בית הדין לחוזים אחידים
לפי חוק החוזים האחידים ,התשמ׳׳ג1982-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ”ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק החוזים האחידים,
התשמ׳׳ג1982-י )להלן  -החוק( ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ׳׳ב , 1992-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
2

י ס״ח התשמ״ג ,עמ' .8
 2ס״ח התשנ״ב ,עמ' .90
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דניאל פרידמן
שר המשפטים

לפי חוק העונשין ,התשל”ז1977-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )368ד()ו( ל חוק ה
התשל׳׳ז 1977-י )להלן  -החוק(  ,אני מ מנה את א ליזב ט
ת׳׳ז  ,014590624נציגת פרקלי ט מחוז דרום  ,לחברה
לעניין פטור מחוב ת דיווח במחוז הדרום  ,והיא תהיה
ראש ב התאם ל חוק.

עונשין,
אברהם,
בוועדה
היושבת

ב' באל ול התש ס״ז) 16באוגוס ט (2007
)חמ (3-3720
___________
ס״ח התשל״ז ,עמ'  ;226התש״ן ,עמ' .10

דניאל פרידמן
שר המשפטים

1

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מינוי חברים לוועדת ערר
לפי תקנות מס רכוש ו קרן פיצו יים ) תשלום פי צויים( )נזק
מלחמ ה ונזק עקיף(  ,התשל”ג1973-
בתוקף סמכ ותי לפי תקנה )12ב() (2לת קנות מס רכוש וק רן
פיצויים )תשלום פיצו יים()נ זק מלחמה ונזק עקיף( ,התשל״ג-
) '1973להל ן  -התק נות( ,אני ממ נה את אב רהם רונן ,ת׳׳ז
 ,001424100ו את יצח ק דגו ן ,ת ׳׳ז  ,51646404הנכלל ים ברשימה
שקב ע שר הביטחו ן לפי ה תקנות ,ל חברי ם בוועדת ער ר לפי
התקנה האמורה באזור הדרום.

נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע׳׳מ )להלן  -החברה( ,לפקיד
גביה ,לעניין גבייתם ,לפי סעיף  39לחוק תאגידי מיום וביוב,
התשס”א ,22001-של תשלומים המגיעים לחברה בעבור
השירותים שהיא מספקת.
ט׳׳ז באב התשס״ז) 31ביולי (2007
)חמ (3-18
רוני בר-און
שר האוצר

___________
 2ס׳׳ח התשס״א ,עמ' .454

ב' באלול התשס״ז) 16באוגוסט (2007

הודעה בדבר העברת סמכות

)חמ (3-206
דניאל פרידמן
שר המשפטים
___________
י ק׳׳ת התשל״ג ,עמ'  ;1682התשץ ,עמ'  566ועמ' .830

לפי חוק כלי היריה ,התש”ט1949-

מינוי חברים לוועדת ערר
לפי תקנות מס רכוש וק רן פיצוי ים )ת שלום פיצ ויים( )נזק
מלחמ ה ונזק עקיף(  ,התשל”ג1973-
בתוקף סמכ ותי לפי תקנה )12ב() (2לת קנות מס רכוש וק רן
פיצויים )תשלום פיצו יים()נ זק מלחמה ונזק עקיף( ,התשל״ג-
) 11973להל ן  -התק נות( ,אני ממנ ה א ת אדל ינה בנדל ,ת׳׳ז
 ,068887454ויש עיהו בשן בוק שפן ,ת׳׳ ז  ,052630415הנכללים
ברש ימה שקב ע שר הא וצר לפי התקנ ות ,לח ברי ם בוו עדת ערר
לפי הת קנה הא מורה בא זור הצ פון.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21א לחוק כלי יריה ,התש״ט-
) 11949להלן  -החוק( ,אני מעביר למנהל האגף לרישוי כלי
יריה במשרד הפנים את סמכויותיו לפי סעיפים 5 ,1א)א(10 ,9 ,
ו10-ב)א( לחוק.
ההודעה בדבר העברת הסמכויות למנהל האגף לשירותי
חירום ותפקידים מיוחדים ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4363התשנ״ו ,עמ'  - 982בטלה.
ל' באב התשס״ז) 14באוגוסט (2007
)חמ (3-497
מאיר שטרית
שר הפנים
 1ס״ח התש״ט ,עמ' .143

ב' באל ול התש ס״ז) 16באוגוס ט (2007
)חמ (3-206
דניאל פרידמן
שר המשפטים
___________
י ק׳׳ת התשל״ג ,עמ'  ;1682התשץ ,עמ'  566ועמ' .830

מינוי ממונה על הגביה
לפי פקודת המסים )גביה(
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  (1)2לפקוד ת המסי ם )גביה ( ,1א ני
ממ נה את ח שב מש רד החקל אות ופית וח הכ פר ל ממו נה על
הגביה ,לעניין גבייתם של התשלומים הבאים:
) (1סכומים המגיעים למדינה בשל החובה להחזיר הטבות לפי
חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ,התשמ”א.21980-
) (2אגרות לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,
התשמ׳׳ה.31985-

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים
לפי חוק שירות ה מדינה ) מינויי ם( ,התשי”ט1959-
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  23לחוק שירו ת המדינ ה )מינ ויים(,
התשי״ט1959-י ,אני מטיל על מירב ב ארי ,הכל כלנית הרא שית
לר שות ההג בלים ה עסק יים ,למלא את ת פקיד הממ ונה על
ההג בלים הע סקיים בכל הנושאים והענ יינים שמ נועה בהם
הממו נה ע ל ההג בלים העסקיי ם ,רונית קאן ,לטפ ל ל פי הסדר
מניעת וניגוד עניינים שנערך עניינה.
תקופת המינוי היא מהיום עד יום ד' בתמוז התשס״ז)20
ביוני .(2007
ח' בניסן התשס״ז) 27במרס (2007
)חמ (3-367
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

___________
 1ס״ח התשי״ט ,עמ' .86

ז' באב התשס״ז) 21באוגוסט (2007

אצילת סמכויות

)חמ (3-18
רוני בר-און
שר האוצר

___________
י חוקי א״י ,עמ'  ;1374ס׳׳ח התשל״ג ,עמ' .46
 2ס׳׳ח התשמ״א ,עמ'  ;56ק׳׳ת התשנ״ד ,עמ' .239
 3ס׳׳ח התשמ״ה ,עמ'  ;84התשס״ז ,עמ' .67

לפי חוק-יסוד :הממשלה
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )33ב( לח וק-יסוד :המ משלה ,1א ני
מתקן את אצילת הסמ כויות ,2לעניין מ תן חופ שה מ יוחדת ,כך
שבטבלה ,בסופה יבוא:
טור א'
אסיר שלגביו מבוקשת החופשה

מינוי פקיד גביה

״) (8כל אסיר שלא פורט
בפרטים ) (1עד )(7

לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(,1
אני ממנה את חנן עמוס ,ת׳׳ז  ,033375007חשב חברת עין
1

י חוקי א״י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס׳׳ח התשל״ג ,עמ' .46
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

2

טור ב'
הגורם המוסמך
נציב בתי הסוהר או סגנו
בהעדרו".

ס״ח התשס״א ,עמ' .158
י״פ התשס״ד ,עמ'  ;3432התשס״ה ,עמ' .2764

4245

הקטע המ תחיל במ ילים ”אציל ת ס מכו יות זו ל א תחול
ביחס לאסירים כמפורט להלן ”:והמסת יים במילי ם ”) (7חופשה
ראש ונה של אסיר ה שפוט ל מאסר ע ולם ,ש עונשו נק צב ,וכן
חופשה רא שונה של אסיר כאמור ,לאחר שהו פסקו יצ יאותיו
לחופשה”  -יימחק.
י״ד באלול התשס״ז) 28באוגוסט (2007
)חמ (3—17
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

מינוי חוקרים מיוחדים
לפי חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות
שכלית או נפשית( ,התשס”ו2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הליכי חקירה והעדה
)התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית( ,התשס”ו-
) '2005להלן  -החוק( ,אני ממנה את הרשומים מטה לשמש
חוקרים מיוחדים בכל הארץ לעניין חוק זה:

מינוי חברים בוועדות ערר
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ”ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )טיפול במפגרים(,
התשכ”ט 1969-י ,ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה
את הפסיכיאטריות הרשומות מטה לחברות בוועדות ערר לפי
החוק:
מחוז תל אביב המרכז
ד”ר גורלי אולגה ,ת”ז  - 320970494פסיכיאטרית
ד”ר לואיס רחל ,ת”ז  - 319576567פסיכיאטרית
ד”ר שכטמן טטיאנה ,ת”ז  - 303929046פסיכיאטרית
א' באלול התשס״ז) 15באוגוסט (2007
)חמ (3—228
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
י ס״ח התשכ״ט ,עמ' .132

ירדנה יעקב ,ת”ז 029104908

מינוי פקידת סעד

לביבה נאסר ,ת״ז 036225241
עדי אופיר ,ת״ז 034980276

לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש”ך1960-

רונית צור ,ת״ז 053972170

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול והשגחה(,
התש”ך1960-י ,אני ממנה את שמולביץ יוליה ,ת״ז ,317993673
לפקידת סעד באשדוד ,לעניין החוק האמור.

סוזן טוחי ,ת”ז 033993312
מיכל ברייטמן ,ת”ז 22418313

א' באלול התשס״ז) 15באוגוסט (2007
)חמ (3—142

עמית ארז ,ת”ז 2503953
אלונה אילת ,ת”ז 206185745

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

אלין אלול ,ת”ז 22790547
י ס״ח התש״ך ,עמ' .52

קרן לונדון ,ת”ז 308863174
מיכה הרן ,ת”ז 12210308

מינוי פקידת סעד

הדר אסידו ,ת”ז 034026054

לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים( ,התשכ”ט1969-

לאה דנינו ,ת”ז 056651839

בתוקף סמכותי לפי סעיף )21ג( לחוק הסעד )טיפול
במפגרים( ,התשכ”ט1969-י ,אני ממנה את עאסי תרווה ,ת״ז
 ,34435214לפקידת סעד לעניין החוק האמור במועצה מקומית
ג'לג'וליה.

מינוים הקודם - 2בטל.
י”ח בתמוז התשס”ז ) 4ביולי (2007
)חמ (3—3666
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
י ס״ח התשס״ו ,עמ' .42
י״פ התשס״ז ,עמ' .937

א' באלול התשס״ז) 15באוגוסט (2007
)חמ (3—228
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

2

הודעה על הכרה בגוף מוכר להפניית מתנדבים
לשירות לאומי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(,
התשס”ב2002-

י ס״ח התשכ״ט ,עמ' .132

מינוי פקידת סעד
לפי חוק הסעד)סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים(,
התשט”ו1955-

אני מודי ע כי בת וקף סמ כות י לפי תקנה  3לתקנו ת הביטוח
הלאו מי )בנות בש ירות ל אומי בה תנדבות ( ,התשס”ב2002-י,
הכרתי בעמותת בנות חיל  -הפ עלת שירות לאומי ואזרחי
בהתנד בות למען הח ברה בי שראל) מס' רישום  (580426815כגוף
מוכר להפניית מתנדבים לשירות לאומי.

בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין בעניני
קטינ ים ,חולי נ פש ו נעדרי ם( ,התשט”ו1955-י ,אני ממנה את
ג 'רוס-מרו ן מירונה ,ת” ז  ,025933987לפקי דת ס עד בשפר עם
לעניין החוק האמור.

כ״ג באב התשס״ז) 17באוגוסט (2007

א' באלול התשס״ז) 15באוגוסט (2007

תוקף ההכרה לשנה.
)חמ (3—684

)חמ (3—143
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

י ק״ת התשס״ב ,עמ' .853
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יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
י ס״ח התשט״ו ,עמ' 26י.
ילקוט הפרסומים 3י ,57כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים
עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים( ,התשס״א2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )30א( לתקנות הפיקוח על מעונות
)תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות
לזקנים( ,התשס״א2001-י ,אני ממנה את ד״ר ברקמן פנחס,
ת׳׳ז  - 050917921רופא ,חבר בוועדת ערר לפי התקנות האמורות,
במקום ד״ר טניה סרגובי בוגוסלבסקי ,ת׳׳ז .230 8 7 0 8 9 9 9
א' באלול התשס״ז) 15באוגוסט (2007
)חמ (3-1905
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
י ק׳׳ת התשס״א ,עמ' .338
 2י״פ התשס״ה ,עמ' .723

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות
לעבודה סוציאלית
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ״ו1996-
העובד ים
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )9א() (2לחוק
הסוציאליים ,התשנ״ו 996-יי ,ולאחר הת ייעצות עם המועצה
לעבו דה סוצ יאלית ,אני מכ יר במ וסד להשכלה גבו הה מחוץ
לישראל המצוין ל הלן ,וב תואר בע בודה ס וציאלית המפורט
להלן שהוא נותן ,לעניין כשירות לעבודה סוציאלית:

ג' ,פרקי ם ראשו ן ושנ י ו סימן א ' בפר ק שליש י לחלק ד',
וח לקים ז ' עד ט'  ,לא ורי ת ס ובל ,ת׳׳ז  ,055652986לגב י מחוז
הדרום למעט נפת אשקלון.
כ׳׳ה באב התשס״ז) 9באוגוסט (2007
)חמ (3-214
עוזי יצחקי
רשות הרישוי

הסמכת מאשר מחקר מדעי בתחום האנרגיה
לפי סעיף 20א לפקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20א)א( לפקודת מס הכנסה ,1אני
מסמיך את ד״ר אברהם ארביב ,ת׳׳ז  ,013403126מנהל אגף בכיר
)מחקר ופיתוח( ,במשרד התשתיות הלאומיות ,לאשר מחקרים
מדעיים בתחום האנרגיה לעניין הפקודה האמורה.
תוקף ה הסמכה עד יום ד' בטבת ה תשס״ט
.(2008

) 31בדצמבר

ב' באלול התשס״ז) 16באוגוסט (2007
)חמ (3-3733
בנימין )פואד( בן אליעזר
שר התשתיות הלאומיות
___________
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס״ח התשמ״א,
עמ' .282

מינוי ועדה ציבורית
לפי חוק להסד ר ההימורי ם בספו רט ,התשכ”ז1967-

תואר מאס טר בעבודה סו ציאלית מא וניברסי טת טור ונטו,
טורונטו ,קנדה.

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )9ב (2לחוק ל הסדר ה הימור ים
בספו רט ,התשכ”ז) 1967-להל ן  -ה חוק( ,ובתי יעצות עם
המוע צה להסדר ההי מורים בס פורט ,אני ממנה את חברי
המועצה הציבור ית לקי דום ספ ורט הנש ים בישראל שהוקמה
בהח לטת ממ שלה מס'  ,3416מיום י' באדר ב' התשס״ה
) 21במר ס  ,(2005לוועד ה ציב ורית לקביעת אמות מיד ה לחלוקת
כספי המועצה לטובת קידום ספורט הנשים כאמור בחוק.

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
י ס׳׳ח התשנ״ו ,עמ'  ;152התשס״ד ,עמ' .424

ד' באב התש ס״ז) 19ביול י (2007
)חמ (3-525

MASTER OF SOCIAL WORK, TORONTO UNIVERSITY,
TORONTO, CANADA.
א' באלול התשס״ז) 15באוגוסט (2007
)חמ (3-2795

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה
אני מודי ע כי בת וקף סמ כות י לפי סעיף  1לפקודת
התעבורה) 1להל ן  -הפקוד ה( ,אצלתי את סמכוי ות י כרשות
רישוי -
) (1לעניין סימן ב' בפ רק השני וסעיפים  51ע ד  56לפקודה,
ובתקנות התעבורה ,התשכ״א -י96י) 2להל ן  -התקנות(,
לענ יין הפ רק השני בחלק א' ו כן חלקים ג' ,ז' ו -ח' ,למי
ששמו נקוב להלן לגבי המקומות שצויינו לצד שמו:
)א(

יערה בן עמי ,ת׳׳ז  ,033374745לגבי מחוז ירושלים
ונפת אשקלון;

)ב(

יפה נוביק ,ת׳׳ז  024862633ושרה נמדר ,ת׳׳ז ,052620903
לגבי מחוזות תל אביב והמרכז.

) (2לעניין סימנים א' ו -ב' בפר ק השנ י ,הפ רק השלישי וסעיפים
 51ע ד  82 , 66 , 61 , 56ו  84-לפקודה  ,ובתקנו ת  -לע ניין חלק
א' ,תקנה  ,54סימנים י״א ו-י״ב בפרק השני לחלק ב' ,חלק
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס׳׳ח התשס״ז
עמ' .383
 2ק׳׳ת התשכ״א ,עמ'  ;1425התשס״ז ,עמ' .582
ילקוט הפרסומים 3י ,57ב״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

גאלב מג׳אדלה
שר המדע התרבות והספורט

הודעה על הארכת מינוי ממלאת מקום ליושב ראש
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין
לפי תקנות הבזק )כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים
וסדרי עבודתה של המועצה( ,התשמ”ז1987-
אני מ ודיע כי ,בת וקף סמ כותי לפי ת קנה )6ב( לתקנות הבזק
)כהונת ם של ח ברי המ ועצה לשי דורי כב לים ו סדר י עבודתה
של ה מועצה( ,ה תשמ”ז ,11987-החלט תי להאריך את כהונ תה
של נעמה הניג ,ת׳׳ז  ,54935864חברה במועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לו ויין כ נציג ת הממשל ה לפי ה מלצת שר התקשורת,
כממלאת מ קום יו שב ראש ה מועצה ל שידו רי כב לים ו לשידורי
לוויי ן ,במ קום מר יו רם מוקדי ,2שפרש מת פקידו ,עד יום ה'
בכסלו התשס״ח ) 15בנובמב ר  ,(2007או עד מ ינוי י ושב ראש
חדש למ ועצה לשידור י כבלים ו לשידור י לווין ,לפי המ וקדם
מביניהם.
ה' באלול התשס״ז) 19באוגוסט (2007
)חמ (3-1990
אריאל אטיאס
שר התקשורת
י ק״ת התשמ״ד ,עמ'  ;641התש״ס ,עמ' .694
 2י״פ התשס״ד ,עמ' .1766
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הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי תקנות הגליל)תשלום סובסידיות לבעלי מכסות(,
התשנ׳׳ח1998-

לפי חוק לש כת עור כי הד ין ,התשכ”א1961-

אני מו דיע בה תאם לת קנה )2ד( לת קנות ה גליל )ת שלום
העל ות
מכסות(  ,התשנ׳׳ח1998-י ,כי
סובסידיו ת לבעלי
התחשיב ית המ עודכ נת לי ום י״א בט בת התשס״ז ) 1בינואר
 ,(2007היא כלהלן:
לייצור ביצת מאכל  32.32 -אגורות;
לייצור טון פטמים  5,420 -שקלים חדשים.

אני מודי עה בזה בהת אם לסעי פים )69א() (6ו 72-לחוק
לשכת עור כי הדי ן ,התש כ׳׳א1961-י ,כי בי ת הדי ן המ שמע תי
המ חוזי של לשכ ת עורכי הדין בחיפה  ,בשב תו ביום כ׳׳ו בסי ון
התשס״ז) 12ביונ י  ,(2007בתיק בד׳׳ מ  ,11/07ה חליט ל הטיל על
עורך הדין אבו ריא גאנם ,ת׳׳ז  ,59931642נושא רישיון מס' ,32364
השעיה זמני ת מעי סוק ב מקצוע עריכת ה דין מיו ם כ׳׳ט בתמוז
התשס״ז) 15ביולי  ,(2007עד להכרעת דינו בבית המשפט.
ה' באלול התשס״ז) 19באוגוסט (2007
)חמ (3-94

י״ט בשבט התשס״ז) 7בפברואר (2007
)חמ (3-2826

זמירה גולדנר
סגן ראש לשכת עורכי הדין

יצחק בן דוד
סגן מנהל כללי בכיר )ייצור(
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס׳׳ח התשכ״א ,עמ' .178
י ק׳׳ת התשנ״ח ,עמ'  ;313התשס״א ,עמ'  ;137התשס״ד ,עמ' .148

הודעה בדבר השעיית חבר
הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת

לפי חוק לש כת עור כי הד ין ,התשכ”א1961-

לפי תקנות הגליל )תשלום סובסידיות לבעלי מכסות(,
התשנ׳׳ח1998-

אני מודי עה בזה בהת אם לסעי פים )69א() (6ו 72-לחוק
לשכת עור כי הדי ן ,התש כ׳׳א1961-י ,כי בי ת הדי ן המ שמע תי
המחוז י של לשכת עורכי הדין ב חיפה ,בשבתו ביום י״ ח בסיון
התשס״ז) 4ביונ י  ,(2007בת יק בד ׳׳מ  ,52/04ה חליט ל הטיל על
עורך הדין ח טיב מ חמוד ,ת׳׳ז  ,33953761נו שא רישי ון מס ' ,31267
עו נש של ה שעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין ל תקו פה של
חודשיים.

אני מו דיע בה תאם לת קנה )2ד( לת קנות ה גליל )ת שלום
העל ות
מכסות(  ,התשנ׳׳ח1998-י ,כי
סובסידיו ת לבעלי
התחשיב ית המע ודכנת ליום ט׳׳ו בתמ וז התשס״ז) 1ביול י ,(2007
היא כלהלן:
לייצור ביצת מאכל  33.58 -אגורות;
לייצור טון פטמים  5,628 -שקלים חדשים.
כ׳׳ג בתמוז התשס״ז) 9ביולי (2007
)חמ (3-2826
יצחק בן דוד
סגן מנהל כללי בכיר )ייצור(
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
י ק׳׳ת התשנ״ח ,עמ'  ;313התשס״א ,עמ'  ;137התשס״ד ,עמ' .148

ת וקף ה השעיה ה זמנית מ יום י”ט באב התשס ״ז) 3באוגוסט
 ,(2007עד יום כ' בתשרי התשס״ח ) 2באוקטובר .(2007
כ׳׳ב באב התשס״ז) 6באוגוסט (2007
)חמ (3-94
זמירה גולדנר
סגן ראש לשכת עורכי הדין
 1ס׳׳ח התשכ״א ,עמ' .178

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת ע ורכי ה דין ,התשכ ׳׳א1961-
אני מודי עה בזה בהת אם לסעי פים )69א() (6ו 72-לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ׳׳א1961-י ,כי בית הדין האר צי של
לשכת ע ורכי ה דין  ,בשב תו ביו ם ה' ב תמוז ה תשס״ז) 21ביוני
 ,(2007ב תיק ב ד”א  ,86/06החלי ט להט יל על עור כת הדי ן בניטה
אושר ת ,ת׳׳ז  ,029608528נו שאת ריש יון מס '  ,26065השעיה
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין.
תוקף ההשעיה הזמנית מיום ו' באב התשס״ז ) 21ביולי
 ,(2007למשך שישה חודשים או עד למתן גזר דין בבד”מ ,22/06
הכל לפי המוקדם ביניהם.

זמירה גולדנר
סגן ראש לשכת עורכי הדין
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לפי סעיף 16ל לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[,
התשל׳׳ב1972-י ,אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש
יולי  ,2007היה כמפורט להלן:
) (1המדד על בסיס ממוצע  101.2 - 2006נקודות;
) (2המדד על

בסיס

ממוצע  105.0456 - 2002נקודות;

) (3המדד על

בסיס

ממוצע  112.1887 - 2000נקודות;

) (4המדד על בסיס ממוצע  188.722 - 1998נקודות;
) (5המדד על

בסיס

ממוצע  456.8961 - 1987נקודות;

) (6המדד על

בסיס

ממוצע  119.3688 - 1985נקודות;

) (7המדד מקושר לבסיס ספטמבר  28,736,201.1714 - 1951נקודות.

כ׳׳ד באב התשס״ז) 8באוגוסט (2007
)חמ (3-94

 1ס׳׳ח התשכ״א ,עמ' .178

לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל”ב1972-

ב' באלול התשס״ז) 16באוגוסט (2007
)חמ (3-892
שלמה יצחקי
הסטטיסטיקן הממשלתי
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,24עמ'  ;500ס׳׳ח התשל״ח,
עמ' .201

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

דוד גוטליב  -יושב ראש;

זאב פרלשטיין  -יושב ראש;

אתי חזן  -חברה;

מיכאל בראון  -חבר;

מיכאל בראון  -חבר;

קובי עוז  -חבר;

לפי סעיף )5א( לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות,
התשנ׳׳ג1993-י ,בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אפריל 2007
היה  6.85אחוזים.

דוד גוטליב  -יושב ראש;

שרית איילון  -יושבת ראש;
יצחק פרי  -חבר;

אתי חזן  -חברה;

מיכאל בראון  -חבר;

כ׳׳ה באב התשס״ז) 9באוגוסט (2007
)חמ (3-2468

עפרה פלג  -יושבת ראש;

דוד עובדיה  -יושב ראש;

עזר יצחק  -חבר;
איילת אליאב  -חברה;

עזר יצחק  -חבר;
רונן אשכנזי  -חבר;

אתי רוזן  -יושבת ראש;

דוד גוטליב  -יושב ראש;

צחי אלימלך  -חבר;

צחי אלימלך  -חבר;

מיכאל ברא ון  -חבר;

מיכאל בראון  -חבר;

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות ,התשנ׳׳ג1993-

דוד גבע
מנהל היחידה למידע ולדיווח
הפיקוח על הבנקים בנק ישראל
י ס׳׳ח התשנ״ג ,עמ' .174

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות ,התשנ׳׳ג1993-
לפי ס עיף )5א( לחוק הסד רת הלווא ות חוץ -בנקא יות,
התשנ׳׳ג1993-י ,בנק ישראל מודיע ש שיעור העלות הכול לת
הממו צעת לא שראי לא צמוד הניתן לצ יבור בח ודש מאי 2007
היה  6.73אחוזים.
כ׳׳ה באב התשס״ז) 9באוגוסט (2007
)חמ (3-2468
דוד גבע
מנהל היחידה למידע ולדיווח
הפיקוח על הבנקים בנק ישראל

יעקב מאיר  -חבר;

יעקב מאיר  -יושב ראש;
אתי חזן  -חברה;

דוד גוטליב  -יושב ראש;
זאב פרלשטיין  -חבר;

מיכאל ברא ון  -חבר;

צחי אלימלך  -חבר;

דוד גוטליב  -יושב ראש;

דוד גוטליב  -יושב ראש;

צחי אלימלך  -חבר;

אתי חזן  -חברה;

אתי חזן  -חברה;

רונן אשכנזי  -חבר.

כ״א באב התשס״ז) 5באוגוסט (2007
)חמ (3-265
מאיר ניצן
ראש עיריית ראשון לציון

י ס״ח התשנ״ג ,עמ' .174

מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל”ו1976-
נמסרת בזה הו דעה  ,כי בה תאם לסעיף  5לחוק ה רשויות
המקומיו ת )ערר ע ל קביעת ארנונ ה כ ללית(  ,התשל״ו1976-י,
מינתה עיריית רא שון ל ציון ביש יבתה מ יום ב' בניסן התשס״ז
) 21במר ס  ,(2007ועדות ערר)עוסקים/משרדים/תעשיה( ,לעניין
החוק האמור ,בהרכב של שלו שה חברים כמפורט להלן:
יצחק פרי  -יושב ראש;

עזר יצחק  -יושב ראש;

אתי חזן  -חברה;

קובי עוז  -חבר;

צחי אלימלך  -חבר;

צחי אלימלך  -חבר;

יצחק פרי  -יושב ראש;

יעקב מאיר  -יושב ראש;
רונן אשכנזי  -חבר;

זאב פרלשטיין  -חבר

קובי עוז  -חבר;

זאב פרלשטיין  -יושב ראש;

זאב פרלשטיין  -יושב ראש;

מיכאל בראון  -חבר;

מיכאל בראון  -חבר;

צחי אלימלך  -חבר;

איילת אליאב  -חברה;

יעקב מאיר  -חבר;

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה1965-

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' /4951א
שם התכנית :קביעת בינוי לתוספת אגף וקומה לבנין ב'
לשם הרחבת יח״ד קיימת ,חומת הצלפים  ,20ע-כרם
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית
לבניה מחוז ירו שלים ו במשרדי ה ועדה המק ומית
ולבנ יה ירוש לים מו פקדת ת כנית מי תאר מקומ ית מס'
שינוי לתכנית .2610

התכנון
ל תכנ ון
לתכנון
/4951א,

השטח ים ה כלולים בת כנית ומק ומם :יר ושלים ,ר ח' חומת
הצלפים  .20שכ ונת עין כרם; שטח בין קואו רדינ טות או רך
 215/700 - 215/625לבי ן קואורדינטו ת רוח ב 630/ - 630/625
 700לפי רשת ישראל ה חדשה ; הכ ל לפי ה גבולות המס ומנים
בתשריט בקו כחול.

 1ס״ח התשל״ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,
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מטרת התכני ת) :א( .קביעת בינוי לתוס פת אגף ,וקומה
לבנ ין ב' לשם הרח בת יח׳׳ד קיי מת בבנ ין ,הכל בהת אם לנס פח
הבינוי) .ב( .קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור.
)ג(  .הגדלת שטחי בניה לבנין ב' וקביעתם ל 221.55-מ״ר.
)ד(  .הגדל ת מס' קומ ות בבנ ין ב' מקו מה אחת לשת י קומו ת,
וקביעת גובה ב ניה מרב י) .ה(  .קבי עת הור אות ב ינוי ,וקביעת
תנ אים ל מתן הית ר בניה בשטח ) .ו( .קביע ת הור אות ב גין עץ
להעתקה) .ז( .קביעת הוראות בגין גדר להריסה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 7080
שם התכנית :שינוי ממגורים  1מיוחד למגורים ,2
תוספות בניה ,בית חנינה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז ירו שלים ו במשרדי ה ועדה המק ומית לתכנון
ולב ניה ירו שלים מ ופקדת תכנית מ יתאר מקו מית מס' ,7080
שינוי לתכנית במ/3457/א.
השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים ,רח' בית
חנינה החדשה .שכ ונת בית חני נה ,אל אשקאריה ממערב
למס גד שו מן; קוא ורדינט ות ל פי ר שת ישראל החד שה :רו חב בין
 637/025 - 636/975או רך בי ן  ;221/350 - 221/300גוש ב הליכי
הסד ר )לוח זכויות(; הכל לפי הגבו לות המסומנים בתשרי ט בקו
כחול; גושים וחלקות :גוש ,30615 :חלקה במלואה.139 :
מטרת התכ נית .1 :תוס פת קומ ה בבני ן קיי ם ,תוס פת
בניה להרחבת דיור ,ושינוי שימוש קומת המרתף למגורים.
 .2שינוי ייעוד מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים  2מיוחד.
 .3קב יעת שט חי בנ יה בה יקף של  1,445.40מ״ ר ,מהם
 1,302.80מ ״ר שטחים עיקריי ם ,ו  142.60-שטחי שירות  .4 .שינוי
קווי ה בנין וקביע ת קווי בנין ח דשים .5 .ת וספת ש ל  4יחידות
דיור .6 .ה גדלת מ ס' ק ומות מ  3-ק ומות ל  5-קומות  .7 .קביעת
שימושים ב עבור ה חלקה ל מגורים .8 .קבי עת של בי ביצ וע
למימוש ה תכנית . 9 .קביע ת תנא ים למ תן הית ר בניה  .10 .קבי עת
הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
כל
שהמשר
או בכל
וכן כל
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מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות

בבתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י הוע דה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /7898ב
שם התכנית :הוספת  5יחידות דיור חדשות לבנין
קיים ,רח' שאולזון  ,56הר נוף
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המ קומית לת כנון ולבניה
ירושלי ם מופ קדת תכנ ית מית אר מקו מית ברמ ה מפורטת
מס' /7898ב ,שינוי לתכניות .7898 ,3256 ,5926
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים ,רח' הרב
שאולזון  .56שכו נת הר נוף; קואור דינ טה מער ב ,216/500
מזרח  ,Y -קוא ורדינטה דרו ם  ,632/575צפו ן  ,X -בפינת
הרח ובות הא דמו״ר מר וזין מצפון ורח' שא ולזון ממ זרח; הכל
לפי הגב ולות ה מסומני ם בת שריט בק ו כחול; ג ושים וחל קות:
גוש ,30255 :חלקה במלואה.111 :
מטרת התכ נית :א .הוספת  5יחיד ות דיו ר חדש ות לבנין
קיים .ב .הגדרת חלל קיים אטום כמחסנים.
עיקרי הוראות התכ נית :א  .שינו י י יעוד שטח מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים ג' .ב .הג דלת מס' יחידות הדיור המרבי
בבנין ל 56-יחידות דיור.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י הוע דה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 8058
שם התכנית :קביעת בינוי לתוספת קומה בעבור
מחסנים והרחבות דיור ,רח' יצחק שדה  ,8שכ' גונן
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז ירו שלים ו במשרדי ה ועדה המק ומית לתכנון
ולב ניה ירו שלים מ ופקדת תכנית מ יתאר מקו מית מס' ,8058
שינוי לתכנית .62
השטח ים ה כלולים בת כנית ומק ומם :יר ושלים ,ר ח' יצחק
שדה  .8שכונת גונן; קוא ורדי נטות לפי רשת ישראל החדשה:
אורך  218/775 - 218/700רוח ב  ;630/000 - 629/025הכ ל לפי
הגבולות המסומ נים בת שריט בקו כח ול; גושים וחלקות:
גוש ,30169 :חלקה במלואה.46 :
מטרת הת כנית .1 :תו ספת מ חסנים ,ו תוספות ב ניה בכל
קומות ה בנין ל שם הרח בת י ח׳׳ד ק יימות .2 .שינו י ייעו ד מאזור
מגורים  5לאזור מגורי ם  .3 . 2קביעת בינוי בעבור מפלסים
 .4 .+ 2.66 ,+ 0.00 ,- 2.45ק ביעת ת וספת שטחי בניה ב היקף של
 597.72מ״ ר מה ם  458.06מ ״ר שטחים עיקרי ים ו  139.66-מ״ר
שטחי ש ירות .5 .שינוי קווי הבני ן וקביע ת קווי בנין חדשים.
 . 6קביעת שימושי ם בעבור מגורים  .7 .קב יעת תנ אים למ תן
היתר בניה .8 .קביעת הוראות בגין חלק ממבנים להריסה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם  91010טל'
 .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 9098
שם התכנית :הרחבת יח״ד קיימות ותוספת מחסנים
ומבנה עזר ,שד' משה דיין  ,154פסגת זאב
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז ירו שלים ו במשרדי ה ועדה המק ומית לתכנון
ולבנ יה ירוש לים מו פקדת ת כנית מי תאר מקומ ית מס' 9098
שינוי לתרש״צ  ,5/53/8שינוי לתכנית /3398ב.
השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים ,שד' משה
דיין  ,154שכונ ת פס גת ז אב; קואורדינ טות ל פי רש ת ישראל
החדש ה :או רך בין  222/700 - 222/600רוח ב בין - 636/525
 ;636/625הכל לפי הגבולו ת המסומני ם בתשריט בקו כחו ל;
גושים וחלקות :גוש ,30614 :חלקה במלואה.82 :

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מטרת התכנית .1 :קביעת תוספות בניה למבנה קיים.
 .2קביע ת בינוי לתוספ ות לשם הרח בת יח׳׳ד קיימו ת בבנין
ומחסנים .3 .ק ביעת ת וספת שטחי בניה ב היקף ש ל  340מ״ ר מהם
 300מ״ר שטח ים עיק ריים  .4 .קביע ת קווי בנין חדשי ם בעבור
תוספות הבניה .5 .קביע ת תנא ים למ תן הית ר בניה  .6 .קביעת
הוראות בגין מבנים להריסה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם  91010טל'
 02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 9184
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים  1למגורים מיוחד,
תוספות בניה ,שכ' בית וגן ,רח' מיכלין 22
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז ירו שלים ו במשרדי ה ועדה המק ומית לתכנון
ולב ניה ירו שלים מ ופקדת תכנית מ יתאר מקו מית מס' ,9184
שינוי לתכנית .1042
השטחים הכל ולים בתכנ ית ומקומ ם :ירוש לים ,רח' מיכלין
 ,22שכונ ת בית וגן; קוא ורדינטות לפי רשת ישרא ל החדש ה:
אורך  217/950 - 217/910רוח ב  630/025לבי ן  ;630/100הכל
לפי הגב ולות ה מסומני ם בת שריט בק ו כחול; ג ושים וחל קות:
גוש ,30341 :חלקה במלואה.99 :
מטרת התכנית .1 :הרחבת יחידות הדיור הקיימות.
 .2שינוי ייעו ד אזור מגורי ם  1לאזור מגורים מיוחד  .3 .קביעת
בינוי ב עבור הר חבות ה דיור .4 .קב יעת ת וספת ש טחי בנ יה
בה יקף של  741מ״ר ,וקביעת שטחי בניה מרביים בחלקה
ל 1,623-מ״ ר מה ם  1,382מ ״ר שטחים עיקרי ים ו  241-מ' כ שטחי
שירות . 5 .שינוי קווי הבני ן וקביע ת קווי בנין חדשים  .6 .הגד לת
מס פר הקומ ות מ 4-ק ומות ל  5-קומות  .7 .קביע ת שלב י ביצוע
למימוש התכנית .8 .קביע ת תנא ים למ תן הית ר בניה  .9 .קביעת
הוראות בגין הכנת תצ״ר.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
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בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /9460א
שם התכנית :תוספת יח״ד והרחבת דירות קיימות,
עוזיאל  ,97בית וגן
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המ קומית לת כנון ולבניה
ירושלי ם מופ קדת תכנ ית מית אר מקו מית ברמ ה מפורטת
מס' /9460א ,שינוי לתכניות .62 ,1042
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח'
הרב עו זיאל  ,97שכו נת בית וגן; קואו רדינ טה מער ב ,217/900
מזרח  ,Yקוא ורדינטה דרו ם  ,630/350צפו ן  ;Xהכל לפ י הג בולות
המסו מנים בת שריט בקו כחול; גושים וחל קות :מו סדר :גוש:
 ,30341חלקה במלואה.6 :
מטרת הת כנית .1 :הרחבו ת יח ׳׳ד קיימות על יד י תוספות
בניה בכל קומות הבנין .2 .תוספת יח׳׳ד חדשה.
עיקרי ה וראות ה תכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורי ם 1
לאז ור מגור ים ב' .2 .קב יעת ב ינוי ב עבור ת וספת ב ניה לשם
הרח בת יח׳׳ד קיימ ות בכל קומ ות הבני ן .3 .קביע ת בינו י בעבור
תוספת יח׳׳ד חדשה )במפלס  .4 .(- 5.91קבי עת הורא ות בגין
עצים לשי מור ועצ ים בוג רים לנט יעה .5 .קב יעת הור אות בג ין
הריסת סגירת מרפסות וסגירתן מחדש.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הוד עה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומ ית מס' 9538
שם התכני ת :חלוק ה בהסכ מת בעלים ל 2-חלק ות ודרך
חדשה ,תוספת ייעודים לתלמוד תורה ,גבעת קומונה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
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ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,9538
שינוי לתכנית /3813ג.
השטח ים ה כלולים בת כנית ומק ומם :יר ושלים ,ר ח' מנחת
יצחק  ,14שכו נת ג בעת קומונה; קואו רדינטות לפי ר שת ישר אל
החד שה :א ורך בין  ,221/975 - 219/875רוח ב - 633/475
 ;633/575הכל לפי הגבולו ת המסומני ם בתשריט בקו כחו ל;
גושי ם וחלקות  :גוש ,30079 :חלקה ב מלואה  ;175 :מגרש 5 :
בהתאם לתכנית /3813ג.
מטרת הת כנית .1 :ח לוקה ב הסכמת ב עלים ל  2-חלקות
ודרך ח דשה ,תו ספת ייעו דים לת למוד ת ורה .2 .שינ וי ייע וד
בחלק משטח לבנין ציבו רי לש טח לדרך חדשה ו/או הרחבת
דרך .3 .קב יעת ה בינויי ם ה אלה בש טח :א  .תוספת מ אגר מי ם,
חדר מש אבות ו גנרטור במפלס ה חניה )מ פלס  .(-2.40ב  .ת וספת
מדרג ות בח זית המזרחית של מב נה מס' ) 1בתחום המבנה(,
ותוספ ת מ רפסות בח זית הד רומית ש ל בנין ) 1במפלסים
 .(+11.08 ,+7.56 ,+ 4.04ג .ת וספ ת  2קומו ת לשם תוספ ת כיתות
תלמ וד תור ה בבנ ין מס'  ,1במפלסי ם  .4 .+ 18.12 + 14.60קביעת
שטחי בניה מרביי ם בשטח ,וקביע ת תוספת שטחי בניה
בה יקף של  2,403.0מ״ר מתוכ ם  1,829.0מ״ר שטח ים עיק ריים,
ו 574.0-מ״ר ש טחי ש ירות  .6 .הגדל ת מס' קומות מרב י בבנין
מס'  1מ 4-קומות מעל קומת חניה ל 6-קומות מעל קומת חניה.
 .8קביע ת הור אות ב ינוי ו קביעת ת נאים ל מתן הית ר בניה
בשטח .9 .קביעת הוראות בגין מ בנה ,ג דרות ומדרגות להריס ה.
 .10קביעת הוראו ת בגי ן ש טח ע ם זיק ת מעבר לציבור  .11 .חלוקה
חדשה בהסכמה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 9663
שם התכנית :בניית בנין בעל  3קומות מעל קומת
מרתף 2 ,יח״ד ,ראס אל עמוד
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז ירו שלים ו במשרדי ה ועדה המק ומית לתכנון
ולבנ יה ירוש לים מו פקדת ת כנית מי תאר מקומ ית מס' ,9663
שינוי לתכנית .2668
השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים .רח' ראס
אל עמוד  .שכונת ראס אל עמו ד; קואו רדינטו ת לפי רשת
ישרא ל החד שה :אור ך בין  223/015 - 222/990רו חב בין
 ;630/875 - 630/844ה כל לפי הגבולות ה מסומנים בתשר יט ב קו
כחול; גושים וחלקות :גוש 29989 :חלקה במלואה.115 :
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מטרת הת כנית .1 :קב יעת ב ניית ב נין בע ל  3קו מות מעל
קומת ה מרתף .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורי ם  5מיוח ד לאזור
מגורים ב' ומסחר .3 .קביע ת שטח המיועד למסח ר בקומת
הקרקע .4 .קביעת חזית מסחרית בקומת הקרקע  .5 .קבי עת קווי
בני ן לת א שט ח מס'  .6 . 1קביעת שלבי בי צוע למ ימוש התכנית.
 .7קביע ת תנא ים למ תן הית ר בניה  .8 .קבי עת הורא ות בגין
השטח המיועד להפקעה .9 .קביעת הוראות בגין גדר להריסה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /10115א
שם התכנית :תוספות בניה לדירות ברח' יונתן ,4
עמק רפאים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המ קומית לת כנון ולבניה
ירו שלים מו פקדת תכנית מ יתאר מ קומית ברמה מפ ורטת מס'
/10115א ,שינוי לתכנית .2878
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ירושל ים .רח'
יונתן  ,4שכו נת המושבה הג רמנית; קו אורדינט ות מער ב 220731
מזרח  ,Y -קוא ורדינטות דרו ם  630997צפו ן  ;X -הכ ל לפי
הגבולו ת המסומנ ים בתש ריט בק ו כח ול; גוש ים וחלקות  :מוסדר:
גוש ,30008 :חלקה במלואה.8 :
מטרת התכנית  :קבי עת בינוי לתוספ ות בני ה בקומת המרתף
ובקומת הקרקע  ,בת חום המב נה הקי ים ,לש ם הרחבת יחידות
דיור בקומות אלה ,לרבו ת איחו ד שתי דירות בקומת הקרקע
ותוספת דירה חדשה במקומן בקומת מרתף.
עיקרי ה וראות ה תכנית .1 :שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 1מי וחד לאז ור מגו רים ב'  .2 .תוספ ת  120.40מ״ר  ,וקביע ת שטחי
הב ניה המ רביים בח לקה ל 736.00-מ״ ר  589.26מ״ר שטחים
עיקריים .3 .קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה ,כאמור.
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח.
.4
כל
שהמשר
או בכל
וכן כל

מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס'10116
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח וקביעת בינוי לשני
בניני מגורים חדשים בעבור  40יח״ד ,רוממה
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז ירו שלים ו במשרדי ה ועדה המק ומית לתכנון
ולב ניה ירו שלים מ ופקדת תכנית מ יתאר מקו מית מס' ,10116
שינוי לתכנית .2267
השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ירושל ים .רח'
אהליאב  ,18שכונ ת רוממה  ,שטח הידו ע כאולמ י יסמי ן;
קוא ורדינ טות לפי רשת י שראל החד שה :אורך בין 219/200
 לבי ן  219/275רו חב בי ן  633/250לבי ן  ;633/350הכ ל לפיהגבולות המסומ נים בת שריט בקו כח ול; גושים וחלקות:
גוש ,30235 :חלקה במלואה ,91 :חלקי חלקה.146 :
מטרת התכ נית .1 :שי נוי יי עוד שטח  ,וקב יעת בי נוי לש ני
בניני מגורי ם חדשים בעבור  40יח׳׳ד  .2 .שינו י יי עוד שט ח מאזור
מלאכ ה זעי רה לאז ור מ גורים מ יוחד ,ד רך חדש ה ,ושט ח פרטי
פתוח .3 .שינ וי יי עוד שטח משב יל להו לכי רגל לד רך חדש ה.
 .4קב יעת הו ראות ב ינוי ח דשות ב עבור ה ריסת המ בנה הי שן
הקי ים בשט ח ובניי ת שני מבנ י מגורי ם חדש ים בני  7ו  8-קומות
מעל  2קומות חניה ומחסנים תת-ק רקעיים  .5 .קביע ת תוספת
שט חי בני ה בהי קף של  8.405מה ם  4.730מ״ר שט חים עי קריים
ו 3.675-מ״ר ש טחי ש ירות  .6 .שינ וי קווי הבנין ,וקבי עת קווי
בנין ח דשים .7 .קב יעת מס' י ח׳׳ד מרבי בשטח מ גרש חדש מס ' 1
ל 40-יח׳׳ ד ) 20יח׳׳ד ב כל א חד מ הבניני ם ( .8 .קבי עת מספר
להלן :בבנין
לכל אחד מהבנינים כמפ ורט
קומות מרבי
הסמ וך לר חוב אה ליאב )ל הלן בנ ין א(  7קומ ות מ על מפלס
ה ± 0.00-וקומ ה ט כנית ח לקית ע ל הגג ,ו  2-קומ ות מתחת
למפלס  .±0.00בבנין הדרומ י ) ל הלן ב נין ב ' (  8קומ ות מ על מפלס
 ±0.00ו קומה טכ נית חל קית על הגג ו  2-קומו ת מתח ת למפלס
 .9 . ±0.00ק ביעת השימו שים המות רים בשטח מגרש ח דש
מס'  ,1התכני ת למגורי ם בקומו ת  7-1בבנין א' ,ובקומו ת 8-1
בבנין ב'  .חני ה ומחסנים בק ומות הת ת-קרקעיו ת בשנ י הב נינים.
 .10קביע ת הו ראות בדבר דר ך חדשה  .11 .קביע ת שלב י ביצוע
למימוש התכנית .12 .קביע ת הוראות בגין בנינים  ,גדרות
ומדרגות להריסה .13 .קביעת הורא ות בג ין עצים לעקיר ה/
להעתקה .14 .קביעת הו ראות ל הקמת ח ניון תת -קרקעי .15 .
קביעת הוראו ת בינ וי ותנא ים למת ן היתר בניה .16 .קבי עת
הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש ,בהסכמה.
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כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 10363
שם התכנית :תוספות בניה לשם תוספת  4יח״ד
חדשות ,צפון מערב שכ' ואדי אלגוז
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המ קומית לת כנון ולבניה
ירו שלים מו פקדת תכנית מ יתאר מ קומית ברמה מפ ורטת מס'
 ,10363שינוי לתכנית .2639
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח' א -טברי.
ואדי אלגוז ,שטח הצ פון מ ערבי בשכ' ו אדי אל גוז; קואורד ינטות
 ;633/150 , 222/625הכל ל פי הגבולו ת המסומנ ים ב תשריט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30518 :חלקה במלואה.37 :
מטר ת התכ נית :יצ ירת מסגר ת תכנו נית לת וספת בני ה בכל
קומות הבנ ין לשם תוספת  4יח ׳׳ד ח דשות ,ושינוי שימוש ח לק
מקומ ת הקרקע והסבת ה לח ניה לש ם הכשרת עבירו ת בניה
בשטח.
עיקרי הוראות התכ נית :א  .שינו י י יעוד שטח מאזור מגורים
 4לאזור מגור ים ב'  .ב .שי נוי ק ווי ב נין וק ביע ת קו וי בנין חדשים.
ג .הגדלת מספר י חידות הדיור מ 5-י חידות דיור ל  9-יחידות
די ור .ד .קביעת מספר הקו מות ל 3-קומו ת מעל קומ ת מרתף.
ה .ק ביעת של בי ביצ וע למימוש ה תכנית .ו .קבי עת הו ראות ב גין
מבנה וגדר להריסה .ז .קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
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בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 10380
שם התכנית :תוספות בניה בקומות קרקע ו-א לשם
הרחבת יח״ד קיימות ,רח' יהודה הנשיא  ,3גונן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס'
 ,10380שינוי לתכנית .2696
השטחי ם הכ לולים בתכ נית ומקו מם :ירו שלים .רח ' יהודה
הנשיא  ,3שכונ ת גונן ; קו אורד ינטות לפי רש ת ישרא ל החדש ה:
אור ך בין  219/025 - 218/950רו חב בי ן  ;629/350 - 629/300הכל
לפי הגב ולות ה מסומני ם בת שריט בק ו כחול; ג ושים וחל קות:
גוש ,30171 :חלקה במלואה.105 :
מטרת הת כנית .1 :תו ספות בניה בקומות קרקע ו-א' לשם
הרחבת י ח׳׳ד ק יימות .2 .קב יעת בינ וי בעב ור תוס פות לשם
הרחבות די ור בקומ ות א' ו-ב' .3 .קב יעת ת וספת ש טחי בנ יה
בה יקף של  93מ״ר מהם שטח ים עיק ריים )מה ם  48מ״ר שטחים
הכלולים בקווי ב נין מ אושרים בתכנית  .4 .( 2696שי נוי קו וי
הבנין וקביע ת קוו י בנין חדשים .5 .קביעת שלבי ביצוע למימוש
התכנית .6 .קביעת תנאי ם למת ן היתר בניה.7 .קביעת הוראות
בגין עצים לעקירה .8 .קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 10/03/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5507הת שס״ו ,עמ ' ,2298
בתאריך .19/03/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבני ה ירו שלים ,כיכ ר ספרא  , 1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 10577
שם התכנית :קביעת בינוי להקמת בנין בן  4קומות,
 16יח״ד חדשות ,אל טור  -כביש אל שייך ענבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'  ,10577שינוי
לתכנית .3085
ומקומם :ירושלים  .שכונת
השטחי ם הכלולים בתכנית
אל טו ר  -כביש אל שייך ענב ר; קוא ורדינ טות לפי רש ת יש ראל
החדש ה; או רך בין  632/525לבין  632/475רוח ב בין  224/000לבין
 ;224/075הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכ נית . 1 :שינוי ייעוד משטח למגורי ם  5מיוחד
לשטח למ גורים מי וחד .2 .קבי עת בי נוי לה קמת בנ ין מדו רג
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

חד ש בן  4קומו ת מע ל קומת חנ יה ומ חסנים  ,לש ם יצירת
 16יח ׳׳ד ,הכל בהתאם ל נספח ה בינוי המצו רף .3 .הגד לת שטחי
הב ניה המ רביים לב נין ל 2,527.61-מ״ ר מה ם  1,728.33מ״ר
שט חים עיקר יים ו 799.28-מ״ר ש טחי ש ירות  .4 .קביע ת בינוי
בעבור בניה חדשה . 5 .קביעת קווי בנין חדשים  .6 .הג דלת מס פר
הק ומות המרביים בשטח מ 2-ק ומות ל  4-קומות מ דורגות.
 .7קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בניה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 10754
שם התכנית :הגדלת שטחי הבניה ומספר הקומות
המותרים למטרת מגורים ומסחר ,ג'בל מוכבר
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק ה תכנון ו הבניה,
התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרד י הועדה המחוזית לתכנו ן לבניה מח וז
ירושלים ובמשרד י הועדה המקומית לתכנו ן ולבניה ירושלים
מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'  ,10754שינוי לתכנית .2691
השטח ים ה כלולים בת כנית ומק ומם :יר ושלים .ר ח' ג׳בל
מוכבר .שכו נת ג'בל מוכב ר .גוש פיסקלי  ,IIIחלק ה  1ארעית;
קוא ורדינ טות לפי רשת י שראל החד שה :אורך בין 222/895
 לבי ן  ,222/950רו חב בי ן  - 629/165לבי ן  ;629/210הכ ל לפיהגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכ נית .1 :הגדל ת שטחי הבניה ומספ ר הקומ ות
המותרים למטרת מגורים ומסחר .2 .שינו י ייעו ד מאזו ר מגור ים
 6מיוחד לאזור מ גורים מיוחד .3 .קבי עת בינ וי בעב ור תוס פת
קומות חדשות מעל בנ ין קיי ם ,וה רחבת בנין קיים .4 .קבי עת
תו ספת שט חי בנ יה בה יקף של  1,163מ״ר מתוכ ם  958מ״ר שטחים
עיקריים למגורים 117 ,מ ״ר שטחי ם עיקריי ם למסח ר ,ו  88-מ״ר
שטחי ש ירות .5 .שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.
 .6ק ביעת מס' יח ׳׳ד מרבי ל  9-יח׳׳ד לכל החלקה  .7 .הגדלת
מס פר הקומ ות מ 2-ק ומות ל  6-קומו ת מע ל המפל ס  .8 . 00קביעת
הוראות ב גין גד רות ל הריסה .9 .קביע ת שלבי ביצו ע למימ וש
התכנית .10 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  1039ו
שם התכנית :הריסת בנין ישן בן קומה אחת ובניית
בנין חדש ל 8-יח״ד ,נחלת אחים ,רח' אבן ספיר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס'  ,11039שינוי לתכנית .62
השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים .רח' אבן
ספיר  ,15שכו נת נ חלת אחים; קואורד ינטות לפי ר שת ישר אל
החד שה :א ורך בין  220/150 - 220/075רו חב בי ן - 631/975
 ;632/050הכל לפי הגבולו ת המסומני ם בתשריט בקו כחו ל;
גושים וחלקות :גוש ,30109 :חלקה במלואה.234 :
מטרת התכ נית .1 :הר יסת בני ן יש ן בן קומ ה אח ת ובנ יית בנ ין
חד ש ל 8-יח׳׳ד  .2 .שינוי ייעוד מאזור מגורי ם  4לאזור מגורים
מיוחד . 3 .קבי עת בי נוי בע בור בנ ין חדש  .4 .קבי עת תוס פת
שט חי בני ה בהי קף של  892מ״ ר ,מה ם  444שטחים עיקריים
ו 448-מ״ר ש טחי ש ירות  .5 .שינ וי קו וי הבני ן וקבי עת קו וי בנין
חדשים .6 .ק ביעת מ ספר יח ידות הד יור ב מגרש ל  8-יח״ד.
 .7ה גדלת מס פר הק ומות מ  2-ק ומות ל  4-קומו ת )מע ל למפלס
 (00ע ם חיפ וי גג רעפ ים חלק י ו  1-מתחת למפל ס  .8 . 00קביעת
שימושים בעבור מגורים .9 .קביע ת שלבי ביצו ע למימ וש
התכנית .10 .קביע ת תנא ים למ תן הית ר בניה  .11 .קביעת
הוראות בגין בנינים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 12/05/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5531הת שס״ו ,עמ ' ,3320
בתאריך .23/05/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבני ה ירו שלים ,כיכ ר ספרא  , 1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 11194
שם התכנית :איחוד חלקות ,הריסת מבנה קיים והקמת
מבנה חדש ללא תוספת יח״ד ,מקור ברוך ,רח' מירון
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
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ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,11194
שינוי לתכנית .62
השטחי ם הכ לולים בתכ נית ומקו מם :ירו שלים .רח ' מירון
 ,12 , 10שכונ ת מק ור ב רוך; קואורדי נטות ל פי רש ת ישראל
החדשה :אורך בין  220/275 - 220/250רוחב בין 632/825
 ;632/850הכ ל לפי ה גבולות המ סומנים ב תשרי ט בקו
כחול ; גושים וחלקות  :גוש ,30069 :חלקות במלואן .233 , 162 :
שומה :ספר  ,1015דף .3540,2059
מטרת התכ נית .1 :איח וד חל קות ,הריסת מבנה קי ים והק מת
מבנה חדש ,לל א תוספ ת יח ידות דיור .2 .שינו י ייעו ד מאזור
מגורים  4לאזור מגורים מיוחד  .3 .קבי עת בינ וי להק מת בנין
מגו רים חדש בן  3קומ ות וק ומת חלל גג רע פים מעל קו מת מרתף
תוך הריס ת מבנה קיים ,ללא ש ינוי במספר יח׳׳ ד מאוש רות.
 .4ק ביעת ת וספת שטחי בניה ב היקף ש ל  327מ״ ר  ,מה ם 235
מ״ ר שטחים עיקריי ם ו 92-מ״ר ש טחי ש ירות  .5 .שינו י קוו י הבנין
וקביעת קווי בנין חדשים .6 .קבי עת תנ אים ל מתן הי תר בני ה.
 . 7איחוד חלקות ב הסכמת הבעלים  .8 .קב יעת הור אות בד בר
הריסת הבנין והקמת בנין חדש.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11392
שם התכנית :הגדלת שטחי בניה ומס' קומות ,תוספת
בנין חדש למטרת מגורים ,ג'בל מוכבר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המ קומית לת כנון ולבניה
ירו שלים מו פקדת תכנית מ יתאר מ קומית ברמה מפ ורטת מס'
 ,11392שינוי לתכנית /2683א.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

ניתן

להוציא

השטח ים ה כלולים בת כנית ומק ומם :יר ושלים .ר ח' ג'בל
מוכבר  .שכ ונת או ם ליסון  -ג'בל מוכב ר; גוש פיסקל י ;VII
קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין 223/500
 לבין  223/600רו חב בי ן  - 627/125לבי ן  ;627/250הכ ל לפיהגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 .1הגדלת שטחי הבניה ומספר
מטרת התכנית:
הקומו ת ,ו תוספת ב נין חדש בן שתי ק ומות ,ה כל למטרת
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כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

מגורים .כל הבינוי המוצע בהתאם למפורט בנספח הבינוי.
 .2שינוי במערך ייעודי הק רקע הא לה :א .שינוי ייעוד מאיזור
מגורים  6לאזו ר מ גורים מ יוחד ,ושטח לחניה פ רטית .ב  .שינוי
ייעוד מ שטח ציב ורי פתו ח לאי זור מגו רים מ יוחד .3 .קבי עת
בינ וי בע בור תוספת שתי קו מות חדשות מעל בנ ין מס' ,1
הרחב ת דירות קיימות והפ יכת שטח מחסנים ומילו י לשטח
עיק רי ,תו ספת שת י קו מות לב נין מס'  2וב נין חד ש )ב נין מס ' (3
בן שתי קומו ת מעל מחסנ ים .4 .קבי עת תו ספת שט חי בניה
בה יקף של  1,770מ״ ר מה ם  1,450מ״ר שט חים עי קריים
ו 320-מ״ר ש טחי ש ירות  .5 .שינ וי קו וי בנין וקבי עת קו וי בנין
חדשים .6 .קב יעת מ ספר יח ׳׳ד מרבי ל־ 18יח׳׳ד לכל שטח התכנית.
 .7הג דלת מס פר הקומ ות בב נין מס '  1מ  2-קומות מאושרות
ל 4-קומו ת מע ל המפל ס  ,00וק ומה אחת מתחתיו ,ובב נין מס ' 2
מ 2-ק ומות מאו שרות ל  3-קומו ת מע ל המפל ס  ,00וק ומה אחת
מתח תיו  ,סך הכל  4קו מות ,ו קביעת שתי קומות ל בנין חדש
מס'  3מעל המפלס  .8 .00קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
 .9קביעת תנאים למתן היתר בניה .10 .קב יעת הור אות בג ין
גדר להריסה.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11467
שם התכנית :בניית בית כנסת וישיבה
ברח' דוד ילין פינת רח' התחכמוני בשכ' זכרון משה
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדד

לסעיף  89לחוק

התכנון

די הועד ה המחוזי ת לתכ נון לב ניה מחו ז ירושלי ם ובמש רדי
הועדה המקומי ת לתכנון ולבניה ירושלי ם מופקדת תכנית
מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס'  ,11467שינוי לתכנית .62
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים .רח' דוד
ילין  54פינת רח' תחכמו ני ,שכ ונת זכ רון משה; קואו רדינטה
מערב  ,632.715מזר ח  ;Y -קוא ורדינטה דרו ם ,220/215
צפון  ;X -הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש ,30070 :חלקה במלואה.37 :
מטרת התכ נית :הק מת ב ית כנ סת ק טן וי שיבה לתל מידים
בוגרים.

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

עיקרי ה וראות ה תכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורי ם 3
לשטח למבני ם ומוסדו ת ציבור לדת .2 .קביע ת בינו י בעבור
בנין חדש .3 .ק ביעת ש טחי ב ניה ב היקף ש ל  1,240.00מ״ ר מהם
 880מ ״ר לשטחי ם עיקרי ים ו  360-מ״ר ש טחי ש ירות  .4 .שינוי
קווי ה בנין וקביע ת קווי בנין ח דשים .5 .קביע ת מספ ר קומות
ל 4-קומות מעל למפלס  0.00ו 2-קומות מתחת למפלס .0.00
 .6קביעת שי מושים ב עבור בית כ נסת קטן ,ו ישיבה לת למידים
בוגרים .7 .קביעת הוראו ת בגי ן חזית לשימור  .8 .קבי עת שלבי
ביצוע למימוש התכנית .9 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .10ביטו ל הוראות בתכנית ה מיתאר ה מקומית לירושלי ם בדבר
חובת הסכמת השכנים לבניה בקיר משותף.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבני ן או בכל פרט ת כנונ י אחר ה רואה את עצמ ו נפגע
על י די ה תכני ת ,וכן כל הזכ אי לכך ל פי ס עיף  100לחוק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים ממו עד פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועדה המ חוזי ת לתכנון לבניה מחוז ירושלים  ,רח' של ומציון
המלכה  ,1ירושלי ם  ,91010טל '  .02-6290222העתק הה תנגדות
יומצא למ שרדי הו עדה המק ומית לתכ נון ול בניה יר ושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 12000
שם התכנית :הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של
תושבי מטרופולין ירושלים ,עמק הארזים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז ירו שלים ו במשרדי ה ועדה המק ומית לתכנון
ולב ניה ירו שלים מ ופקדת תכנית מ יתאר מקו מית מס' ,12000
שינוי לתכניות  ,4573מי.6036 ,200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח'
עמק הארזים .עמק האר זים; קואורדי נטות 633/630-215/780
קואורד ינטות  635/700-219/475צפון מזרח;
דרום מערב;
הקו ה כחול בת שריט הוא גבול התכ נית; הת כנית כ וללת
את כל ה שטח ים הפתו חים ש בין ג בול השיפ וט של י רוש לים
בצפון  ,שכונת רמות בצפון מזרח ,כביש גולדה במזרח  ,שכונת
מי נפתוח )ליפתא ( בדר ום מזר ח ,כבי ש הכניסה לירוש לים
)כביש  (1בדרו ם ,ומב שרת ציו ן במערב  .התכ נית מקי פה ואינ נה
כוללת את חוות טור סיני ואת שכונת מצפה נפתוח.
גושים וחלקות :גוש ,30186 :חלקי חלקות.16 ,13 :
גוש , 30223 :חלקות במלואן  ,22 - 20 , 16 - 14 , 6 - 1 :חל קי
חלקות .19 - 17 , 13 - 7 :גוש  ,30224 :חלקי חלקות .11 , 8 , 5 , 2 :
גוש , 30225 :חלקות במלואן  . 5 - 1 :גוש  ,30226 :חלקות במלוא ן:
 , 58 , 53 , 52 , 50 - 46 , 30 , 29 , 25 - 8 , 5 - 2חלקי חלקות,7 , 6 , 1 :
.67 , 59 , 57 , 55 , 51 , 45 - 43 , 39 , 36 - 33 , 28 - 26
גוש ,30227 :חלקי חלקות .73,29,23 :גוש ,30230 :חלקי חלקה.31 :
גוש , 30231 :חלקות במלואן  , 7 , 6 , 1 :חלקי חלקות ,3 , 2 :
 . 9 , 5גוש  , 30232 :חלקות במלואן  , 7 , 6 , 2 , 1 :חלקי חלקות 3 :
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

  . 5גו ש  , 30237חלקה ב מלואה  , 10 :חלקי חלקות .9 - 7 , 3 , 1 :גוש ,30238 :חלקי חלקות .3 - 1 :גוש ,30239 :חלקי חלקות:
 .2 ,1גוש ,30248 :חלקות במלואן ,9 ,5 ,3 ,1 :חלקי חלקות:
 . 10 , 8 - 6 , 4 ,2גוש  , 30249 :חלקי חלקות  . 3 - 1 :גוש ,30274 :
חלקי ח לקות .2 , 1 :גוש  ,30310 :חלקות במלואן ,12 - 10 :
חלקי ח לקות .3 , 2 :גוש  ,30313 :חלקות במלואן ,10 , 3 - 1 :
חלקי ח לקות .11 , 6 - 4 :גוש  ,30314 :חלקי חלקות .35 , 28 , 27 :
גוש ,30681 :חלקות במלואן  ,17 , 16 , 12 , 10 - 8 , 6 , 4 - 1 :חלקי
חלקות .13,11,7,5 :גוש  ,30682 :חלקות במלואן ,20,18 , 16 - 14 :
 ,46 - 38 , 34 , 32 , 28 - 22חלקי חלקות.36 , 35 , 33 , 31 , 29 , 19 , 4 :
גוש ,30726 :חלקי חלקות,67 , 64 , 61 , 58 , 57 , 54 - 50 , 42 - 34 :
 .79 , 75 , 73 , 69גו ש  30736בה ליכי ה סדר ,בית א כסא ,גו ש 13
רס טביב ,גוש  13שע ב ח'מיס  ,גו ש  .14רשימת הגושים והחלקות
הוצאה מתוך תרשים ג ושים וח לקות ש נקלטו בשיטה גרפית
משנת .2003
מטרת התכ נית .1 :שינוי מערך י יעודי ה קרקע המאושר ים
בשטח התכ נית ב התאם לר שימת יי עודי ק רקע המו פיעים
בסעיף  .3.1לעיל ו בהתאם לטבלת י יעודי הקרקע ה מופיעה
בתשריט ה תכנית .2 .הקמ ת פאר ק לשימוש י פנא י ונו פש
של תושבי מטרופולין ירושלי ם .3 .ש ימור אזור ע מק
האר זים כשטח פתו ח בפת חה של העי ר ירו שלים ,על ידי
ייעוד שט חים לשימ ור מצבם הטבע י ,לייע ור ,לח קלאות,
לטיפול מיוח ד בנחל שורק ,ו לשימור אתרי ם ארכי אולוגים
והיסטוריים .4 .הגדרת אזורי ח יפוש ל שטחים המיועד ים
למוק די פנאי ונופש ,והגדר ת תנאים להקמתם ותנא ים למתן
היתרי בניה .5 .הגדר ת שטחים מרביים למבני ם לצור כי
תיירות ,פנאי נופש ,אכסון תי ירותי ,נופש פעיל ומיתקנים
הנדסיים .6 .הסדרת גבול ות של שטחי יע ר ,גנים לאומי ים
ושמורו ת טבע ,בין ה שאר על ידי ג ריעת שטחי ם והוספת
שט חים אחר ים ,וכן תיקון טעויות שנפלו בתכנ יות קיי מות על
שטחים אלה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12097
שם התכנית :הרחבת דיור ל 12-יח״ד בבנין,
רח' הסביון  ,9שכונת עיר גנים ב'
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

התכנון
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לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,12097שינוי לתכניות .1035 ,2561
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחים הכל ולים בתכנ ית ומקומ ם :ירוש לים .רח' הסביון
 ,9עיר גנים ב'; קואור דינט ה  215/775מער ב מזר ח  ,Yקואורדינטה
 629/050דרו ם צפו ן  ;Xהכל ל פי הגבולו ת המסומנ ים ב תשריט
בקו כחול; ג ושים וחל קות :מ וסדר :גוש ,30438 :חלקות במלואן:
.49
מטרת התכני ת :קבי עת הרח בת דיור
בבנין ,כולל תוספת קומה.

בעבור  12הדירות

עיקרי הורא ות התכ נית :א  .ש ינוי ייע וד קרקע מאזור
מג ורים מיו חד למג ורים ב') לפי מבא״ת(  .ב .ק ביע ת בינוי בעבור
הר חבת ד יור ל־ 12יח׳׳ד קיימ ות .ג .הג דלת מספר הקומות
מ 2-ק ומות ל  3-קומו ת ל שם ה רחבת יח׳ ׳ד של קומה א ' .ג  .קביעת
קווי בני ן בעבור ת וספות הבנ יה .ה .הגדלת ה צפיפות  .ו .קביעת
תנאים למתן היתר בניה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /3931ד
שם התכנית :קביעת הוראות להקמת בנין אישפוז
חדש במקום בנין קיים  ,14בי״ח הדסה עין כרם
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' /3931ד ,שינ וי לתכ ניות /3931 ,3931א/3931 ,3471 ,ב,
מק/3931/ג/3931 ,ו.
איחוד וחל וקה :אי חוד ו /או חל וקה בה סכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
השט חים ה כלולים בת כנית ומק ומם :יר ושלים .מ תחם בית
החול ים הדס ה עין כרם ,ה שטח ה ידוע כמרכ ז רפו אי הדסה
עין כרם; קואורדינטות אורך בין  214/400 - 213/900לבין
קואו רדינטות רוחב  ,630/500 - 630/100הערה :גוש מוסדר,
תמו רה כשר ה לרישום  .חלק ות מס'  18 , 16מוג דרות לפי תצ״ר
מס'  ,382/03חל קות מס '  103 , 102 , 101 , 100מוג דרות לפי תצ״ר
מס'  .965/04הכל לפי הגבולו ת המסומני ם בתשריט בקו כחו ל;
גושי ם וחלקות  :גוש ,30391 :חלקות במלואן ,103 - 101 , 18 :
חלקי חלקות.100,16 :
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מטרת התכנית  :א .קב יעת הור אות לב ינו י ופיתוח השטח
הידוע כמרכז הר פואי הדסה עין כרם ,שת אפשרנה הוצאת
היתרי בנ יה בע בור תוספ ות הנחוצ ות לבני נים בש טח זה בעתיד
הקרוב והרחוק  .ב .ש ינוי במ ערך יי עודי ה קרק ע כמפורט להלן:
 (1שינו י ייעו ד שטח מש טח למוסד ות רפ ואיי ם ומשט ח ציבו רי
פתוח לד רך פר טית (2 .שינ וי ייע וד שט ח מד רך פרט ית ומש טח
פרטי פתוח מיוחד ל שטח ל מוסדות רפוא יים (3 .שינ וי ייע וד
שטח משטח פר טי פת וח ,ל שטח פ רטי פת וח מי וחד ,לשטח
למוסדות רפואיים ,לדרך פרטית ולדרך פרטית ו/או עיצוב נופי.
ג .קביעת בינוי ל תוספות בניה בשטח המרכז ה רפואי כמפורט
להלן ,ובה תאם לנס פחי הבי נוי והפ יתוח (1 :קביע ת הורא ות
בדבר הריסת ה בנין היד וע כב ית הס פר לאח יות ,ו קביעת בינוי
להקמת בנין אישפוז חדש במקומו)בנין  ,(14בן  12קומות ,ועוד
 6קומ ות טכני ות מעל  4קומות תת-קר קעיות וכולל מעברים
תת-קרקע יים וג שרים שיקש רו בנין חדש זה עם הבנינים
הסמו כים לו (2 .קב יעת בינ וי להק מת כני סה מרכ זית חד שה
למרכז הרפואי )בנין  14ב( ב אמצעות חלל אטריום ב גובה
של  3קומו ת ,מקו רה ומוג ן ועם שילו ב צמחי ה ,בצמ וד לדרכי
גישה ראשיו ת של הולכ י הרג ל ,ותו ך מתן גיש ה ישירה ממנו
לבנינים גובלים וסמוכים .3 .קבי עת בי נוי לה קמת מב נה חניה
מרכז י בתחו ם חדש 4א )בנינ ים  108ו  ,(109-שי הווה תח ליף
למרבית החניה העילית בשטח המרכז הרפואי ,שיהא בן
 7קו מות מת חת למ פלס ה ,0.00-קומה אחת מעל מפלס ה0.00-
לבנין  ,108ו שלוש קומו ת מעל מפלס ה  0.00-לבני ן  ,109ולמבנה
בסיס ה גשר ,שיה יה נגיש למרכז הרפו אי באמ צעות ג שרים,
מעליות ודרג נועים .4 .קב יעת בי נוי לסג ירת מר פסת בח צר
ולסגי רת מרפ סת גג בחזית ות המערב ית של הבנ ין הידוע
כבנין אם ו ילד )בנין  .5 .( 15קביעת בינ וי לתוס פת אוד יטוריום
ומרחב מוגן תת-קרק עי ,לס גירת פיר קי ים ,לקירוי חצר קיימת,
ולסגי רת מרפ סות בחז יתו המזרחית של הבנ ין ,היד וע כבנין
האשפוז הקיים )בנין  .6 .( 9קביע ת בי נוי לתו ספת אג ף בחזי תו
המער בית ש ל ב נין מס'  .7 . 7קביע ת בינ וי לסגי רת קומ ת עמוד ים
לשם תוספת מעבד ות ,וש טחי אח סון בשטח בנין מס' 9א'.
 .8קב יעת בינוי להקמת מ בנה ל הטמנת מיכלי דלק בש טח
מ גרש חדש מס' ב .2ד .הגדלת ש טחי הב ניה ה מרביים בש טח
המרכז הרפואי  ,כתוצ אה מתוספ ות הבני ה שפורטו בסעיף
)ג( לעי ל ,וכן ל הסדרת שטחי הבניה ה מרבי ים בכל אחד
מהבנ ינים שבתחום ה תכנית ,לרבות ב אמצעות ניוד שטחי
בני ה ,שטח י בניה מאושרי ם ,מכ וח תכניות תקפו ת מבנ ין אחד
למשנהו  .ה .ש ינוי קווי הבנין ו קביעת קווי בנין ח דשי ם עיליים
ותת-קרקע יים בשטח התכנית  .ו  .קביעת השימו שים המותרים,
גובה הבניה המ רבי ,ו מס' הקו מות ה מרבי לת וספות הבניה
המבוקש ות בתכנ ית זו .ז .קביע ת הורא ות בינו י ,הורא ות פיתוח,
תנאים למתן היתרי ב ניה  ,תנאים למתן טופס  4ו/או תעודת
גמר והו ראות לענין שלביות ביצוע הבניה בשטח התכ נית.
ח .האר כת הק ו הראש ון של הרכ בת הקלה  ,כח לק ממע רכת
הסעת הה מונ ים המ סילת ית בירושלי ם ,כדי לש פר את הנ גישות
בין חלקיה ה שונים של הע יר לב ין המרכז ה רפואי הדסה
עין כ רם ,בהתא ם להור אות ת מ׳׳מ  29/1בכפוף להוראות
המפו רטות בת כנית מס'  8000ותוך קביעת הה וראות הבאות:
 (1התר ת שימוש ב תוואי ה דרך ה פרטית ש בתכנית  ,למע בר
הרכבת ה קלה ,הן במ ישו ר פני ה קרקע  ,הן מע ליה והן מ תחתיה,
תוך הג דרתה כר צועת מס ילה .2 .קבי עת הש טח בו תו תר הקמת
מסילת הברז ל של הרכ בת הקל ה בתח ום התכ נית  ,וכן הוראות
בינוי ופיתוח להקמתה  ,לרבות הוראו ת להקמת התחנה ,הגשרים
והמית קני ם הדרו שים ל הפעלת הרכבת ה קלה )בכל ל זה מערכת
הזנה חשמלית ,מערכות מגע עילי ,מיתקני שליטה ובקרה
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

ומיתקנים לתקשו רת ,איתות וכדומה( .3 .קביעת תחום הסטיות
המותרו ת מתכנ ית זו ,לרבות שי נויים במיק ום תווא י המסילה
ומיתקני ה בתוך שטח רצוע ת המסילה .4 .קביע ת הוראו ת פיתוח
ועי צוב נופי בשטח רצ ועת המס ילה וב שטחים הגוב לים בה.
ט .שינו י במערך הדרכים שבתכנית לרבות :התוויי ת קטע דרך
פרטית חדשה ,ב יטול ק טע ש ל ד רך פ רטית ק יימת/מ אושרת,
הרחבת דרכי ם פר טיות מא ושרות ,וק ביעת שט ח לדרך פרטית
ו/או עיצוב נוף וה ורא ות לגביה ם .י .קב יעת הוראות בגין
שטחים עם זכ ות מעבר לרכב .יא .קביעת הורא ות בג ין מבנים,
גדרות ומדר גות להר יסה .י ב .ק ביעת הור אות בגין איחוד
וחלוקה בהסכמה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 29/12/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5621הת שס״ז ,עמ ' ,1337
בתאריך .30/01/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה יר ושלים ,כי כר ספרא  ,1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 16/12/2005ובילקוט הפרסומי ם  ,5480הת שס״ו ,עמ ' ,1205
בתאריך .12/01/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה יר ושלים ,כי כר ספרא  ,1יר ושלים ,טל '  02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' /8737א
שם התכנית :השלמת קומה  10של בנין הידוע כבנין
שערי העיר ,רוממה ,בין יפו ,שרי ישראל ותורה מציון
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
ברמה מפורטת מס' / 8737א ,שינו י לתכנ יות / 3429ג'/3429 ,ו,
.8737
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' /4798א
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח לשם הקמת מוסד
 הבית הספרדי ,תלפיות מזרחנמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' /4798א ,שינוי לתכניות /1714א ,4559 ,2598 ,עמ.9/
ומקומם :ירושלים  .שכונת
השטחי ם הכלולים בתכנית
תלפיו ת מזרח  ,שטח מ צפון לרח' נקר ,ו מדרו ם לכבי ש הרכס.
שטח בלתי מוסדר; שטח בין קואורדי נטות אורך - 222/830
 222/990לבין קואורדינטות רוחב .628/925 - 628/770

מטרת ה תכנית :א .שינ וי במע רך ייע ודי הקרקע כ מפורט
להלן .1 :קביעת ייעוד קרקע לשטח ,למוסד ולדרך  .2 .שינוי
ייעוד שטח מ שטח צ יבורי פ תוח ל שטח למוסד .3 .שינו י ייעוד
שטח מדר ך לשט ח למו סד .4 .שינו י ייע וד ש טח משט ח ציבו רי
פתוח ל דרך . 5 .שינוי משטח ל א מ תוכנן למוסד  .6 .ב יטול ד רך
מאושר ת .ב .קבי עת שימ ושים ב עבור מוס ד .ג .קבי עת בינוי
ופיתו ח להקמ ת בנין חדש ב שטח המוסד  ,בהתא ם לנספח
בינו י .ד  .קבי עת מס ' הקומ ות המרב י בש טח מגר ש ח דש מס' 1
ל 4-ק ומות )מעל מ רתף ( עד ל גובה מרבי ש ל  20מ' ,גג הקומה
העליונה ימוגן מיגו ן אקוס טי .ה .קביע ת שטחי הבניה המרביים
בשט ח מג רש חד ש מס'  1ל  7,053.5-מ״ר ,מתוכ ם  3,192.5מ״ר
שטחי ם עיק ריים .ו .קביעת קווי הבנין המ רביים בשט ח מגרש
חדש מס'  .1ז .קביעת הוראות ב ינוי ו פיתוח ,ותנאים למ תן
היתר ב ניה בשט ח התכ נית .ח  .ק ביעת מער ך הדר כים ב מתחם,
לרבות בי טול חלק מדרך ק יימת ו הרחבת דרכ ים .ט .קביעת
הורא ות בגין גדר ו קיר לה ריס ה .י .קב יעת ש טחים לפית וח גנני
כלפ י הר חובות ה סמוכים  .יא .קביע ת תנאים ל בניית חל ק מגג
המבנ ה בגן עם זי קת הנ אה ל ציבור ו עם גי שה מר חוב מאי ר נקר.
יב .קבי עת תנא ים כולל מג בלות אק וסטיו ת ,לקי ום איר ועים
בשט ח מג רש חד ש מס'  . 2יג .קביעת קומת מרתף בעבור חניה,
חדר אשפה ,ופריקה וטעינה עם גישה מרחוב הרכס בלבד.
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים .רח' שרי
ישר אל ,ר ח' יפו ,רח' ת ורה מצי ון .ש כונת רוממ ה ,מ תחם בין
רחוב ות :יפו ,ש רי ישר אל ,תור ה מצי ון ,הבנ ין ה ידוע בשם בנין
שערי העיר; קואורד ינטו ת לפ י רשת ישראל החדשה :אורך
בין  ,219/600 - 219/500רו חב בי ן  ;633/025 - 632/900הכל
לפי הגב ולות ה מסומני ם בת שריט בק ו כחול; ג ושים וחל קות:
מוסדר :גוש ,30075 :חלקה במלואה.165 :
מטרת התכ נית . 1 :השל מת קומ ה  10של ב נין הי דוע כ בנין
שערי ה עיר .2 .קבי עת תוספת בנ יה בחז ית המ זרחית של הבנ ין
בקומה עש ירית ק יימת ,בהתאם ל נספח הב ינוי .3 .קבי עת בינ וי
לשם ת וספת שטח למש רדים ב מפלס  +850.4בחזית המזרחית
של הבנ ין .4 .ק ביעת ת וספת שטחי בניה ב היקף ש ל  313.2מ״ר
מתוכם  285.2מ ״ר שטח עיק רי ו  28-מ״ר ש טחי ש ירות  .5 .קביעת
שלבי ביצוע .6 .קביעת תנאים למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 ,29/09/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5585הת שס״ז ,עמ ' ,180
בתאריך .28/09/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבני ה ירו שלים ,כיכ ר ספרא  , 1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 9157
שם התכנית :תוספות בניה ,הרחבת יח״ד ,תוספת
מחסן בקומת קרקע ,גילה ,רח' שבתאי הנגבי
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס'  ,9157שינוי לתכנית  ,4470ולתרש”צ .5/28/1

4259

השטחי ם הכ לולים בתכ נית ומקו מם :ירו שלים .רח ' הנגבי
שבתאי  ,75שכונ ת גי לה; קואורדינטות לפי רש ת ישראל
החד שה או רך בין  ,627/175 - 627/100רו חב בי ן - 218/550
 ;218/625הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושי ם וחלקות  :גוש ,28048 :חלקה ב מלואה  ,30 :חלקי חלקה:
.41
מטרת הת כנית .1 :קביע ת בינ וי לתוספ ות בני ה בחזית
צפון מערבית של ה בנין בכל קומ ותיו ל שם הרחבות יח׳׳ד
קיימ ות ולש ם ת וספת מח סן בקו מת הק רקע .כ ל האמ ור לעיל
יהא בה תאם לנס פח הבינ וי ולק יים בש טח .2 .שינ וי ייע וד
מאזור מגורים  4 ,3קומות )תרש״צ  (5/28/1לאזור מגורים .1
 .3קביעת בינוי בעבור מפלסים  .4 .+ 2.90 ,+ 0.00 ,- 2.80קביעת
תו ספות ש טחי ב ניה ב היקף של  643.25מ״ ר מה ם  627.03מ״ר
שט חים עיקר יים ו 16.22-מ״ר ש טחי ש ירות  .5 .שינוי קווי הבנין,
וקביעת קווי בנין חדשים .6 .קביעת שימושים בעבור מגורים.
 .7קביעת ש לבי ביצ וע למי מוש ה תכנית .8 .קבי עת תנא ים למתן
היתר בניה .9 .קביעת הוראות בגין מחסן להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 24/04/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5534הת שס״ו ,עמ ' ,3414
בתאריך .30/05/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה יר ושלים ,כי כר ספרא  ,1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 9783
שם התכנית :שינוי ייעוד איזור ,הגדלת מספר הקומות
ללא הגבהת הבנין ,רח' מרקוס  , 11שכ' רחביה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס'  ,9783שינוי לתכנית .3137
השטחי ם הכ לולים בתכ נית ומקו מם :ירו שלים .רח ' מרכוס
 ,11שכו נת טלביה; שט ח בי ן קו אורדינט ות אור ך - 220/620
 , 220/675לבי ן קואורדינטו ת רוח ב  ;630/775 - 630/725ה כל ל פי
הגבו לות המסו מנים ב תשריט בקו כחול; ג ושים וחלק ות :גוש:
 ,30021חלקה במלואה.63 :
מטרת ה תכנית :א .שי נוי יי עוד מאזור מ גורים  2מיוחד
לאזור מג ורים מי וחד .ב .תוספת  237.54מ״ר  ,וקביע ת שטחי
הב ניה המ רביים בח לקה ל ,1,242.13-מתו כם  907.08מ״ר שטחים
עיקריים .ג .הגדלת מס' קומות ללא הגבהת הבנין הקיים.
ד .קביעת בינוי לתוספת ה בניה ב המשך ל קונטור הבנין הקיים,
ותוך שמירה על אופי הבני ן הקיי ם והסב יבה .ה .קביעת שימוש
למגורי ם בחלל הגג ,ו התא מת גג ה רעפים הקיי ם לתוספת
המוצעת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 26/05/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5534הת שס״ו ,עמ ' ,3416
בתאריך .30/05/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים

4260

 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבני ה ירו שלים ,כיכ ר ספרא  , 1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 10130
שם התכנית :תוספות בניה לשם הרחבת יח״ד,
פסגת זאב ,רחמילביץ 22
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס'  ,10130שינוי לתרשצ ,5/53/9/ולתכנית .3601
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

ירושלים.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רח' משה רחמי לביץ  ,22שכונת פסגת זאב; קואו רדינטות
לפי רשת יש ראל החדשה :קו אורדינא טות או רך :בין 222.975
לבין  , 223.025קו אורדינ אטות רוחב :בי ן  636.600לבין 636.625
הכל ל פי הגב ולות המסומנ ים בתשריט בקו כחו ל; ג ושים
וחלקות :גוש ,30630 :חלקה במלואה.12 :
מטרת התכנית .1 :קביעת בינוי לתוספות בניה בכל הקומות,
לשם הר חבת יח׳ ׳ד קיי מות בב נין .2 .קבי עת בינו י לתוס פת בניה
בקומה עליונה לשם הרחבות יח׳׳ד קיימות בקומה שמתחתיה.
 .3קב יעת תו ספת ש טחי ב ניה בה יקף של  236.60מ״ר שטחים
עיקריים .4 .קביע ת קווי בנין חד שים לת וספות הבני ה כאמו ר.
 .5קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 03/11/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5567הת שס״ו ,עמ ' ,4662
בתאריך .20/08/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבני ה ירו שלים ,כיכ ר ספרא  , 1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 10167
שם התכנית :בניית מבנה לתעשיה בן  8קומות
מעל  3קומות תעשיה ,אזור התעשיה הר חוצבים,
הרטום 8
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס'  ,10167שינוי לתכניות במ ,3760/בת/3760/א.
ירושלים.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רח' הר טום  ,8א זור התעשיה ה ר חוצבים ; ק ואורדינ טות ל פי
רשת ישרא ל החדשה  :אורך בין  ,220/300 - 220/150 :רו חב בין
 ;634/550 - 634/450ה כל לפי הגבולות ה מסומנים בתשר יט ב קו
כחול ; גושים וחלקות  :גוש ,30243 :חלקה ב מלואה  .115 :מגרש:
 6בהתאם לתכנית בת/3760/א.

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מטרת הת כנית .1 :ב ניית מב נה לת עשיה ב ן  8קומות
מעל  3קומות ל שימוש ים מעור בים :תעשי ה ,חניה ו שירותים
תת-קרקעיים .2 .שינו י ייעו ד מאזור לתעשי ה לאזו ר תעשיה
מיוחד .3 .שי נוי הו ראות בי נוי שנ קבעו בה יתר מס ' .03/0471.1
קב יעת בי נוי לב נין בן  8קו מות מע ל  3קומות תת-ק רקעיות,
בהתאם ל נספח ה בינוי .4 .קביע ת קווי בנין מרביי ם לבניה
כאמור .5 .ק ביעת ת וספת של שט חי בניה ב היקף של
 4.472מ״ ר מה ם  4.395ש טחים עיק ריים ו  688-ש טחי שיר ות ,סך
הכ ל קביעת שטחי בניה מרביי ם ל 16.650-מ״ר ) מתוכ ם 8.750
מ״ ר שטחים עיקריי ם ו 7.900-מ״ר שט חי שי רות(  .6 .הגדלת
מס ' הקומו ת מ 4-ק ומות ל  8-קומו ת מע ל מפלס  .7 . 0.00קבי עת
אזורים בבנין בשטח של כ 500-מ״ר לשימושים מסחריים.
 .8קביעת ש לבי ביצ וע למי מוש ה תכנית .9 .קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 20/10/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5590הת שס״ז ,עמ ' ,295
בתאריך .23/10/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה יר ושלים ,כי כר ספרא  ,1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 12/01/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5627הת שס״ז ,עמ ' ,1539
בתאריך .07/02/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 , 91010טל '  ,02-6290222וכן במשרדי ה ועדה ה מקומית לתכנ ון
ולבני ה ירו שלים ,כיכ ר ספרא  , 1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 11451
שם התכנית :שינוי שטח לפרטי פתוח מיוחד ,קביעת
שימושים למשרדים/מלון ,מרכז העיר ,שבטי ישראל
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס'  ,11451שינוי לתכניות /1746 ,1746א/1746 ,ב.62 ,
השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ירושל ים .רח'
הנב יאים .רח' שב טי ישרא ל .שכו נת מורש ה; קו אורד ינטות לפי
רשת ישרא ל החדשה  :אורך בין  221/250לבי ן  221/375רו חב בין
 632/350לבין  ;632/500הכל לפי הגבול ות המסומ נים בתשר יט
בקו כחול; גושים וחלקות :גוש ,30061 :חלקה במלואה.97 :

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11857
שם התכנית :תוספות בניה לשם הרחבות יח״ד
קיימות ,הר נוף ,קצנלבוגן 50-48

מטרת התכ נית . 1 :קבי עת שימ ושים בבנ ין קיי ם  .2שינ וי
ייעוד משטח פרטי פתוח לשטח למשרדי ממשלה/מלונות.
 .3קביעת שימושים בבנין קיים למשרדי ממשלה/מלונאות.
 .4בכיכר ,תיקבע זיקת הנאה לציבור.

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
ברמה מפורטת מס'  ,11857שינוי לתכנית .3028

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 09/02/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5640הת שס״ז ,עמ ' ,1966
בתאריך .13/03/2007

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רח'
הרב רפאל קצנל בוגן  ,50,49,48שכ ונת הר נוף; קואור דינ טות לפי
רשת ישרא ל החדשה  :אורך בין  216/625לבי ן  ,216/700רו חב בין
 ;632/450 - 632/350הכ ל לפי ה גבולות המ סומנים ב תשרי ט בקו
כחול; גושים וחלקות :גוש ,30255 :חלקות במלואן.63 ,62 :
מטרת הת כנית .1 :תוספות בניה במפלסי ם , +2.80 , 0.00
 ,+5.60לש ם הרחבו ת יח ׳׳ד קיימ ות )בחל קה  ,(63תוס פת בניה
במפלס ) + 5.60בחלק ה  ( 62לשם ה רחבת דירה ק יימת  .2 .שינ וי
ייעוד מאזור מגורים  2בשינו יים לא זור מגורי ם  2מיוחד.
 . 3קביעת בינוי לתוספות בניה במפלסי ם ,+2.80 ,+ 0.00
 ,+5.60לשם ה רחבות י ח׳׳ד ק יימות ) בחלק ה  ,(63קביע ת בינוי
לתוספ ת בני ה במפלס  +5.60לשם הרחבת יח׳׳ד קיימת) בחלקה
 .4 .( 62ק ביעת ת וספת שטחי בניה ב היקף ש ל  459מ״ר שטחים
עיקריים )בחלקה  ,(63קביעת תוספ ת שטח י בניה בהיקף של
 89מ״ר ,שטחים עי קריים )בחלק ה  .5 .( 62שינוי קווי הבנין,
וקביעת קווי בנין חדשים .6 .קביע ת תנא ים למ תן הית ר בניה.
 .7קביעת הוראות בגין גדר להריסה .8 .קביעת שלבי ביצוע.

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבני ה ירו שלים ,כיכ ר ספרא  , 1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 11460
שם התכנית :תוספת קומות עליונות לשם הרחבות
יח״ד ,רמות ,סולם יעקב 32 ,31
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
ברמ ה מפורט ת מס'  ,11460שינ וי לתר ש”צ  ,5/27/1ולתכנית
.2975
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ירושל ים .רח'
סולם יעקב  ,32 ,31שכונת רמות; קואורדינטות לפי רשת ישראל
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החדשה :אורך בין  ,219/006 - 218/917רוחב בין - 636/009
 ;636/064הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש ,30717 :חלקות במלואן.13 ,12 :
מטרת התכנית :א .תוספות בניה לקומות קרקע א' ,ב' ו-ג'
לש ם הרח בת יח׳׳ ד קיי מות בקו מות אלו  ,ותוס פת קומ ה על
הגג לשם הר חבות יח׳׳ד קיי מות בקומה שמת חתיהן .ב .קבי עת
בינוי לתוספו ת בני ה ,לשם הרחבת יחיד ות דיו ר קיימות בבנין
כמפור ט להל ן :בנ ין סול ם יעקב  , 31חלק ה  .1 : 13קבי עת בינ וי
לתוספ ות ש טח לחד רים בקומ ות קרקע א ,ב ,ג ,ל שם הרחבת
יחידו ת דיור קיימות בהתאם לנספח הבינוי ובהתא ם לקיים
בשטח .2 .ק ביע ת בינ וי לתוספ ת קומ ה עליונ ה ,קומ ה ד' ל שם
הרחבות יח׳׳ד קיימות מתחתן בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם
לקיים בשטח  .בני ן סולם יעקב  , 32חלק ה  .1 : 12קבי עת בינ וי
לתוספ ות ש טח לחד רים בקומ ות קרקע א ,ב ,ג ,ל שם הרחבת
יחידו ת דיור קיימות בהתאם לנספח הבינוי ובהתא ם לקיים
בשטח .2 .ק ביע ת בינ וי לתוספ ת קומ ה עליונ ה ,קומ ה ד' ל שם
הרח בות יח׳׳ד קיימ ות מתחת ן בהתא ם לנספ ח הבינ וי ובהת אם
לק יים בש טח .ג  .קבי עת תוס פת שטח י ב ניה בה יקף של
 1,067.39מ״ר כ ולם שט חים ע יקריים  .ד  .שינוי ק ווי בנ ין ,ו קביעת
קווי בנין חדש ים לתוספ ת הבני ה המוצע ת .ה .הגדלת מספר
קומו ת מארבע קומות לח מש קומו ת .ו .קביעת הוראו ת בגין
חריגות בניה לה ריסה .ז .קב יעת של בי ביצוע למ ימוש התכנית.
ח .ק ביעת הוראו ת בינו י וקביע ת תנאי ם למתן היתר ב ניה
בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 20/10/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5593הת שס״ז ,עמ ' ,446
בתאריך .08/11/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה יר ושלים ,כי כר ספרא  ,1יר ושלים ,טל '  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12317
שם התכנית :הרחבת דיור ברחוב ראובן שרי ,14
שכונת רמות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
לבניה מחוז יר ושלים וב משרדי הועדה המ קומית לת כנון ולבניה
ירו שלים מו פקדת תכנית מ יתאר מ קומית ברמה מפ ורטת מס'
 ,12317שינוי לתכנית במ/4192/א.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השט חים הכלולים ב תכנית ומ קומם :י רושלים .רח' שרי
ראובן ,7שכונת רמו ת; קוא ורדינטה  ,X 636/400קואורדינטה
 ;Y 217/650הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול;
גושים וחלקות :גוש ,30732 :חלקה במלואה.139 :
מטרת התכ נית :א .הרחבת שטחי הבניה במ גרש .ב .קביעת
תנאים למתן היתר בניה.
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עיקרי הו ראות הת כנית .1 :שינ וי מערך ייעו די הקר קע
כמפורט להלן :א .שי נוי ייעוד של קר קע מאיזור מגורים 5
מיוחד למגורים א' .ב .קב יעת הש ימו שים המותרים בקרקע.
 .2קביעת הוראות בנ יה :א .שינוי בקווי הבנ ין .ב .הנחיות בינוי.
ג .קביעת תוספת שטחי בניה .ד .הנחיות לעיצוב אדריכלי.
ה .קביעת הו ראות לפ יתוח השטח כולל תש תיות וש ירותים
כגון :דר כים ,ב יוב  ,ניקו ז ,תקשור ת ,חשמל  ,גז ו כו' .ו .קביעת
השלבים והנחיות לביצוע.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסו מים בעי תונים ,ל משרדי הועדה ה מחוזית לתכ נון לבניה
מחוז י רושלים ,ר ח' ש לומציון ה מלכה  , 1ירושלי ם ,91010
טל'  .02-6290222העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ירוש לים ,כי כר ספרא  ,1י רושלים ,ט ל'
.02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מי/606/ב
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח ממלונאות למוסד פרטי
ודרך חדשה ,מושב שורש
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' מי/606/ב ,שינוי לתכניות מי ,200/מי.606/
השטחי ם הכל ולים ב תכנית ומ קומם :ש ורש .מוש ב שורש,
חלקות א רעיות ) , 2חלק( ) 3 ,חלק(; שטח בין קוא ורדינטות
אורך  , 633/584 - 633/370לבי ן קואורדינטו ת רוח ב - 206/390
 ;206/750הכל לפי הגבולו ת המסומני ם בתשריט בקו כחו ל;
גושים וחלקות :גוש ,29706 :חלקה במלואה.11 :
מטרת התכ נית .1 :שינ וי ייעוד משטח למלונא ות ומש טח
חקלאי לשטח למוסד פרטי לבית אבות /דיור מוגן .2 .קבי עת
מס פר יחי דות למו סד ל .3 .300-קביעת תכנית בינוי הכוללת
התוויית דרכים פנימיות וחניות כמסומן בנספח הבינוי.
 .4קב יעת ש טחי בנ יה בה יקף כ ולל של  34.650מ״ ר מהם
 8.500מ״ר ש טחי ש ירות  .5 .קביע ת מעבר לרכב חירו ם בתחום
התכנית .6 .קביע ת תנא ים למ תן הית ר בניה  .7 .קביעת הוראות
בגין בנינים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 28/01/2005ובילקוט הפרסומי ם  ,5379הת שס״ה ,עמ ' ,2009
בתאריך .15/03/2005
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה מטה יהוד ה ,טל'  ,02-9900888וכל מעונ יין רשאי לעי ין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' מי838/
שם התכנית :מושב אבן ספיר  -הרחבת היישוב הקיים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' מי ,838/שינוי לתכנית מי.200/
השטח ים הכל ולים בתכנית ומקומם :אבן ספי ר .מושב
אבן ספיר שבתחום המו עצה האזו רית מטה יהודה; שטח שבין
קואו רדינטות אורך  213/250 - 212/500ובי ן קואורדינטו ת רוחב
 ;630/500 - 629/250הכל ל פי הגבולו ת המסומנ ים ב תשריט
בקו כחול; גו שים וח לקות :גוש ,29944 :חלקי חלקות .4 , 3 :
גוש ,29951 :חלקי חלקה  .3 :גוש  ,30756 :חלקי חלקה .6 :
גוש , 30857 :חלקי חלקות  . 5 - 1 :גוש  , 30858 :חלקי חלקה .1 :
גוש , 30859 :חלקה ב מלואה  , 2 :חלקי חלקה  . 1 :גוש ,30860 :
חלקות במלואן , 4 , 3 , 1 :חלקי חלקה . 2 :גוש ,30861 :חלקי חלקו ת:
.3 , 2 , 1
מט רת התכ נית :א  .שי נוי יי עוד שט ח מ אזור חקל אי א'
לאזור מגור ים א ' ,לדר ך חדשה  ,לאזו ר חקל אי ב ' ,לדרך שירות
חקלאי ת ולד רך מ שולבת .שינוי ייעוד ש טח משט ח לנופש
)לפ י מי (200/לדרך חדשה  ,לדרך ש ירות ח קלאית  ,לשטח ציבו רי
פתו ח ,לדר ך משול בת ו לאיזור חקלאי א ' .שינו י ייע וד שטח
מאזור חקלאי ב' לדרך ח דשה ,ל אזור ח קלאי א' ,לאזור חקלאי
ב' מיו חד ,לא זור מג ורים א'  ,לשט ח צי בורי פת וח ,לא זור מסח רי,
למיתקן הנדסי  ,לשט ח למבנה ציבורי  ,לדר ך שירות חקלאית
ולדרך משו לבת .ב .הקצאת  80מגרש ים חדש ים לבנ יה צמודת
קרקע באזור מגורים א' ,וקביעת שני מגרשים לאזור חקלאי
ב' מ יו חד .ג .קביעת ה וראות ב ינוי ,ג בולות מגר שים  ,ק ווי
בנין והור אות מנח ות לבנ יית מב נים באז ור מגו רים א' ,באזור
חקלאי ב' ובא זור חקלא י ב ' מיוחד  .ד  .התוו יית דרכ ים חדשות,
ושינוי תוואי הדרך הקיימת ה מובילה למנזר יוחנן במדבר.
ה .קב יעת הו ראות בי נוי לש טחים למ בני צי בור ,למ בנה מס חרי
ושטח ים למי תקנים ה נדסיים  .ו  .קביעת ה וראות פית וח לשטח
ציבור י פ תוח .ז  .קבי עת תנ אים למ תן הית ר ב ניה .ח  .קביעת
גבולות מגרשים חדשים בתחום אזור חקלאי ב'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 27/09/2004ובילקוט הפרסומי ם  ,5343הת שס״ה ,עמ ' ,432
בתאריך .14/11/2004
בתאריך
זו מבטלת את ההו דעה שפורס מה
הודעה
 ,25.1.2006בילקוט הפרסומי ם  ,5845עמ '  ,1384בדבר אי כניסתה
של התכנית לתוקף.
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה מטה יהוד ה ,טל'  ,02-9900888וכל מעונ יין רשאי לעי ין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מי/843/ד
שם התכנית :שינוי שטח משטח חקלאי א' לשטח
חקלאי א' מיוחד  -חוות סוסים ,מושב שורש
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

התכנון

מס' מי/843/ד ,שינוי לתכנית מי ,200/אישור לפי תמ״א תמא/
.35
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחי ם הכל ולים ב תכנית ומ קומם :ש ורש .מוש ב שורש;
קואו רדינט ות לפי רשת י שראל החד שה אורך בין  633.225לבין
 633.400רוח ב בין  204.750לבין  ;205.000הכל ל פי ה גבול ות
המסומ נים בתשר יט בקו כחול; גוש ים וחלק ות :גוש,29659 :
חלקי חלקה.19 :
מט רת התכ נית :א .ש ינוי י יעוד ש טח משטח חקל אי א'
לשטח ח קלאי א ' מ יוחד לה קמת ח וות סו סים .ב  .ק ביעת ז כויות
ומגב לות בנ יה לאז ור חקלאי א ' מ יוחד .ג .קבי עת תנ אים למתן
היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 03/11/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5597הת שס״ז ,עמ ' ,571
בתאריך .20/11/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן לבניה מ חוז ירושלים ,רח' ש לומציו ן המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל '  ,02-6290222וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה מטה יהוד ה ,טל'  ,02-9900888וכל מעונ יין רשאי לעי ין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רות יוסף
יושבת ר אש הוע דה ה מחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
חפ/1006/טז
שם התכנית :אתר לבנין ציבור בצומת הרחובות
המימוני והרמב״ן ,רמת הדר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
חפ/1006/טז  ,שינוי לתכניו ת חפ/1006/ג ,חפ/1006/ד ,חפ,1400/
חפ.229/
השטחים הכלול ים בתכ נית ומקו מם :חיפ ה .צומת הרחובות
המימ וני והרמ ב״ן; ג ושים וחלק ות :גוש ,10870 :חלקי חלקות:
.62 ,60 ,49
מטרת התכנית :א .קביעת השימו שים המותרים באתר
לבנין ציבורי מאושר .ב .קבי עת זכו יות הבניה והוראות הבניה
באתר .ג .הרחבת הדרכים הגובלות באתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 16/07/2004ובילקוט הפרסומי ם  ,5321הת שס׳ד ,עמ ' ,3674
בתאריך .12/08/2004
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה מח וז חי פה ,שד' הפלי״ם  ,15חי פה ,טל'
 ,04-8633433וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
חיפה ,רח' ביאליק  ,3חי פה ,טל '  ,04-8356807וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

4263

חד/900/ב ,שינוי לתכניות חד/במ ,900/חד.700/

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ705/ו/ב
שם התכנית :הסדרת גישה לתחנת תדלוק בדרך 75
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
חפ/1705/ב ,שינוי ל תכניות חפ/1400/יג ,חפאג ,969/ח פ,1968/
חפ ,1705/חפ.229/
השטחי ם הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :חיפה  .באזור
התעש יה ב ין כביש  75ורח' בעל י המלאכה  .גוש )חדש ( ;11670
מגרש  ;298גוש ים וחלקו ת :גוש  ,11629 :חלקי חלקות ,23 , 11 , 1 :
.88 ,87 ,84 ,83 ,77 - 74 ,57 ,55 ,54 ,52 ,51 ,49 ,47 - 43 ,41 ,39 ,24
גוש ,11664 :חלקי חלקות .24 - 22 , 20 , 16 , 15 , 10 , 9 , 6 :
גוש ,11666 :חלקי חלקה.114 :
מטרת התכנ ית :א .הקמת תחנת תד לוק תוך יצירת
כביש שירות לאורך כביש  75אשר י אפשר גישה ל תחנה.
ב .שינוי בק ו בנין ק דמי ל רח' ב עלי ה מלאכה  .ג .תוספת של
 2קומו ת לשימו שים עי קריי ם ,ללא שי נוי באחוז י הבניה
המותרים ובגובה בנין המותר באזור התעשיה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 15/08/2003ובילקוט הפרסומי ם  ,5225הת שס״ג ,עמ ' ,4124
בתאריך .17/09/2003
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה מח וז חי פה ,שד' הפלי״ם  ,15חי פה ,טל'
 ,04-8633433וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
חיפה ,ר ח' ב יאליק  , 3חי פה ,טל '  ,04-8356807וכל מ עוני ין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
מס' חפ903/
שם התכנית :אדמת מר זכאי ושות'  -בשמבור
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מס'
חפ , 903 /שהוד עה על דבר הפק דתה בהת אם לסעי ף  89לחוק
התכנון ו הבניה ,ה תשכ׳׳ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומ ים
 ,323התשי״ד ,עמ'  ,278בתאריך .10/12/1953
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה; גושים וחלקות:
גוש ,10775 :חלקה במלואה.1 :
מט רת התכנ ית :תכ נון מפו רט של קטע מא זור מגור ים א,
ולהפרי ש מתוכו שטחים לצ ורכי צ יבור וה תוויית בינוי ו בעתיד,
תוך חלוקה מפורטת של שטח בניה ואיתור הבנינים.
כל מע וניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב משרדי הו עדה
המחוזי ת לת כנון ו לבניהמחוז ח יפה ,שד ' הפלי״ם  ,15בנ ין ב',
חיפה  ,טל'  ,04-8633448ובמש רדי הועד ה המקו מית לתכנ ון
ולבניה חיפה  ,רח' ביאליק  , 3חי פה ,טל '  ,04-8356807בימ ים
ושעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חד/900/ב
שם התכנית :קביעת זכות מעבר בשצ״פ בגוש ,10009
חלקי חלקה 298
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'

4264

התכנון

השטחי ם הכ לולים בתכנית ו מקומם :חדרה ,רח ' רמח״ל
 ,24שכונ ת ויצמ ן ; גוש ים וחלקו ת :גוש  ,10009 :חלקי חלקות:
.466 ,298
מטרת הת כנית  :קבי עת זכ ות מע בר לכל י רכב למ גרשים
מס'  1001ו 299-דרך שצ״פ.
פורסמה בע יתונים
התכנית
הודעה על הפקדת
בתאריך  05/05/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5458התשס״ו,
עמ'  ,500בתאריך .17/11/2005
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה מח וז חי פה ,שד' הפלי״ם  ,15חי פה ,טל'
 ,04-8633433וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
חדר ה ,ר ח' ה לל יפה  ,9חדר ה  ,38100טל '  ,04-6303113וכל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מ/231/א
שם התכנית :תשתיות להרחבת מושב עמיקם
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
מ/231/א ,שינוי לתכנית מ.231/
השטחי ם הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :עמיקם ; גושים
וחלקות :גוש , 11983 :חלקי חלקות,38 , 35 - 28 , 23 , 22 , 9 - 5 , 1 :
 .76גוש ,11984 :חלקי חלקות.85 ,33 - 29 ,27 ,20 ,2 :
מטרת התכנית :א .שינוי תקנון בנושאי חשמל ותקשורת.
ב .ק ביעת ה וראות בד בר הנחת תשתי ות תק שורת ,ו קווי ח שמל
קרקעיים .ג .מתן הנחיות לביצוע תאורת רחובות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 07/05/2004ובילקוט הפרסומי ם  ,5280הת שס׳ד ,עמ ' ,2243
בתאריך .09/03/2004
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה מח וז חי פה ,שד' הפלי״ם  ,15חיפה,
טל'  ,04-8633433וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
מנש ה אלו נה ,ד׳׳ נ חפר  ,37845טל '  ,04-6177307וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מכ/386/ב
שם התכנית :התחדשות עירונית ,פינוי בינוי
מתחם אלי כהן  -טירת כרמל
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ח יפה ובמש רדי הו עדה המקו מית ל תכנון ולבניה
מור דות הכרמל מ ופקדת תכנית מ פורטת מס' מכ/386/ב ,ש ינוי
לתכניות  ,2/20/8 , 2/20/6ג  ,910/מ כ ,123/כפיפ ות לתכנ ית
מכ/345/ב.
השטחי ם הכלו לים ב תכנית ומ קומם :ט ירת כרמל  .שכונת
אלי כ הן ,רח' ר מב״ם  ,5 , 1רח' הרצ ל  ,32רח' ה שחרו ר ,10 , 8 , 2
 ,20 ,14 ,12ורח' הרב קוק  ;13 ,1גושים וחלקות :גוש,10674 :
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

חלקות במלואן ,138 - 136,3 :חלקי חלקות,129 ,128 ,124,33,4 :
 .139 ,134 ,133גוש ,10675 :חלקה במלואה ,34 :חלקי חלקות:
 .49 ,44 ,30 ,27גוש ,10676 :חלקי חלקה .141 :גוש ,11069 :חלקי
חלקות .27 ,26 ,21 :שטח בנוי לא מוסדר.
מטר ת הת כנית :לא פשר בניה יזמית של מג ורים ,תו ך כדי
פינוי ושיקום מחדש של פונקציות מסח ריות ממוקמות באופן
בלתי חוקי.
עי קרי הו ראות הת כנית :ה קמת פ רויקט מג ורים ומ סחר על
ידי :א .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למסחר ומש רדים.
ב .ש ינוי ייעו ד משט ח לא זור מגו רים ב'  ,חני ה ציבו רית ,ש ביל
להולכי רגל ו שב״ צ לאזו ר מ גורים ד ' ודרך  .ג .ק ביעת זכויות
בניה ו הוראות בניה ,הוראו ת פיתוח ושלבי ביצוע ב שטחים
הכלול ים בתכ נית .ד  .קביע ת הסדר י ת נועה וחנ יה בתחום
התכני ת .ה .קביעת הוראות פיתוח לשטחים הפתוחי ם .ו .שינוי
מגורים ב' מיוחד למגורים ב.1
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
למשר די הועדה
הפרסומים ב עיתונים,
המאוח רת בין
המחוזי ת לת כנון ו לבניה מחוז ח יפה ,שד ' הפלי״ם  ,15חיפה,
טל'  .04-8633433העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית ל תכנון ו לבניה מ ורדות ה כרמל ,ר ח' כורי  ,2חי פה
 ,33093טל' .04-8676296
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

טל'  ,04-8633433וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
מורדו ת הכ רמל ,רח ' כורי  , 2חיפ ה  , 33093טל '  ,04-8676296ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' חפאג701/
שם התכנית :כביש גישה לזלפה  -הסתעפות
מכביש ) 66מגידו-ג'נין(
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' חפאג ,701/שינוי ל תכנית ג.400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלה עירון.
רח' ז לפה ,ב קטע מ הדרך המו בילה ל כפר ז לפה ,מ דרך 66
)מגידו -ג'נין( בחלק ש בין ה כפרים ס אלם ו זלפה; גושים וחלקות:
גוש ,20397 :חלקי חלקות.27 ,20 ,19 :

מטרת התכנ ית :לה תוות כביש גישה לז לפה בקטע שבין
הכפרים סאלם וזלפה ,בחלק שאינו מוסדר סטטוטורית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה
 ,1724התשל״א ,עמ'  ,1831בתאריך .27/05/1971

בילקוט הפ רסומים

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה מח וז חי פה ,שד' הפלי״ם  ,15חיפה,
טל'  ,04-8633433וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
עירון  ,ערערה  ,30025טל '  ,04-6351789וכל מעוני ין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הוד עה ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס' מכ/334/יג
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה במגרש  ,4רמות יצחק
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
מכ/334/יג ,שינוי לתכניות מכ/במ/334/א ,מכ/במ.334/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נשר .במדרונות/
רכס ג בעות הכרמל ב תחום עיריית נשר ,ב שכונת רמות י צחק.
גוש  ,11206חלק ה  225א רעית לפי ת א”ח ) 142מגר ש  4לפי
מכ ;(334/גושים וחלקות :גוש ,11206 :חלקי חלקות.15 ,3 :
מט רת התכ נית :א  .הגדל ת א חוזי הבנ יה ב 2.6%-המהווים
 128.6מ״ר ה מתחלקים באופ ן שו וה בי ן חמשת הדירות ה באות:
 46/1 , 44/1 , 44/2 , 42/1 , 42/2בלבד .שטח זה נוצל לתוספת
הקיימ ת כב ר במפלס  -10.71הממו קם קו מה א חת מת חת למפלס
 -8.40המאושר לפי היתר קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 20/11/2005ובילקוט הפרסומי ם  ,5403הת שס״ה ,עמ ' ,2922
בתאריך .08/06/2005
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה מח וז חי פה ,שד' הפלי״ם  ,15חיפה,

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש/547/ב
שם התכנית :נוה הדרים בצפון כרכור
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף 117לחוק ה תכנון ו הבניה,
התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש/547/ב ,ש ינוי
לתכניות ש/מק/547/א ,ש/במ.547/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס-חנה-כרכור.
צפון כרכור ו דרומית לקיבוץ משמרות; גושים ו חלקות :גוש:
 ,10068חלקות במלואן ,50 , 42 :חלקי חלקות .49 , 45 :גוש,10071 :
חלקות ב מלואן ,104 , 43 , 42 , 29 - 14 :חלקי חלקות  .32 , 31 :גוש:
 ,10072חלקה ב מלואה  .1 :גוש  ,10074 :חלקה ב מלואה  ,307 :חלקי
חלקות .107 ,106 ,1 :גוש 10100 :חלקי חלקות.139 ,38 ,31 ,30 :
מטרת הת כנית :א .שינוי סע יפים .17א ו.17-ב 1.בהוראות
תכניו ת ש/במ 547/ו-ש/מק /547/א ,כ די להקטין את ר דיוס
מגבלות הבניה מהלולים הקיימים במשמרות ל 150-מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 13/09/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5573הת שס״ו ,עמ ' ,4873
בתאריך .04/09/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה מח וז חי פה ,שד' הפלי״ם  ,15חיפה,
טל'  ,04-8633433וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
שומר ון ,זכ רון יעקב  ,30950טל '  ,04-6305522וכל מעוניין רשאי
פתוחים
בה בימים ובשעות ש המשרדים האמור ים
לעיין
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי שומרון

מחוז המרכז

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש/1037/א
שם התכנית :תוספת אחוזי בניה בגוש ,11308
חלקה  ,57זכרון יעקב

מרחב תכנון מקומי טייבה

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
ש/1037/א ,שינוי לתכניות ש ,207/ש/105/א.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' טב3099/
שם התכנית :קביעת חזית מסחרית ,הגדלת
אחוזי בניה ,תוספת קומה

השט חים הכלולי ם בתכנ ית ומקומ ם :זכרו ן יעקב .רח' הלל
יפה  ;6גושים וחלקות :גוש ,11308 :חלקה במלואה.57 :

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' טב ,3099/שינוי לתכנית טב.4/1111/

מטרת התכנית :א .הסד רת מצ ב בנ יה קיי מת ,ותוספת אחוזי
בניה בקומת הקרקע וקומ ה א' .ב .שינו י קווי בנין לצורך התאמה
למצב קי ים לפי הית ר .ג .הסבת  5%שטחי שירות שניתנו בהיתר
לשטח עיקרי)מתוך  10%שטחי שירות שניתנו בהיתר(.

השטחי ם הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :טייבה ; גושים
וחלקו ת :גוש , 8030 :חלקי חלקה  ;9 :מגרשים :א (4/9) 9/4בהת אם
לתכנית טב.4/1111/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 09/06/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5511הת שס״ו ,עמ ' ,2398
בתאריך .27/03/2006

מטרת התכ נית . 1 :קביעת חזית מסחרית  .2 .הגד לת אחו זי
בניה .3 .הקטנת קו בנין צדד י לפי הקונ טור הקיים  .4 .שינוי
ייעוד משטח פרט י פתוח לחני ה ציב ורית ודרך .5 .שינ וי ייע וד
ממגורים ג' לשטח פרטי פתוח .6 .קביעת הוראות בניה.

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה מח וז חי פה ,שד' הפלי״ם  ,15חי פה ,טל'
 ,04-8633433וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
שומר ון ,זכ רון יעקב  ,30950טל '  ,04-6305522וכל מעוניין רשאי
פתוחים
בה בימים ובשעות ש המשרדים האמור ים
לעיין
לקהל.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש1210/
שם התכנית :הוספת שתי יח״ד בנימינה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
ש ,1210/שינוי לתכניות ש ,375/ש ,83/ש/23/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה-גבעת עדה.
רח' הכל נית  ; 86גוש ים וחלקו ת :גוש  ,10151 :חלקה במלוא ה:
.125
מטרת התכנית :א .תוספת שתי יח׳׳ד בתחום החלקה,
)סך הכל  4י ח׳׳ד בחלקה ( .ב .הקט נת קו בנין צדדי מ  4-מ'
ל 3-מ' .ג .הק טנת קו בנין קדמי למ בנה הק יים בלב ד  1.86 -מ'
במקום  5מ' .ד .קביעת הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 03/11/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5593הת שס״ז ,עמ ' ,454
בתאריך .08/11/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה מח וז חי פה ,שד' הפלי״ם  ,15חי פה ,טל'
 ,04-8633433וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
שומר ון ,זכ רון יעקב  ,30950טל '  ,04-6305522וכל מעוניין רשאי
פתוחים
בה בימים ובשעות ש המשרדים האמור ים
לעיין
לקהל.
יגאל שחר
יושב רא ש הועד ה המ חוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 09/07/2004ובילקוט הפרסומי ם  ,5311הת שס׳ד ,עמ ' ,3318
בתאריך .06/07/2004
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
טייבה ,טייבה  , 40400טל '  ,09-7992808וכל מעונ יין רשאי לעי ין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' כס/3/119/ט
שם התכנית :קביעת זכויות בניה
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה מרכז ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' כס/3/119/ט,
שינוי לתכניות כס /3/119/ג ,כס.1/1/
השטחי ם הכ לולים בתכ נית ומקו מם :כפר סבא ,רח ' הגליל
 49א; גושים וחלקות :גוש ,6433 :חלקה במלואה.581 :
מטרת ה תכנית :קביעת זכוי ות בניה בעבור סגירת מ רפסות
מקורות.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית ל תכנון ולב ניה כפר סבא ,ר ח' ויצמן  ,135כפ ר סבא
 ,44100טל' .09-7649175

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מד3/1/
שם התכנית :תחנת תדלוק דרך ויער
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' מד ,3/1/שינוי לתכנית מד.2020/
ומקומם :מודיעין -מכבים-
השטחים הכלולים בתכנית
רעות  ,הש טח תחום על יד י כביש  443מצ פון .השטח נמצא בין
קווי אורך  151.000-150.700ובי ן קוו י רוח ב ;147.700-147.400
גוש  ,5631ח׳׳ח .3
מטרת התכ נית  :הקמת תחנת תדלוק מדרג ה א' לפי תמ״א
 18באמצ עות שי נוי ייעו ד מש טח יע ר קיים או עת ידי לתחנת
דלק.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית וני ם ביום
 28/4/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5526הת שס״ו ,עמ ' ,3154
בתאריך .10/5/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ול בניה מח וז המ רכז ,שד ' הרצל  ,91ר מלה ,ט ל'
 ,04-9788444וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
מודיעין -מכ בים -רעות ,רח' דם המכבים  ,1מודיעין-מכבי ם-
רעות  ,טל'  ,08-9726045וכל מע וניין רשאי לעיין בה בימ ים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נס202/
שם התכנית :פינוי בינוי למתחם הבנים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז המ רכז וב משרדי הו עדה המ קומית לתכנון
ולב ניה נס ציונ ה מופק דת תכנ ית מיתא ר מקומ ית מס' נס,202/
שינוי לתכנית נס.1/1/
השטח ים הכלו לים בתכנית ומקומם :נס ציונ ה .שמות
הרחובו ת :הבנים  , 6 , 4 , 2ביאלי ק  , 3גבעת י  2גובל ב ויצמן;
גושי ם וחלקות  :גוש ,3637 :חלקות במלואן ,617 , 605 , 410 , 124 :
חלקי חלקות.634,619 ,618 ,25 ,5 :
מטרת התכ נית :פינ וי המבנ ים הקי ימים במג רשים ,124
 ,1001 , 1002ו  410-הסמו כים לרח ובות ה בנים ווי צמן לצורך
הקמת  55יח ׳׳ד במב נים בנ י  6-5קומו ת על עמו דים  ,ומבנה
מסחר ומש רדים ,על ידי . 1 :איחוד וח לוקה של החלקו ת ,605
 634ו  + 617-ח לק מ  619-ללא הס כמת הב עלים  .2 .שינו י ייעוד
ממג ורים ג' ושטח צ יבורי פתוח לשטח מ גורים מי וחד ,שטח
פרטי פתוח ומגרש למסחר ומשר דים .3 .קביעת זכויות והורא ות
הבניה ותנאים להיתר הבניה .4 .קביע ת זכו ת מעב ר במגרש
 1002לציבור לצורכ י החניה העילית  .5 .חיבור רחוב ביאליק
לרחו ב ויצ מן ,על ידי ש ינוי י יעוד מ שטח ציב ורי פתו ח לדרך
כפי שקיים בפועל.
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחי ם לקהל כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומי ת לת כנון ול בני ה נס צי ונה ,רח ' הבנים  ,9נס ציו נה
 ,70400טל' .08-9383810
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת43/552/
שם התכנית :שינוי ממגורים ז' למגורים מיוחד ,הגדלת
שטחים עיקריים ושטחי שירות ,הגדלת מספר יח״ד
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' נת ,43/552/ש ינוי לתכ ניות נ ת/100/ש ,1/נ ת ,304/נ ת/
.7/400
השטחים הכלו לים בתכ נית ומקו מם :נתנ יה ,רח' גורדון ;62
גושים וחלקות :גוש ,8267 :חלקה במלואה.348 :
מטרת ה תכנית :א .שי נוי יי עוד הק רקע מאזור מ גורים
ז' לא זור מגור ים מיו חד .ב .הג דלת שטח ים עיקר יים וש טחי
שירות .ג .הגדלת מס' יחידות דיור מ 7-יח”ד ל 15-יח״ד.
ד .הג דלת מס ' קומו ת ממ רתף  4 +ק ומות על עמודים  +בניה על
הגג ל 2-קומות מרתף  +קומת ביניים  8 +קומות על עמודים.
ה .קביעת הו ראות ו מגבלו ת בניה  .ו  .שינו י קווי ב נין .ז .הריסת
מבנים קיימים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 08/10/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5593הת שס״ז ,עמ ' ,455
בתאריך .08/11/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
נת ניה  ,רח ' תל חי  ,8נתני ה  ,42439טל '  ,09-8603159וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס'
נת61/800/
שם התכנית :שינוי ייעוד :הגדלת שטחים עיקריים,
שטחי שירות ,מס' יח״ד ,מס' קומות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
נת/100/ש,1/
מס' נת ,61/800/שינוי לתכניות נת,229/
נת ,4/217/נת.7/400/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח' גבע ;35
גושים וחלקות :גוש ,8233 :חלקה במלואה.170 :

המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה ,42439
טל' .09-8603159

מטרת הת כני ת :א .שי נוי יי עוד ממ גור ים י' למ גורים
י' מיו חד .ב  .הגדל ת ש טחים עיקר יים .ג  .הגדל ת ש טחי שיר ות.
ד .הגדלת מס' יח׳׳ד מ 6-י ח׳׳ד ל  8-יח׳ ׳ד .ה .הג דלת מספר
קומות.

בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 23/04/2004ובילקוט הפרסומי ם  ,5283הת שס״ד ,עמ ' ,2361
בתאריך .17/03/2004
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
נת ניה  ,רח ' תל חי  ,8נתני ה  ,42439טל '  ,09-8603159וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת/42/800/א
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מסחרי ,5
מגורים ב ,הגדלת מספר קומות ע״ג קומת מסחר,
הגדלת שטחים עיקריים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה מרכז ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
נתנ יה מ ופקדת ת כנית מ יתאר מ קומית מ ס' נת/42/800/א ,ש ינוי
לתכניות נת/2/101/א ,נת.7/400/
רחובות:
ומקומם :נתניה.
הכלולים בתכנית
השטחים
תחום בין הרחובות ר זיאל ,יהלום ו זנגביל .מס' בית,17 , 4 , 2 :
 ;19קוא ורדינטה מער ב  ,187.150מזר ח  ,Y -קוא ורדינטה דרום
 ,692.875צפו ן  ;X -גוש ים וחלקו ת :גוש  ,8266 :חלקות במלואן:
 ;13 ,12 ,9 ,8מגרשים :א ,ח' בהתאם לתכנית נת/2/101/א.
מטרת ה תכנית  :הקמת מבנה למקבצ י דיור ה כולל 238
יח ידות ב גובה של  10ק ומות מעל ק ומת קרקע ו  3-קומות
מרתף.
עיקרי הוראו ת התכני ת :א .איח וד וחלוק ה מחדש בהסכמת
הבעלים בהתאם ל פרק ג ' ,סימן ז' ל חוק ה תכנון והבניה,
התשכ׳׳ה .1965-ב .שינוי ייעוד מאזור מסח רי  ,5מג ורים ב',
שביל ,חניה וד רכים קי ימות ל אזור מג ורים מי וחד ,מוסדות
ציבור ומסחר ,דר ך מוצעת ודרכים קיימות  .ג .ביטול והרחבת
דר כים קי ימות .ד .הג דלת מספר קו מות מ 8-קומות על עמודים
ל 3-קומ ות מרת ף  10 +קומות מעל קו מת הק רקע העליונה
 +ק ומה טכני ת .ה .תוספת שטח ים עיקר יים מ  4,676-מ״ר
ל 10,800-מ״ר .ו .קביע ת  238יחיד ות למקבצי דיור .ז .קביעת
הוראות ומגבלו ת בני ה .ח .קביעת זי קת הנא ה למעבר ציבורי.
ט .קביעת קווי בנין.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל' .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
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ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת85/800/
שם התכנית :הקמת בית משותף
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה מרכז ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
נתנ יה מ ופקדת ת כנית מ יתאר מ קומית מ ס' נת ,85/800/שינ וי
לתכניות נת/100/ש ,1/נת.7/400/
נתניה .רח'
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
לבונטין  ,14פינ ת הרח ובות לבונטין ,גבע ופת ח תקו ה.
מרכז העיר .קואור דינטה  ,X 187/40קואורדינט ה ;Y 692/310
גושים וחלקות :גוש ,8261 :חלקי חלקה.18 :
מטרת התכנית :הקמת בית משותף.
עיקרי הו ראות התכ נית :א .תוספת  140מ״ר שטחים
עיקרי ים .ב  .ק ביעת ש טחי שירות .ג .ש ינוי ק ו ב נין צדדי.
ד .תוספ ת קומה מ 6-קומות על עמודי ם  +בנ יה על הגג
ל 7-קומות על עמודים  +בניה על הגג.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המ קומ ית ל תכנון ו לבניה נ תניה ,ר ח' תל חי  ,8נתני ה ,42439
טל' .09-8603159
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת/26/1232/ב
שם התכנית :התוויית דרך חדשה ,קביעת בניה
בקיר משותף
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' פת/26/1232/ב ,שינוי ל תכניות פת ,26/1232/פ ת,2000/
פת.10/2000/

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .רח'
בן ציון גליס )רח' סגולה( ,רח' הבורסקאי; גושים וחלקות:
גוש ,6354 :חלקות במלואן.56 ,55,54 :
מטרת התכנית  :תכני ת זו בא ה לשנו ת תכנית מיתאר
מקומי ת פ תח תקו ה כד לקמן :א .הת וויית דר ך חדש ה .ב  .קביעת
בניה בקיר משותף .ג.קביעת קו בנין לבנין קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 03/12/1999ובילקוט הפרסומי ם  ,4832עמ '  ,1745בתאריך
.14/12/1999
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
פתח ת קוה ,ר ח' ה עליה ה שניה  ,1פתח תקו ה  ,49100וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח'
ביאליק; גושים וחלקות :גוש ,3934 :חלקה במלואה.69 :
מטרת התכני ת :א .שינוי ייעוד מדרך קיי מת לשטח מסחרי
בשטח של  82מ״ר ,בהתאם למצב קיים של בנין רב קומות.
ב .תוספת קומת משרדים בקומה המפולשת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 30/11/2001ובילקוט הפרסומי ם  ,5036הת שס״ב ,עמ ' ,633
בתאריך .28/11/2001
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי ה ועדה ה מקומית לתכנ ון
ולבני ה רא שון לצי ון ,רח ' הכרמל  ,20ראשו ן לציו ן ,75264
טל'  ,03-9547577וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רמלה

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת10/1256/
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' פת ,10/1256/ש ינוי לתכ ניות פ ת/5/1256/א ,מח ,113/פ ת/
 ,1256פת.5/1256/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .במערב:
רח' בר כוכב א ,בדרו ם :רח' א ורלו ב ,במזר ח :רח' המכ בים;
גושי ם וחלקות  :גוש ,6361 :חלקות במלואן ,225 - 195 , 190 , 175 :
 ,407 , 406 , 322 , 321 , 248 - 238חלקי חלקות,92 , 90 , 68 , 12 , 11 :
,227 ,226 ,191 ,148 ,145 - 143 ,140 ,139 ,136 ,133 ,132 ,98 ,97
.457 ,416 ,404 ,394 ,393 ,331 ,329 ,323 ,320 ,319 ,236
מטרת התכ נית :א  .קבי עת אזו ר ל מרכז תחב ורתי/
עירונ י משו לב .ב .קב יעת אזו ר מסח רי .ג .קב יעת אזו ר מיוחד
)כולל  2מ גדלים למשרד ים ודי ור מוגן בהיקף ש ל  200יח״ד(.
ד .קבי עת שטח לתחנת רכבת ו/או לתחנה לאיס וף נוס עים
והורד תם ,תת-קרקע ית .ה  .קביע ת מ עבר להולכי רגל לתחנת
הרכבת הק לה .ו .הרחבת ד רכים ו ביטול דרכ ים .ז .קביעת
הוראו ת ו זכויות בניה .ח .קבי עת זכויות מעבר .ט  .קביעת
הוראות לשלביות ביצוע .י .מבנים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 28.7.2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5563הת שס״ו ,עמ '  ,4555בתאריך
.9/8/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
פתח ת קוה ,ר ח' ה עליה ה שניה  ,1פתח תקו ה  ,49100וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' לה24/160/
שם התכנית :הכנסיה האוונגלית אפיסקופלית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
לה ,24/160/שינוי לתכניות לה ,160/לה/160/א ,לה.3/1000/
השטח ים הכל ולים ב תכנית ומ קומם :ר מלה .מדר ום מזרח
לצומ ת הרחובות פנ קס ו פינס קר .שטח ב ין קו אורדינטו ת אורך
 187.650-187.500לבין קואורדינטות רוחב ;648.925-648.825
גושי ם וחלקות  :גוש ,4348 :חלקה ב מלואה  ,103 :חלקי חלקות:
 .168 , 153 , 146 , 113 , 107 , 104 , 23 , 6גוש ,4373 :חלקה במלואה:
 ,46חלקי חלקות.45 ,41 ,40 :
תכנית ליצירת שיפורים במסגרת
מטרת התכנית:
התכנ ונית להקמ ת מבנה מגורי ם מיוחד לדיו ר מוגן /בית אבות
במסגר ת מ .ע.ר ר מלה ,ע ל ידי .1 :שינוי במערך התנועה וייעו די
הקרק ע .א .שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פת וח לדרך
משולב ת ,הסדר גיש ת רכב מוגב לת למגרש  103ושטח ציבורי
פתוח .ב .שינוי ייעוד ממגורים ג' מיוחד לשטח ציבורי פתוח.
ג .שינוי י יעוד קרקע מ שטח לבנ יני צ יבור ושטח ל מגרשים
מי וחדים לשטח לדי ור מוג ן/בית אבות בן  170יח׳׳ד מ וגן/בית
אבות ,וקביעת הוראות בניה .2 .קביע ת הורא ות בינו י לדיור
מוגן/ב ית אב ות הכו ללות :קווי בנין ,שטחי בני ה ,מס פר קומות,
והנחיו ת עיצוב יות למ בנה ופיתו ח השטח .3 .ק ביעת ש טח
התכנ ית ל איחוד וח לוקה בהס כמה לפי פרק ג' סימן ז ' ,לחוק
התכנון והבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 31/03/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5511הת שס״ו ,עמ ' ,2400
בתאריך .27/03/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
רמלה ,שד' ויצמן  ,1רמל ה  ,72100ו כל מעו ניין רשאי לעי ין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ20/9/1/
שם התכנית :שינוי ייעוד מדרך קיימת לשטח מסחרי,
תוספת קומת משרדים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' רצ ,20/9/1/שינוי לתכניות רצ ,39/7/1/רצ ,1/1/רצ.9/1/
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' לה/160/א28/
שם התכנית :שינוי ממגורים ג' עם חזית מסחרית
למסחרי ומגורים ,שינוי קו בנין צדדי
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

התכנון
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מס' לה/160 /א ,28/שינוי לתכניות לה/מק/160/א ,3/לה,1000/
לה/160/א ,לה.3/1000/
השטח ים ה כלולים בתכנית ומקומם :רמלה ,ש ד' הרצל ;60
גושים וחלקות :גוש ,4373 :חלקה במלואה.12 :
מטרת הת כנית .1 :שינוי ייעו ד מ מגו רים ג' ע ם חזית מסחרית
למסחרית ומגורים) 37%מגורי ם למסח ר בקומ ת קרקע(  .2 .שינוי
קו בנין צדדי מ 1.90-מ' ל 1.85-מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 05/01/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5621הת שס״ז ,עמ ' ,1353
בתאריך .30/01/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
רמלה ,שד' ויצמן  ,1רמל ה  ,72100ו כל מעו ניין רשאי לעי ין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רע558/1/
שם התכנית :תוספת שטחים עיקריים למטרת סגירת
מרפסות קיימות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף 89
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ
ולבניה מחוז המ רכז וב משרדי הו עדה המ
ולב ניה רעננה מ ופקדת תכנית מיתאר מ קומית
שינוי לתכנית רע/במ.2004/

לחוק התכנון
חוזית ל תכנ ון
קומית לתכנון
מס' רע,558/1/

השטחים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :גבעת השלשה;
גושים וחלקות :גוש , 4255 :חלקי חלקות  . 13 , 12 :גוש ,6330 :
חלקי חלקה .9 :גוש ,6331 :חלקי חלקות.4,2 ,1 :
מטרת התכ נית .1 :להסדיר את הפעילות בגן האירוע ים
הקיים במ סגרת חו קי הת כנון וה בניה .2 .שי נוי יי עוד קר קע
מח קלאי ל גן אי רועים ,שטח פרטי פתוח ,וד רך מ וצעת אל
גן האירועי ם .3 .קביעת תכליות ושימושים ,מגבלות וזכוי ות
בניה .4 .התחבר ות דר ך הגישה ל גן ה אירועי ם לד רך אזורית
מס'  .5 . 483הקל ה לקו בני ן לדר ך  483מ  80-ל  40-מ'  .6 .הריסת
מבנים קיימי ם בתחו ם רדיוס המגן .7 .הנחי ות לשימ ור מבנים
בתחום התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 18/11/2005ובילקוט הפרסומי ם  ,5475הת שס״ו ,עמ ' ,1066
בתאריך .29/12/2005
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון
דרו ם הש רון ,נו ה ירק  ,45100טל '  ,03-9000500וכל
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים
לקהל.

המחוזית
,72430
ולבנ יה
מע וניין
פ תוחים

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' שד13/470/
שם התכנית :חוות לולים דרומית

השטחי ם הכ לולים ב תכנית ומ קומם :ר עננה ,רח ' הרקפת ;3
גושים וחלקות :גוש ,6578 :חלקה במלואה.495 :

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' שד ,13/470/שינוי לתכניות שד ,1000/משמ.103/

מטרת התכני ת :בר ח' הרקפת מס'  , 3די רה מס '  5בקומה
ב' תוספ ת שטחי ם עיקר יים  16מ״ר ,למטרת סגירת מרפסות
קיימות.

השטחים הכלול ים בתכ נית ומקו מם :עינ ת .גושים ישנים:
 ,4267חלק מחלק ה  ,4268 ; 17חלק מ חלקו ת  ;10-4גושים וחלקות:
גוש ,4781 :חלקי חלקה.3 :

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית ל תכנון ו לבניה ר עננה ,ר ח' השוק  , 6רעננ ה ,43604
טל' .09-7610516

מטרת הת כנית  :הקצא ת שט ח למבנ י משק חק לאיים
המיועדי ם לגידו ל בעלי חיים )חוות לולי ם לפיטו ם עופות(,
באמצע ות שינ וי ייע וד קרק ע מאז ור חקל אי לאז ור חקלאי
מיוח ד ,ושט ח ציבורי פתוח  .השטח הציבור י הפת וח נועד
לשמור על ברושים קיימים.

בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 25/08/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5573הת שס״ו ,עמ ' ,4874
בתאריך .04/09/2006
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון
דרו ם הש רון ,נו ה ירק  ,45100טל '  ,03-9000500וכל
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים
לקהל.

המחוזית
,72430
ולבנ יה
מע וניין
פ תוחים

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' שד10/462/
שם התכנית :גבעת השלושה ,אזור שירותי דרך
 -הפיקוס

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' זמ4/325/
שם התכנית :שינוי ממגורים א' למגורים ג' ,הגדלת
מספר יח״ד ללא הגדלת סך כל השטחים העיקריים

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' שד ,10/462/שינוי לתכניות מש׳׳מ שד ,98/שד.1000/

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' זמ ,4/325/שינוי לתכנית זמ.3/325/
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ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית עקרון.
רח' הר צל .גו שים יש נים ,3796 :חלק מחלק ה  ;181גו ש ,3797
חלק מח לקות  ;44-42גוש ים וחלקו ת :גוש  ,5101 :חלקי
חלקות .148 , 117 :מגרשים  2003 , 2002 :בהתאם לתכנית
זמ/במ.3/325/
מטרת התכ נית :א .שינוי ייעוד מאזור מג ורים א' לאזור
מגורי ם ג ' .ב .א יחוד מג רשים בה סכמת ב עלי ם .ג  .קביעת
הוראות בניה .ד .שינוי קו בנין חזיתי מ 10-מ' ל 5-מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 09/11/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5601הת שס״ז ,עמ ' ,754
בתאריך .30/11/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
זמורה  ,ביל ״ו סנט ר ,קרי ת עקרון  ,70500טל '  ,08-9414044וכל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לודים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גז20/314/
שם התכנית :איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
גז ,20/314/ש ינוי לתכ ניות ג ז ,9/314/ג ז/9/314/א ,גז/9/314/ב,
גז/9/314/ג ,משמ.134/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משמר השבעה.
גוש י שן , 6072 :חלקה ישנה  ; 16 :גוש ים וחלקו ת :גוש ,6795 :
חלקה במלואה ;33 :מגרש 58 :בהתאם לתכנית גז.9/314/
מטרת התכ נית .1 :איח וד וחלו קה מח דש בהסכ מת בעל ים
לפי פרק ג' ,סימ ן ז' לחו ק התכ נון והבנ יה .2 .שינוי ייעוד ממגור ים
לבעלי מקצו ע ומשק י עזר בעבור  2מגר שי מ גורים .ב כל מגרש
תותר יחידה אחת . 3 .לאפש ר הקמת בריכ ת שחיה  .4 .שינ וי
קו בנין בעבור בריכת שחיה בהתאם לקיים בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 19/08/2005ובילקוט הפרסומי ם  ,5441הת שס״ה ,עמ ' ,4306
בתאריך .27/09/2005
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
לודים ,רח' ט שרני חובסקי  , 1רמל ה  ,72444וכ ל מעוניי ן רש אי
פתוחים
בה בימים ובשעות ש המשרדים האמור ים
לעיין
לקהל.
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ממ41/י5
שם התכנית :הקמת מרכז עירוני המשלים את הרצף
האורבני הקיים מדרום
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה מרכז ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
מצפ ה אפ ק מופקד ת תכני ת מיתא ר מקומי ת מס ' ממ,5141/
שינוי לתכניות פת/6/1276/א ,פת.2000/
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

השטחים הכלול ים ב תכנית ומ קומם :ג ני תקוה .גבולות
התכ נית :גוש  .6717מצפו ן  -גבו ל צ פוני ש ל חלק ה .21
מדרום  -גבול ד רומי של חלקה  .93ממזרח  -גבו ל מזרחי של
חלקות  . 21 , 12 , 15 , 18 , 90ממע רב  -גבול מערב י של חלק ה ;93
גושי ם וחלקות  :גוש ,6717 :חלקות במלואן ,89 , 61,21,18 , 15,12 :
 ,90חלקי חלקה.93 :
מטרת הת כנית :ה קמת מרכ ז עיר וני ה משלים את הרצף
האורב ני הקיים מ דרום ,על ידי .1 :שי נוי יי עוד הק רקע מש טח
חקלאי ,דרכים ו תחנ ת תדלוק ל שימושי ם של מ גורים ,דרכים,
שטח למבני צי בור ,ש טח צ יבורי פתוח ,ש טח ל מרכז עי רוני ,אזור
מיוחד ) למגורים ו/או מ שרדים( ,ו קביעת תכליות ה מותרות
בהם.
איח וד ו חלוקה מח דש ללא הסכ מת הב עלים ,ל פי פרק
.2
ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבנ יה ,התשכ ׳׳ה .3 .1965-קביעת
אזור לכ יכר עי רונית ומ רכז עי רוני .4 .קביעת אזור מגורים
מיו חד הכולל סך הכל  262י ח׳׳ד ב שטח עי קרי מ מוצע של
 120מ״ ר ליח״ד בבניני ם בנ י  23קומו ת  +קומת גג מ על מרתפים
וקומת קרקע .5 .קביעת אזור מ יוחד למגורי ם ) 66יח״ ד( ו/או
למשרדים  .השט ח העיקרי של המגורי ם ו/א ו המשרדים
לא יעלה על  8,000מ״ר  .6 .קביע ת תנאי ם למת ן היתר י בניה.
 .7קביע ת שטחי ם שלג ביהם תירשם זיקת הנא ה למעב ר לטובת
הציבור .8 .ביטו ל דרכי ם קיימות והתוויי ת דרכי ם חדשו ת.
 .9קביעת זכויות והוראות בניה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית ל תכנון ולבנ יה מצפה אפק ,ר ח' גליס  ,9פת ח תק וה
 ,49277טל' .03-9302051
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' עח45/15/
שם התכנית :הפרדת מגרש מגורים חד-משפחתיים
מאזור מגורים ב מיוחד למגורים חד-משפחתיים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' עח ,45/15/שינוי לתכניות עח ,17/15/עח.200/
השטחים ה כלול ים בתכני ת ומקומ ם :בית י צחק-שער
חפר .ר ח' ה ורדים  ;6גוש ים וחלקו ת :גוש  ,8212 :חלקי חלקה .11 :
מגרש 461 :בהתאם לתכנית עח.17/15/
מגורים חד-משפח תיים,
מגרש
מטרת התכנית :הפרדת
מאז ור מגורים ב' מי וחד  ,על ידי  :א .שי נוי ייעוד של חלק
מחלקה  11בגוש ) 8212מגרש מס'  461בתכנית עח,(17/15/
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מאזור מגורים ב' מ יוחד לא זור מג ורים ח ד-מ שפחתיים )מגרש
חדש 461ב( .ב  .העבר ת זכ ות של יח׳ ׳ד אח ת )מתו ך ש תיים
המותר ות במגרש  461לפ י תכני ת עח  (17/15/לאזו ר מגור ים
חד-מ שפחתיי ם )מגרש חדש 461ב( ,וב כך לי צור אז ור מג ורים
ב' מיוחד ובו יח ׳׳ד אחת  ,ואזו ר מגו רים חד -משפ חתיים ובו
יח׳׳ד אחת .ג  .קבי עת הוראו ת וזכוי ות בני ה ל אזור מגורים
חד-מש פחתי ים .ד .חלוקת מ גרשים בהס כמת בעל הקרקע
בהתאם ל הוראות פרק ג ' ,סימן ז' ל חוק התכנון ו הבניה,
התשכ׳׳ה .1965-ה .שינוי יי עוד מאז ור מגו רים ב' מיוחד לד רך
מוצעת ברוחב של  2.0מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 29/09/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5590הת שס״ז ,עמ ' ,303
בתאריך .23/10/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
עמק ח פר ,מד רשת ר ופין  ,40250טל '  ,09-8981556וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' עח1/10/29/
שם התכנית :הרחבה ב' למושב חרב לאת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' עח ,1/10/29/שינו י לתכניו ת עח/ב מ ,165/מש מ,22/
עח.200/
השטח ים הכ לולי ם בתכנית ומקומם  :חרב לא ת; נצ״מ
 ;142700/200850גוש ים וחלקו ת :גוש  ,7923 :חלקי חלקות ,80,43 :
 .88מגרש 502 :בהתאם לתכנית עח/במ.165/
תוספת  9מגרשים חד-משפחתיים
מטרת התכנית:
לשכונ ת בנים קיימת ב מושב חרב לאת .ה תכנית כוללת  :שינוי
ייעוד משטח ס פורט ל אזור מג ורים ו לשטח צ יבורי פתוח.
קביעת ה וראות וה גבלות בניה בתחום הת כנית ,ו הנחיות
לביצו ע התכ נית .חל וקה למגר שים בה סכמת בעל י הקרקע
בהתאם ל הוראות פרק ג ' ,סימן ז' ל חוק התכנון ו הבניה,
התשכ׳׳ה.1965-
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 18/06/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5544הת שס״ו ,עמ ' ,3903
בתאריך .25/06/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
עמק חפר  ,מדרש ת רופ ין , 40250 ,טל '  ,09-8981556וכל מ עוני ין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בר11/224/
שם התכנית :שחלוף שטח פרטי פתוח במגורים
ומגורים בשטח פרטי פתוח
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה מרכז ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
שור קות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בר ,11/224/שינ וי
לתכנית בר ,1/224/בר.224/
השטחים הכל ולים בתכנ ית ומקומ ם :בני ראם; קוא ורדינטה
 Xמתח ם  ,A 850 179מתח ם  ,B 950 180קואורדינט ה  Yמתחם
 ,A 340 631מתח ם  ;B 920 630גוש ים וחלקו ת :גוש  ,5462 :חלקי
חלקה  .12גוש ,5463 :חלקי חלקה .24
מטרת הת כנית :שחל וף שט ח פרט י פת וח במג ורים ,ומ גורים
בשטח פרטי פתוח.
עיקרי הוראות ה תכנית :איחוד וחלוקת ה מגרשים בהסכמת
הבעלים  .שחל וף שטח פ רטי פ תוח ב שטח מ גורי ם ,ושט ח מגורים
בשטח פר טי פתוח לל א שינ וי בגו דל השט ח המ וחלף או בז כויות
הבני ה .קבי עת דרך גיש ה ל מגורים ע ל ידי שינ וי ייע וד קרקע
משטח פרטי פתוח לדרך משולבת.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית  ,וכ ן כל ה זכא י לכ ך על פי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנ ון ו לבניה מ חוז ה מרכז ,ש ד' הרצל  ,91רמל ה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקו מית ל תכנון ולבני ה שורקות  ,גבעת ברנר ,ג בעת ברנר
.60948
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

שוקי אמרני
יושב רא ש הועד ה המ חוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ15980/
שם התכנית :מתחם גרנות  -שינוי ייעוד מחקלאות
לשטח שפ״פ ומסחר
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף 89
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ
ולבניה מחוז ה צפון ובמ שרדי ה ועדה המק ומית
טבר יה מ ופקדת ת כנית מ פורטת מ ס' גנ,15980/
ג.287/

לחוק התכנון
חוזית ל תכנ ון
ל תכנון ולבניה
שינו י לתכנ ית

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה; גושים
וחלקות :גוש ,15051 :חלקי חלקות .26 ,23 :גוש ,15250 :חלקי
חלקה.10 :
מטרת התכ נית :א .ייעוד ש טח ל מסחר .ב .הקלה בקו בניה
מדרך מספר  90ל 50-מטר מציר הדרך.
עיקר י הורא ות הת כנית :שינוי ייעוד מש טח חקלא י לשטח
פרטי פתוח ושטח למסחר.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
 ,17511טל '  .04-6508555העתק ההתנגד ות יומצא למשרדי
הועדה המקו מית לתכנון ולבניה טבריה ,רח' טבור הארץ,
טבריה ,טל' .04-6739526
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ15812/
שם התכנית :אופן חרמש  -אזור תעשיה כרמיאל
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף 89
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ
ולבניה מחוז ה צפון ובמ שרדי ה ועדה המק ומית
כרמ יאל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ,15812/
ג.2361/

לחוק התכנון
חוזית ל תכנ ון
ל תכנון ולבניה
שינו י לתכנ ית

השטחי ם הכלולי ם בתכנית ומקומם  :כרמיאל ; גושים
וחלקות :גוש ,19159 :חלקי חלקות.117 ,115 :
מטרת התכנית :א .ש ינוי י יעוד ק רקע המיועדת לשטח
ציבורי פתוח ל שטח ה מיועד להקמת מ בני ת עשיה שישתלבו
באזור .ב .הגדרת זכויות ומגבלות בניה.
עיקרי התכ נית :א .קביעת הת כליות המו תרות לכל ייעוד
קרקע .ב .מ תן אפש רות לחלו קת משנה של המג רש ל פי הצורך.
ג .מתן הוראות והנחיו ת לבינוי  ,עיצוב אדריכלי ופי תוח
שיתאימו לתנאי הטופוגרפיה במקום.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכן כל הזכ אי לכך לפי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנג דות בתוך  60ימים מ מועד פר סומ ה של הה ודעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מחוזית לת כנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל ,כרמיאל ,טל' .04-9085671
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחבי תכנון מקומיים נצרת ויזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג14386/
שם התכנית :שיקום מחצבת העמק
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז הצפ ון ובמש רדי הועד ות המק ומיות לתכנון
ול בניה נצרת ו יזרעאל ים מופק דת תכנית מ פורטת מס' ג,14386/
שי נוי לתכנ יות תמ”א ,22תמ”א  ,31ת מ”א  ,8ת מ”מ  ,2ג ,4070/
ג ,1094/ג.8144/
השט חים הכל ולים ב תכנית ומ קומם :מ ועצה אזו רית עמק
יזרע אל ונצרת ; גושי ם וחלקו ת :גוש ,16560 :חלקי חלקות .3 - 1 :
גוש ,16565 :חלקי חלקות  .6 , 4 , 2 , 1 :גוש  ,16825 :חלקי חלקה:
.14
מדוייקים לשטח
א .קביע ת גבול ות
מטרת התכנית:
המשוק ם .ב .קביע ת הנח יות לשי קום השט ח הפגו ע .ג .הגדרת
שימושים סופיים עיקריים בשטח המשוקם.
עיקרי ה וראות הת כנית :א .קביעת הת כליות ה מותרות
בתחום ה תכני ת .ב .ק ביעת הנ חיות ל שיק ום שטח מ דרונות
החציבה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכן כל הזכ אי לכך לפי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנגד ות בתוך  60ימים מ מועד פר סומ ה של הה ודעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מחוזית לת כנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המק ומית ל תכנון ולבניה נצרת ,נ צרת ,טל' ,04-6459200
ולמשר די הועדה ה מקומית לתכנון ולבניה י זרעאלי ם ,עפולה
 ,18120טל' .04-6520038
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחבי תכנון מקומיים נצרת ומבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג13029 /
שם התכנית :השלמת קטע דרך
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפור טת
והבניה,
מס' ג ,13029/שינוי לתכניות נצ/מק ,1001/ג.2634/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת; גושים וחלקות:
גוש ,16543 :חלקי חלקות.129 ,122 ,27 - 25 ,21 ,20 :
מטרת התכנית :התוויית דרך המחברת בין יפיע לנצרת.
עיקר י הורא ות הת כנית :שינוי ייעוד קר קע מאזו ר בניה
לדרך ,והסדרת מערכת הדרכים באזור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 21/03/2005ובילקוט הפרסומי ם  ,5395הת שס״ה ,עמ ' ,2572
בתאריך .03/05/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
נצרת  ,נצרת  ,טל'  ,04-6459200ובמשר די הוע דה המקומ ית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית
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 ,17000טל'  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג10895/
שם התכנית :תכנית מיתאר לעכו העתיקה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס ' ג ,10895/שינוי לת כניות ג ,7063/ג ,4760/ג ,1440/ג/ב מ/
 ,18ג  ,849/ג ,1415/ג ,7904/ג ,10243/ג ,1271/ג ,384/ג,6585/
כפ יפות לתכ ניות ג ,11570/ג1/ו0ו ,1ג ,12286/ג ,10872/ג,10828/
.11010/1
השטחים הכלולי ם בתכ נית ומקו מם :עכו ; גושים וחלקות:
גושים ב שלמות .18014-18009 :גושים ב חלקיות ,18008 , 18007 :
.18015
מטרת התכ נית .1 :לאפש ר את פי תוחה של עכ ו העתי קה
תוך שמי רה קפדנ ית על אופי יה המי וחד .2 .לשמור על האתרים
המסורתיים המשמשים את נכסי מורשת לכל הדתות והעדות.
 .3לשמ ור על הא תרים הארכיאולוגיים בשטח הת כני ת ,ועל
הנכסי ם התרבותיים ,הה יסטוריים וה ארכיטקטונים  .לאפשר
עבודות ש ימור ו שיחזור .4 .ליצור תנאי מ גורים ו עיסוק נאותים
תוך שמי רה על או פי הבי נוי .5 .לפתח א ת ענ ף ה תיירות
והנופ ש לפע ילו ת ביקור ולשהייה ארוכה  ,על בסי ס משאבי
טבע ,ה היס טוריה והנ וף היח ודיים של ה עיר .6 .לש מש בס יס
להוצ אות הית רי בנ יה כמפ ורט בפרק  ,3.2ולה כנת תכנ יות בנין
ערים מפורטות בשאר המקרים.

מטרת ה תכנית :א .שי נוי יי עוד מא זור חק לאי לאזור מ גורים
מי וחד שמ ונה כ 26-י ח׳׳ד ,ו שטח צ יבורי פ תוח ו משולב עם
מבנה ציבור ודרך מ שולבת ודר ך .ב .שינוי י יעוד מאזור חקלאי
לא זור מג ורים מ יוחד ,דרך משו לבת ומבנה צ יבור מש ולב עם
שטח ציב ורי פתוח .ג .ק ביעת הו ראות ב ניה ושימו שים באז ורים
השונים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 08/12/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5607הת שס״ז ,עמ ' ,950
בתאריך .24/12/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
 ,17511טל '  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולב ניה גבע ות אלוני ם ,שפר עם ,טל'  ,04-9502017וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16277/
שם התכנית :הגדלת אחוזי בניה ,כיסוי קרקע
והקטנת קווי בנין ,כפר מנדא
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה צפון ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
גבע ות א לונים מ ופקדת תכנית מ פורטת מ ס' גנ ,16277/שינ וי
לתכנית ג.7676/
השטחי ם הכלו לים בתכנית ו מקומם:
וחלקות :גוש ,17571 :חלקי חלקות.56 ,48 :

כפר מנדא ; גושים

עיקרי הו ראות הת כנית .1 :קביעת התכליות המותר ות
לכל יי עוד קר קע .2 .קביעת הוראות שימור ושיחזור אדריכ לי
אורבני .3 .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מטרת ה תכנית :הגדלת אחוזי בניה ,כיסוי קרקע ,ו הקטנת
קווי בנין.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 08/08/2003ובילקוט הפרסומי ם  ,5212הת שס״ג ,עמ ' ,3681
בתאריך .31/07/2003

עי קרי ה וראות התכנית  :א  .הגדלת אחוזי ב ניה מ144%-
ל ,190%-והגדל ת תכסי ת קרקע מ 36%-ל  .56%-ב .הקטנת קו וי
בנ ין לפי המופ יע בתש ריט .ג  .ש ינוי מרו וח בין בנינ ים מ 6-מ'
ל 3.65-מ'.

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
 ,17511טל '  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבני ה עכ ו ,רח ' ויצמן  ,35עכ ו ,טל '  ,04-9956118וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15239/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי
לאזור מגורים ,ביר אל מכסור
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
ג ,15239/שינוי לתכנית ג.7403/

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחי ם לקהל כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי ה תכני ת ,ו כן כל הזכ אי ל כך לפי ס עיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
 ,17511טל '  .04-6508555העתק ההתנגד ות יומצא למשרדי
שפרעם,
אלונים,
לתכנון ולבניה גבעות
המקומית
הועדה
טל' .04-9502017
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

השטחים הכ לולי ם בתכנית ומקומם  :ביר אל -מכסור;
גושים וחלקות :גוש , 12218 :חלקי חלקות .63 , 62 , 59 - 57 :
גוש ,12219 :חלקי חלקות.95 ,58 - 56 :
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ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14645/
שם התכנית :הרחבת מושב מעלא גמלא
ב 38-יחידות דיור בתחום
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס ' ג ,14645/שינוי לת כניות ג ,5202/ג ,8677/גו/מ ק,01/5202/
אישור לפי תמ”א.31
השט חים הכ לולים בתכנית ומקומם :מעלה גמ לא .רח'
מעלה גמלא; ג ושים ו חלקות :גוש 200000 :חלקי חלקות ,13 :
.34 ,33
מטרת התכני ת :א .ה גדלת מספר י חיד ות דיור בתחום
הייש וב .ב .הגדלת שטחי מגרשים /נחלות משטח חקל אי ,מבנה
ציבור ,ציבורי פתוח ,מגורי ם ודרך לאזור מגורים ,מגורים
א' ,ד רך ,שטח צי בורי פת וח וש טח צי בורי מש ולב .ג .ה סדרת
גבולות בין הנחלות .ד .הסדרת ג בולות בין ייעודי קרקע שונים.
ה .הקלה מדרך מס' .869
עיקר י הוראו ת התכ נית :א  .ה גדלת מספ ר יחידו ת דיור
בתחום היי שוב .ב .קביעת הת כליות המו תרות לכל ייעוד
קרקע .ג .קבי עת הורא ות בני ה .ד .קבי עת הנחי ות בינ וי ועיצוב
אדריכלי .ה .קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 26/05/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5542הת שס״ו ,עמ ' ,3827
בתאריך .19/06/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  ,04-6508555וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
גולן ,קצרין  ,12900טל '  ,04-6969712ו כל מעו ניין רשאי לעי ין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14664/
שם התכנית :תכנית מיתאר צנדלה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה צפון ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
הג לבוע מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג 14664/שינוי
לתכניו ת גל/מק ,4/ג/ב מ ,31/ג ,11566/ג ,2699/ג ,6408/ג,7686/
אישור לפי תמא ,22/תמא.35/
השטחי ם הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :צנדלה  .גושים
וחלקות :גושים בשלמות .20617 , 20616 , 20615 :גוש ,20612 :
חלקה במ לואה ,4 :חלקי חלקה  .2 :גוש  ,20613 :חלקות במלואן ,6 :
 ,10 , 9חלקי חלקות .11 , 8 , 7 , 5 - 1 :גוש ,20614 :חלקות במלואן:
 ,3 , 1חלקי חלקה .2 :גוש ,20856 :חלקות במלואן,41 , 38 , 30 , 29 :
 ,42חלקי חלקות.71 ,69 ,59 ,56 ,37 ,16 ,15 :
מטר ת התכ נית :ת כנית מ יתאר לשנ ת יעד  2020ליישוב
צנדלה  .בה תאם לתכני ת אב ליישוב אש ר אומצה על יד י הועדה
המחוזי ת ,המהווה עידכו ן לתכניו ת מיתאר מאושרו ת ,מגדירה

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מגמות פיתוח ומתווה מדי ניות ת כנון של היישוב כיישוב כפרי,
תוך מ תן הנחי ות להכנת תכניות מפורטו ת ,והגד רת ת חומי
גמישו ת ופי תוח ב עתיד .ה תכנית מ סדירה מ ערך שטח י ציבור
בנויים ופתוחי ם לשירו ת התושבים  .התכני ת מגדירה מתחמים
לפיתו ח ומב נים לתכנון מפורט .התכנית מבוססת על היק ף בינוי
ריאלי  1,043 -יח׳׳ד) 725יח׳׳ד 2800/נפש לשנת .(2022
עיקרי ה וראות התכנ ית :א .הר חבת שטחי בניה ל מגורים
ולצורכ י ציבור  -לפ י פרוגרמ ה )נספח  1לתכנ ית( .ב  .ש ינוי ייעוד
מקרקע חקלא ית לשטח י בניה בי יעודי ם שוני ם ,כולל פיתוח
מרכז אז רחי מש ולב ,מרכז חינ וך וספ ורט ,אזור מש ולב למ גורים
ולשטח י ציב ור ,לבית עלמין ,עידכון והתוו יית דרכ י גישה.
ג .קבי עת זכוי ות ומג בלו ת בניה  .ד .קבי עת מתחמ ים לפי תוח
וקביעת מבנים לתכניו ת מ פורטות .ה  .קביעת הוראות לביצוע
התכנית .ו .קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעיתו נים ,ל משרדי ה ועדה המחוז ית לתכנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המק ומית לתכנ ון ול בניה הגלבוע ,עין חר וד )מאו חד( ,טל'
.04-6533237
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג10508/
שם התכנית :הרחבת מושב ברק ,שינוי למיתאר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' ג ,10508/שינוי לתכנית ג.1361/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ברק; גושים וחלקות:
גוש ,20770 :חלקי חלקות.72 - 70 ,36 :
מטרת הת כנית :א  .שינ וי ייע וד משט ח ה מיועד למ גורים
ל אזור מג ורים א 2וחלוק ה למגרש ים .ב .קב יעת הוראו ת לביצוע
התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 04/07/1999ובילקוט הפרסומי ם  ,4789הת שנ״ט ,עמ ' ,4968
בתאריך .29/07/1999
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
,17511טל'  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה הגלבוע  ,עין חרו ד )מאוחד ( ,טל'  ,04-6533237ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג12300/
שם התכנית :חזיריות ,מערבית לכפר יאסיף ,צפונית
לג׳דיידה-מכר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15760/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח
מגורים ב' ,ירכא

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
ג ,12300/שינוי לתכניות תמ״א ,31/תמ׳׳מ.2/

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
ג ,15760/שינוי לתכניות ג ,3699/ג.7506/

השטחי ם הכל ולים בתכנית ו מקומם :צפון מער ב ירכא;
גושי ם וחלקות  :גוש ,18760 :חלקה ב מלואה  ,47 :חלקי חלקות:
 .86 , 77 , 76 , 73 , 72 , 69 , 68 , 65 , 60 , 46 - 32גוש ,18761 :חלקי
חלקות.119 , 47 - 44 , 41 - 38 , 34 , 29 , 28 , 22 , 21 , 8 , 6 , 5 , 3 :
גוש ,18763 :חלקי חלקות  .17 , 16 , 4 , 3 :גוש  ,18771 :חלקה
במלואה ,24 :חלקי חלקות.142 ,139 ,5 ,2 ,1 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירכא; גושים וחלקות:
גוש ,18887 :חלקי חלקה .42 :גוש ,18899 :חלקה במלואה.69 :

מטרת התכנית  :א .ש ינוי י יעוד מ אזור ח קלא י לאזור חקלאי
מיוחד  .ב .הת וויית דרכים  .ג .ש ינו י ייעוד קרקע חק לאי ת לקרקע
חקלאי מיוחד  .ד .קביעת ה תכליות ה מותרות לכ ל ייעוד קרקע.
ה .ק ביעת הו ראות ב ניה  -מרוו חי בניה ,גו בה בנ ינים .ו .קביעת
הנחיות בי נוי ועי צוב אד ריכ לי .ז .קב יעת הנח יות סב יבתיות.
ח .קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 21/07/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5563הת שס״ו ,עמ ' ,4562
בתאריך .09/08/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  ,04-6508555וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
הגל יל המ רכזי ,עכ ו ,טל'  ,04-9912621וכל מעוני ין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג14343/
שם התכנית :שינוי ייעוד נקודתי משטח חקלאי
למגורים ב' ,צפון מערב ירכא
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' ג ,14343/שינוי לתכנית ג.7506/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירכא; גושים וחלקות:
גוש ,18898 :חלקי חלקות.80 ,53 ,52 ,6 :
מטרת התכני ת :שינ וי ייע וד הקר קע משטח
למגורים ב' ,והתוויית כבישים חדשים.

חקלאי

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 03/12/2004ובילקוט הפרסומי ם  ,5359הת שס״ה ,עמ ' ,1109
בתאריך .17/01/2005
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
,17511טל'  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולב ניה ה גליל המר כזי ,ע כו ,טל'  ,04-9912621וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
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מטרת התכני ת :א .שינוי ייעוד מש
מג ורים ב'  .ב .שינוי ייעוד משטח חקלאי
 +שצ״פ ,והתוויית דרכים חד שות .ג .קביעת
לכל יי עוד קר קע .ד .קב יעת הור אות בנ יה.
בינוי ועיצוב אדריכלי.

טח חקלאי לשטח
לשט ח מג ורים ב'
התכליות המותרות
ה .קב יעת הנ חיות

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 07/01/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5633הת שס״ז ,עמ ' ,1782
בתאריך .26/02/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
,17511טל'  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולב ניה ה גליל המר כזי ,ע כו ,טל'  ,04-9912621וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג16267/
שם התכנית :תכנית מיתאר מושב בירדן
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה צפון ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
הג ליל העליון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג,16267/
שינוי לתכניות מק/גע ,43/מק/ג ע ,56/מש”צ  ,65ג/במ ,296/
ג.3487/
השטחי ם הכלול ים בת כנית ומק ומם :מש מר הירדן ; גושים
וחלק ות :גוש ,13466 :חלקות במלואן  .113 - 2 :גוש ,13467 :
חלקה במ לואה .6 :גוש  ,13828 :חלקי חלקה  .7 :גוש  ,13832 :חלקי
חלקות.15 - 12 :
מטרת התכ נית .1 :הגד לת השטח המיועד לבני ית יחי דת
מגור ים בת חום נח לה א' .2 .התרת בניית יחידות אירו ח,
צימרים .3 .התוויית דרכים ,לרבות דרך גישה להולכי רגל.
 .4איח וד וחלוקה מחדש ש ל מגרשי ם ב אזור מגורים ב' תוך
שינוי ייע וד למגור ים א' מיוחד .5 .הוס פת שטח ים בתוך
היישו ב כמג רשי נחל ה א' ומגורים א'  ,והו ספת שטח י ציבור
)שצ׳׳פ ,ספורט/ב ריכה ו מבני צ יבור משולבים בשצ״פ(.
 . 6ביטול שטח לתעשיה  . 7 .שינ וי קו בנין לד רך מספ ר 91
מ 100-מ ' ל  50-מ' ל צד הגו בל במש מר ה ירד ן  -למגורים/צימרים
בל בד ,ו שינ וי קו ב נין מ 80-מ ' ל  22-מ' למב נים חקל אים הקי ימים
בהיתר בלבד.

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

עיקרי ה וראות ה תכנית .1 :שינ וי ייעוד מחקלא י ,מבני
ציב ור ,שצ ״פ ,שפ׳׳פ ,תע שיה למג ורים נחלה א' ,מגו רים לב עלי
מקצ וע ,דרכי ם ,מסחר משו לב ,שי נוי ממג ורים ב' למגו רים א'.
 .2איחוד וחל וקה מ חדש של מגרשים  .3 .קבי עת הורא ות למתן
היתרי בניה .4 .קביעת ה נחיות ו עיצוב א דריכלי  .5 .קביעת
הנחיות סב יבתיות .6 .תכלי ות ,מ גבלות ושי מושים ל מתן היתרי
בניה.

מטרת ה תכנית :א .תיחו ם שט ח הפית וח המיועד ל חקלאי
מיוחד שישמש ל הקמת בת י קי רור ,בת י אר יזה ,ס ככות ,לולים,
מחסנים  ,ומש רדים לשי מוש המחזי קים בלו לים ,בבת י הקירור
וב בתי ה אריז ה .ב .הק לה בקו ב נין מ 80-מ ' ל  30-מ' .ג .שינוי
יי עוד משטח יער לפי תמ”א  22ושטח חקל אי לש טח דרך מוצעת
ושטח חקלאי מיוחד .ד .קבי עת הור אות פיתוח ולמתן היתרי
בניה.

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכן כל הזכ אי לכך לפי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנג דות בתוך  60ימים מ מועד פר סומ ה של הה ודעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מחוזית לת כנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה .12100

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 22/12/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5627הת שס״ז ,עמ ' ,1547
בתאריך .07/02/2007

בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14437/
שם התכנית :בית עלמין משמר הירדן
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
ג ,14437/שינוי למש”צ ,65/ולתכנית ג.3487/
השטחים הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :משמר הירדן;
גושי ם וחלקות  :גוש ,13467 :חלקי חלקה  .2 :גוש  ,13468 :חלקי
חלקה.3 :
מטרת התכנית  :א .י יעוד שטח בית ע למי ן ליישוב משמר
היר דן .ב .שינו י ייע וד משט ח חקל אי לשט ח בית עלמ ין ,שטח
ציבור י פתוח ושטח דר ך .ג .קבי עת הו ראות לפיתו ח ולמתן
היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 07/05/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5534הת שס״ו ,עמ ' ,3429
בתאריך .30/05/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  ,04-6508555וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
הגלי ל הע ליון ,רא ש פינה  ,12100ו כל מעו ניין רשאי לעי ין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15279/
שם התכנית :חקלאי מיוחד ,רמות נפתלי
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
ג ,15279/שינוי לתכנית ג.4931/
השטחי ם הכלול ים בת כנית ומק ומם :רמ ות נפתלי ; גושים
וחלקות :גוש 13656 :חלקי חלקות.46 ,44 ,19 ,17 ,14 ,12 :
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
 ,17511טל '  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבנ יה ה גליל העל יון ,ר אש פינה  ,12100וכל מעוני ין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15820/
שם התכנית :הוראות בניה למושב עמקא
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק ה תכנון ו הבניה,
התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מח וז
הצפ ון ו במשר די הועד ה המקומ ית לתכנו ן ולבנ יה מטה א שר ד״נ
גל יל מ ערבי מו פקדת ת כנית מ יתאר מק ומית מ ס' ג ,15820/שינ וי
לתכניות ג ,5567/אישור לפי תמ׳׳מ ת.מ.מ  ,2תמ”א .35
השטחי ם הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :עמקה ; גושים
וחלק ות :גוש ,18685 :חלקות במלואן ,21 , 18 , 17 , 15 - 6 , 3 :
 , 26חלקי חלקות  . 25 , 22 :גוש  , 18686 :חלקות במלואן ,18 - 3 :
 , 22 - 20חלקי חלקות  . 19 , 2 :גוש  ,18687 :חלקות במלוא ן:
 , 74 , 73 , 69 - 29 , 27 - 16 , 14 - 2חלקי חלקות.76 , 75 , 28 , 15 :
גוש , 18688 :חלקות במלואן  . 20 - 6 , 4 , 3 :גוש  ,18689 :חלק ות
במלואן ,58 - 42 , 41 - 37 , 34 - 4 :חלקי חלקות  .59 , 3 :גוש:
 ,18691חלקי חלקות  .9 , 7 :גוש  ,18697 :חלקות במלואן ,15 , 13 :
 .41 - 39 , 35 , 32גוש ,18698 :חלקות במלואן .7 - 3 :גוש,18699 :
חלקות ב מלואן ;12 , 10,9 , 7 - 4 :גוש ים י שנים :ג וש ישן 18692- :
 .18699גוש ישן  .18797 :גוש ישן  .18788 :גוש ישן  .18691 :גוש
ישן .18694 ,18693 :גוש ישן .18244 :גוש ישן.18692 :
מטרת ה תכנית :ל הוסיף הוראות בניה ו זכויות ל פיתוח
שימוש י הקרקע המוגדר ים בתכנ ית מפורטת לצורכ י רישום
ג 5567/עמקא.
עיקרי הור אות התכנ ית :א .קב יעת התכל יות והש ימושים
המ ותרים ל ייעוד י קרקע ב תכנית ג .5567/ב .ק ביעת ה ורא ות
בניה :שט ח מבנים ,גובהם  ,מרווח י בניה ,צפיפות  .ג .קביעת
הנחיות לב ינוי וע יצוב א דרי כלי .ד .ק ביעת הנ חיות סב יבתיות.
ה .קביעת תנאים לביצוע התכנית.
כל מעוני ין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשע ות שהמשר דים
האמ ורי ם פתוח ים לקהל  .כל מעו ניי ן בקרק ע ,בבני ן או בכל
פרט תכנוני אחר הרו אה את עצמו נפ גע על ידי התכנית ,וכן
כל ה זכאי לכך לפי ס עיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעיתו נים ,ל משרדי ה ועדה המחוז ית לתכנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
למשרדיהועדההמקומית
טל'.04-6508555העתקההתנגדותיומצא
לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד׳׳נ גליל מערבי ,טלי .04-9879621
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בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15064/
שם התכנית :שיוך דירות  -רמת דוד
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' ג ,15064/שינוי לתכנית ג.11489/
השטחי ם הכל ולים בתכנית ומקומם :רמת דוד ; גושים
וחלק ות :גוש ,17287 :חלקות במלואן  ,13 , 7 , 5 :חלקי חלקות - 2 :
 .17,16 ,14 ,12 ,10 - 8 ,4גוש ,17414 :חלקי חלקות.20 ,10 ,9 :
מטרת ה תכנית  :א .ח לוקה למג רשים ל מטר ת שיוך ד ירות,
חלוקת אזור המגורים במחנה למגרשי מגורים לחברים.
ב .חלוקה מפורטת של מגר שים לצו רכי ציב ור וקהילה ,שינוי
ייעוד משטח למב ני משק ל מגרשי מ גורי ם .ג .הסדרת מערכת
הדרכים והנגישות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 18/08/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5570הת שס״ו ,עמ ' ,4762
בתאריך .28/08/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
 ,17511טל '  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבני ה יזרעאלים  ,עפולה  ,18120טל '  ,04-6520038וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14859/
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה,
יוקנעם עילית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
ג ,14859/שינוי לתכנית ג.10272/
השטחי ם הכלול ים בתכ נית ומקו מם :יקנ עם עילית ; גושים
וחלקות :גוש ,11083 :חלקה במלואה.14 :
מטרת התכנ ית :שינו י בהוראו ת וזכו יות בניה למתן
ליגיטימציה לבניה קיימת.
עיקר י ה וראו ת התכ נית :ש ינוי ב קווי בני ן לפי ק ו אדום
מקווקו בתשריט הגדלת אחוזי בניה ,מספר קומות וגובה בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 16/09/2005ובילקוט הפרסומי ם  ,5452הת שס״ו ,עמ ' ,234
בתאריך .03/11/2005
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
 ,17511טל '  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
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טל'  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' גנ15726/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למוסד דת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס' גנ ,15726/שינוי לתכנית ג.6485/
השטחי ם הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :משהד ; גושים
וחלקות :גוש ,17468 :חלקה במלואה.10 :
מטרת התכני ת :לש נות יי עוד שט חים בכ פר משהד מאזור
מגורים א' לשטח ל מוסד דת  -מס גדים ש כונתי ים המשרתים
את תושבי השכונה.
עיקרי הוראות התכנ ית :שי נוי יי עוד קרקע מאזור מגורים
א' לשטח למוסדות דת ,וקביעת הוראות וזכויות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 05/01/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5619הת שס״ז ,עמ ' ,1269
בתאריך .24/01/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
 ,17511טל '  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבניה מבו א העמקים  ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילי ת ,17000
טל'  ,04-6468585וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16270/
שם התכנית :הסדרת שטח למיתקן הנדסי -
בריכת מים ,בסמת טבעון
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה צפון ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
מבו א העמקי ם מופ קדת תכנ ית מפו רטת ברמ ה מפורט ת מס'
גנ ,16270/שינוי לתכניות ג ,6265/ג.7821/
השטחי ם הכלול ים בת כנית ומק ומם :בס מת טבעון ; גושים
וחלק ות :גוש ,10368 :חלקה ב מלואה  ,378 :חלקי חלקות:
.388 ,185
מטרת התכנית :הסדרת השטח לבריכת מים.
עיקרי הוראות התכנית  :א .ש ינו י ייעוד משצ״פ ,מגורים
ומבני ציבור לשט ח למיתקני ם הנדסיים  .ב .קביעת הנחיות
והוראות להוצאת ביתרי בנ יה .ג .קביעת הוראות וזכויות
בניה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכן כל הזכ אי לכך לפי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנגד ות בתוך  60ימים מ מועד פר סומ ה של הה ודעה ה מאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת
עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

השטחי ם הכלול ים בתכ נית ומקו מם :יקנ עם עילית ; גושים
וחלקות :גוש ,12330 :חלקי חלקה.9 :
מטרת התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה.
ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16435/
שם התכנית :הסדרת שצ״פ ודרכים ,כפר כנא
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה צפון ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
מבו א העמקי ם מופ קדת תכנ ית מפו רטת ברמ ה מפורט ת מס'
גנ ,16435/שינוי לתכנית ג.8588/
השטחי ם הכל ולים בתכנית ומקומם :כפר כנא ; גושים
וחלק ות :גוש ,17386 :חלקי חלקות  .23 , 18 :גוש  ,17397 :חלקות
במלואן ,49 , 48 :חלקי חלקות  .50 , 47 , 39 :גוש  ,17398 :חלקי
חלקות.51 ,12 ,3 :
מטרת התכנית :הסדרת דרכים ושצפ״ים.
עיקרי הוראו ת התכנ ית :א .שי נוי ייעו ד מדרך למבנים
ומוסדו ת ציב ור ומג ורים ב ' ו שצ״פ .ב  .ש ינוי ייע וד מדר ך להולכי
רגל ל דרך מש ולב ת .ג .שינוי ייעוד משצ״פ לדר ך .ד .שי נוי י יעוד
ממגורים א' לדרך.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז הצפון  ,דרך קר ית המ משלה  ,נצרת עילית  ,17511טל'
 .04-6508555העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומית לתכ נון ולבנ יה מב וא העמק ים ,רח' ציפורן  ,5נצ רת
עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ6/י67ד
שם התכנית :שינוי בהוראות וזכויות בניה,
יוקנעם עילית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה צפון ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
מבו א הע מקים מו פקדת ת כנית מפ ורטת מס ' גנ ,16716/שינ וי
לתכנית ג/בת.163/
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

עיקרי הורא ות התכ נית :הג דלת זכ ויות בני ה ,מס' קומות,
ושינוי קווי בנין.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכן כל הזכ אי לכך לפי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנגד ות בתוך  60ימים מ מועד פר סומ ה של הה ודעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מחוזית לת כנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומי ת לת כנון ולב ניה מ בוא העמ קים ,רח ' ציפורן  ,5נצרת
עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16218/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למגורים
משולב בתעסוקה ,ריינה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
גנ ,16218/שינוי לתכניות ג ,5249/ג.11215/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה; גושים וחלקות:
גוש ,17522 :חלקה במלואה ,24 :חלקי חלקות.68 ,48 :
מטרת ה תכנית :שי נוי ייע וד מאז ור מגו רים א' לאזור מ גורים
משולב בתעסוקה.
עיקרי ה וראות התכני ת :א .שינ וי ייעוד קרקע ל מגורים
מסוג א' לקר קע למגורים מ שולב ב תעסוקה .ב .הגד לת אחוזי
בניה ,מספר קומות ,תכסית  ,שינ וי קוו י בנין ,שינוי ייעוד משצ״פ
לשפ׳׳פ  ,שי נוי קו בנין לכי וון דר ך אזורית  ,754הסדרת מקומות
חנייה ,הסדרת שימושים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 23/02/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5643הת שס״ז ,עמ ' ,2099
בתאריך .22/03/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולב ניה מחוז הצפו ן ,ד רך קרית הממש לה ,נצר ת עילית
,17511טל'  ,04-6508555וכן ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנון
ולבניה מבו א העמקים  ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילי ת ,17000
טל'  ,04-6468585וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16308/
שם התכנית :מפעל עיבוד שיש  -זיד אברהים,
מג'דל שמס
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

התכנון
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ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה החרמון מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16308/שינוי
לתכנית ג.6192/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 16/06/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5544הת שס״ו ,עמ ' ,3909
בתאריך .25/06/2006

מטרת התכ נית :שי נוי י יעוד ה שטח הח קלאי לתע שייה.
ומלא כה )להקמת מפעל עי בוד אבן וש יש( ,והקטנת קו בנין
קדמי.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית  ,17511טל'
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום
הגליל ,מירון  ,13910טל'  ,04-6919806וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מג'דל שמס.

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכן כל הזכ אי לכך לפי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנג דות בתוך  60ימים מ מועד פר סומ ה של הה ודעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מחוזית לת כנון
ולבני ה מחו ז הצפון ,דרך קרית הממשלה  ,נצר ת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לתכנו ן ולב ניה מעל ה החרמו ן ,מסעדה ,12439
טל' .04-6981677
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג12683/
שם התכנית :הרחבת מושב דלתון
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס ' ג ,12683/שינוי לת כניות ג ,6126/ג ,5064/ג ,12564/מ ה/
מק.1/6126/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דלתון; גושים וחלקות:
גוש ,14036 :חלקות במלואן  ,36 - 29 , 22 - 20 :חלקי חלקות:
 .44 , 43 , 37 , 28 , 23 , 19 , 14 , 9 , 3גוש ,14037 :חלקי חלקה .72 :
גוש ,14038 :חלקות במלואן ,26 , 16 - 14,11 , 10 , 6 , 5,3 , 2 :חלקי
חלקות .19 , 18 , 13 - 12 , 9 - 7,4 , 1 :גוש  ,14039 :חלקות במלואן:
 ,98 , 78 - 76 , 74 , 71 - 56 , 43 - 40 , 33 - 30 , 25 - 12 , 8 - 3חלקי
חלקות,55 - 53 ,50 - 48 ,44 ,38 ,37 ,35 ,34 ,29 ,27 ,26 ,11 - 9 ,2 :
 .97 ,91 - 87 ,81 - 79 ,75 ,73 ,72גוש ,14050 :חלקי חלקה.1 :
מט רת התכ נית :הרחבת מושב דלת ון ב 42-יחיד ות דיור.
תיק ון גבול ות והגד לה של  41מג רשי מגורי ם המאוש רים לפי
תכ נית מס' ג . 6126/העתקה מערבה והגדל ת  29מגרשי מגורים
המ אושר ים לפי תכנ ית מס' ג .6126/מת ן מעמד סט טוטור י לד רך
הגישה ליישוב.
עיקרי הו ראות הת כנית .1 :ה רחב ת מושב דלתו ן על י די
שינוי י יעוד ה קרקע .2 .קבי עת ה תכליות ה מותרות ל כל ייע וד
קרקע .3 .קביע ת הוראו ת בניה  .4 .קביעת הנחיו ת בינוי ועיצוב
אדריכלי . 5 .קביעת הנ חיות סב יבתיות  .6 .קביע ת הנחי ות
לפיתוח תשתיות הנדסיות.
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הרצל גדז
יושב רא ש הועד ה המ חוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 127/102/02/5
שם התכנית :מגדלי קרן
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
התשכ׳׳ה ,1965-בדב ר אישו ר תכני ת מית אר
והבניה,
מקו מית מס'  ,127/102/02/5שינוי ל תכניות 33/102/02/5א),(4
,34/103/03/5
,36/103/03/5
,47/103/03/5
,19/103/03/5
/5 ,134/102/02/5מק.2330/
איחוד וחל וקה :אי חוד ו /או חל וקה בה סכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השט חים ה כלול ים בתכני ת ומקומ ם :באר ש בע .רח'
התקוה  ,14מרכז אזרחי; גבולות התכנית :כמסומן בתשר יט
בקו כחול רצו ף; גוש ים וחל קות :גוש ,38016 :חלקה ב מלואה:
 ,3חלקי חלקות .44 , 22 , 4 :גוש ,38018 :חלקי חלקות.42 , 20 , 18 :
גוש ,38056 :חלקי חלקה.8 :
מטרת התכנית :א .קב יעת א זור מש ולב מגורים מיוחד
ומסחר ,על ידי שינוי בייעודי הקרקע כמפ ורט להלן .1 :תוס פת
יח ׳׳ד מ 232-י ח׳׳ד ל  270-יח׳׳ד  .2 .שינוי ייע וד שטח ציבורי
פתוח ל אזור מ שולב מג ורים מ יוחד ו מסחר .3 .שינו י ייעוד
שצ״פ מ שולב ב חניה ת ת-קרקע ית פרטית ל אזור מ שולב מ גורים
מיוחד ומסחר .ב .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג .קביעת שטחי ה בניה ה מרביים לאזור מ שולב מ גורים מיוחד
ומ סחר ב 50,325-מ״ר מתוכ ם  30,627מ״ר שטח עיקרי .ד .קביעת
קווי ה בנין ,מ ספר הקומ ות ,גו בה מר בי ,המרב יים ל בינוי ה מוצע.
ה .קביעת תנאים למתן היתר בניה ולתשתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 22/02/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5643הת שס״ז ,עמ ' ,2101
בתאריך .22/03/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא

מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

היתרים או הרשאות.
השט חים ה כלול ים בתכני ת ומקומ ם :באר ש בע .רח'
קיסריה  ,24נ אות לון ; גבולו ת התכנית  :כמסומ ן בתש ריט ב קו
כחו ל רצוף; גושים וחלקות  :גוש  ,38322חלקה ב מלואה ,22 :
חלקי חלקה.73 :

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 20/116/03/5
שם התכנית :שינויים במגרש 195/2
ברח' חטיבת הנגב 29
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
באר שבע מו פקדת ת כנית מפ ורטת מס'  ,20/116/03/5שינוי
לתכנית .6/116/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחי ם הכ לולים בתכ נית ומקו מם :באר שבע .רח ' חטיבת
הנגב  ;29גבול ות הת כנית  :כמסומ ן בתשרי ט בקו כח ול רצוף;
גושים וחלקות :גוש ,38034 :חלקי חלקות.89 ,42 :
מטרת התכנית :א .ה גדלת ה יקפי ב ניה מרביים במגרש
מס'  195/2המיו עד לאז ור מגו רים א' ונמ צא ברח וב חטיבת
הנגב  ,29מ  75%-ל  85%-מ תוכם :למ טרות עי קריות מ 65%-
ל ,75%-למט רות שיר ות ) 10% -ללא שינוי ( .ב .שינוי בקווי
בנין ק דמי ,צדד י ואחו רי .ג .קביע ת קו בנין ל מצללה  0.0בחזית
קדמית .ד .קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ב אר שבע ,רח' מנ חם בגין  ,2בא ר שב ע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 91/115/03/5
שם התכנית :בית משפחת מליץ ,רחוב קיסריה ,24
באר שבע
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
 ,91/115/03/5שינוי לתכנית .47/115/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מטרת התכנית :א .שינ וי בהוראות תכנית 47/115/03/5
בד בר :א .שינוי חלק מקו הבנין המע רבי מ 3-מ ' ל  0-מ' ,לאורך
 9.6מ' ,כמס ומן בתש ריט .ב .קביעת קו בנין למצ ללה )פר גולה(
בפינ ה הצפון -מזרחי ת ש ל המגרש  .ג  .הגדלת זכויו ת בניה
למ טרות עיק ריות מ 40%-ל  ,50%-לצור ך סגי רת קומ ת עמוד ים
שלא נכ ללה בא חוזי בניה ,ו תוספת בניה בצ ידו המ ערבי
של המג רש; ד .הגדלת זכויות הבניה לס ככת רכב מ 15-מ'
ל־ד 1מ' ,בגלל א י סימט ריה של המג רש .ה .קביע ת ת כסית מרבית
של  42%במגרש .ו .קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 15/3/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5604הת שס״ז ,עמ '  ,873בתאריך
.12/12/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
באר ש בע ,ר ח' מ נחם ב גין  , 2בא ר שבע  ,טל '  ,08-6463807ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 12/191/03/5
שם התכנית :רחוב עמוס ירקוני  ,7/5סגירת
מרפסת ,באר שבע
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
 ,12/191/03/5שינוי לתכנית .191/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכונה ו',
רח' עמ וס יר קוני  ;7/5גב ולות הת כנית :כ מסומן בת שריט בקו
כחול רצוף; גו שים וח לקות :גוש , 38352 :חלקה ב מלואה ,17 :
חלקי חלקה .38 :גוש 38353 :חלקי חלקה.15 :
מטרת התכ נית .1 :הוספ ת שטח ב ניה ) סגיר ת מרפס ת(
לדיר ה מס'  5בבי ת מס'  ,7רח' עמוס י רקוני ב מגרש המיו עד
לאזור מגורים ג' מיו חד ,על ידי הג דלת זכו יות הבניה למטרות
עי קריות מ 1,620-מ ''ר ל  6 + 1,620-מ'ר  .2 .הסדר ת שטח י שירות
לפי תקנות חדשות לתכנון ולבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 20/04/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5663הת שס״ז ,עמ ' ,2753
בתאריך .13/05/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
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היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא

באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

היתרים או הרשאות.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 46/206/03/5
שם התכנית :שינוי בזכויות בניה ,רחוב לאה אמנו ,44
שכונה נווה מנחם ,באר שבע
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
 ,46/206/03/5שינוי לתכניות /5במ/5 ,4/75/במ.75/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחי ם הכל ולים בתכנית ומקומם :באר שבע  ,שכונת
נווה מנח ם ,ר ח' לאה אמנו  ;46 , 44גבולו ת התכנית  :כמסומן
בתשר יט בקו כ חול רצ וף; גו שים ו חלקו ת :גוש ,38168 :חלקות
במלואן ,37 ,36 :חלקי חלקה .62 :גושים בחלקיות.100215 :
מט רת הת כנית  :א .ה גדל ת שטח מח סן מ 6.0-מ ״ר ל 10.0-
מ״ר ב מגרש  .B186בניי ת המחס ן צמו ד לבי ת בחזי ת צדדית
במקום מחסן נפרד בחזית אחורית לפי התכנית הסטנדרטית.
ב .תוספת ב ניה ב מגרשים  ,A186n B186על י די סגי רת פ טיו,
מילוי ח לל בקומת קר קע ,ויישור קו עם קומה א' ב חזיתות
צדדיו ת ,המה ווה שינוי של בינוי סט נדרטי .ג .שינ וי העמדת
מחסן סטנדרטי במגרש  .A186ד  .הגדל ת ת כסית .ה  .הקטנ ת קו
בנ ין אחורי בה תאם לב ניה קיימת .ו .הק טנה נק ודתית של קו
בנין קדמי בעבור מצללה במגרש  .B186ז .קביעת קו בנין צדדי
 0.0בעבור מחסנים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 01/02/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5633הת שס״ז ,עמ ' ,1788
בתאריך .26/02/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
באר ש בע ,ר ח' מ נחם ב גין  , 2בא ר שבע  ,טל '  ,08-6463807כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 54/206/03/5
שם התכנית :מגרשים מס'  ,B1103^ A1103שכונת
נווה מנחם
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
באר שבע מופ קדת תכ נית מפו רטת מס'  ,54/206/03/5שינ וי
לתכניות /5במ/5 ,4/75/במ.75/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
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השטחי ם הכל ולים בתכנית ומקומם :באר שבע  .שכונת
נוו ה מנ חם ,רח' מש ה טוב  ;13קואורדינאט ה ,X177060
קואורדינאטה  ;Y575030גב ולות הת כנית :כ מסומן בת שריט בקו
כחול רצוף; ג ושים ו חלקות :גוש ,38177 :חלקות במלואן ,11 , 10 :
חלקי חלקה.60 :
מטרת התכנית :שינויים במגרש  B1103בר חוב משה טוב
 ,13שכונת נווה מנחם.
עיקרי ה וראות ה תכנית .1 :הגדלת היקפ י בניה מרביים
במג רש מס'  B1103ה מיועד לאזו ר מג ורים א'  ,חד-מ שפחתי עם
קי ר משות ף מ 151-מ ''ר ל  246-מ''ר ,מתוכם :למטרות עיקריות
מ 130-מ ''ר ל  190-מ ''ר ,ל מטרות ש ירות מ  21-מ ''ר ל  56-מ''ר
)מחסן  6מ ״ר ,על יית ג ג  32מ״ ר ,סכ כת רכ ב  15מ״ר ו בליטה
 3מ״ר(  .2 .קב יעת תנ אים לה קמת על יית גג  .3 .קביע ת תנאים
למתן היתרי בניה .4 .ש ינוי ב גובה ה מבנה מ  8.5-מ ' ל  9.0-מ'.
 . 5קביעת שינו יים בקו בנין אחורי  .6 .קביע ת הוראו ת לעיצ וב
אדריכלי.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכנ ית ,וכן כל הז כאי לכך לפי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המקומ ית לת כנון ולבנ יה ב אר שבע ,רח' מנ חם בגין  ,2בא ר שב ע,
טל' .08-6463807
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 175/101/02/4
שם התכנית :מתחם קרית האקדמיה
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
אשקל ון מופק דת תכנ ית מית אר מקומ ית מס'  ,175/101/02/4שינ וי
לתכניות /4מק.101/02/4,45/147/03/4,25/101/02/4,2139/
איחוד
בעלים.

וחלו קה :איח וד וחלו קת מגר שים שלא

בהסכמת

ניתן

להוציא

היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון .שכ' אפרידר,
רח' א לי כה ן; ג בולות ה תכנית :כמסומן ב תשריט ב קו כח ול ר צוף;
גושים וחלקות :גוש ,1942 :חלקי חלקות.167 ,165,89 ,86 :
מטרת התכני ת :יצי רת מסגרת תכנונ ית להק מת אזור משולב
מגורים ומסחר ,לאזור מ סחרי ,לאזור מ גורים מיוחד ,לשצ״פים
ולדרכים ,על ידי שינוי בייעודי קרקע ,בזכויות והנחיות בניה,
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

איחוד וחלו קת מגרש ים שלא בהסכ מת הבעל ים לפי הפירוט
הזה :א  .שינו י ייעו ד שטח מבניני ציבו ר לאזו ר משול ב מ גורים
ומסחר ,לאזו ר מסחר י ,לאזו ר מגור ים מיוח ד וכן לשצ״פים
ולדרכים .ב .קביעת היקפי בניה מרביים המותרים לכל ייעוד.
ג .קביעת קווי בנין מרביים לבינוי המוצע לרבות קווי בנין .0
ד .קביע ת מספר הקומ ות המר בי .ה .קבי עת מספר יח׳׳ ד מרבי
באזורי המגורים השוני ם .ו .קבי עת תנאים לפיתוח ותשתיות
ותנאים למתן היתר.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז הדרו ם ,רח' התקוה  ,4בא ר שב ע  ,84100טל ' .08-626379
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית ל תכנון
ולבניה אשקלון ,רח' הגבורה  ,7אשקלון ,טל' .08-6792355
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 123/101/02/3
שם התכנית :תוספת זכויות בניה למגרשים ברובע ט״ז
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
אשד וד מופק דת תכנ ית מפור טת מס'  ,123/101/02/3שינוי
לתכניות /90/101/02/3א ,תא) 253/ת שריט איח וד( ,תא 254/
)תשריט איחוד(.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד .רובע ט׳׳ז,
שד' בני בר ית פינ ת שד' יצח ק רבי ן; קו אורד ינטה ,X - 631/150
קואורדינטה  ;Y - 165/800גבולו ת התכני ת :כמסומ ן בתשריט
בקו כחול רצו ף; גוש ים וחל קות :גוש ,2815 :חלקות במלואן:
 ,29 ,16 - 9חלקי חלקות.40 ,39 ,32 ,28 :
מטרת הת כנית :ת כנו ן מחד ש של מ גרשים למ גורים
בר ובע ט׳ ׳ז ,על ידי תו ספת של  118יח׳ ׳ד סך ה כל ,ז כוי ות בניה
וקביעת בינוי בהתאם.
עיקרי ה וראות ה תכנית .1 :תא שט ח  :111 , 109א .ת וספת
 2,100מ״ר עיקרי ו 700-מ״ר שירות מעל הקרקע בכל מגרש.
ב .שינו י במני ין הקומו ת :במקו ם מ+ע+16+ג ג ,ל 2-קומות
מתחת למפלס כניסה קובעת  0.00ו  18-מעל ל כניסה ה קובעת
 +קומה טכנית )אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה*(.
ג .בניית בריכ ות שחיה בדיר ות הגן ובדיר ות הגג )אושרו
במסגר ת ב קשה להיתר בהקלה *( .ד  .הוספת  8יח ״ד בכל
מגרש 80 ,יח ׳׳ד במק ום  72יח׳׳ ד )או שרו במס גרת בקש ה להיתר
בה קלה*(  .ה .שינו י בקו בני ן קדמי מ 20-מ ' ל ־ 18מ' ב עבור
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מרפסו ת מקו רות בלב ד )אושר ו במס גרת בקש ה להיתר
בהקלה*( .2 .תא י שט ח  :116 , 112א  .תוספ ת ש ל  2,852מ״ר עיקרי
ו 930-מ״ר שירות מ על הקר קע בכל מג רש .ב .שינ וי ב מנייןה קומות
מ -מ +ע +11+גג ל קומה אח ת מתחת למפל ס הכ ניסה ה קוב עת
 14 +קומו ת  +קומה טכ נית .ג .הוספ ת  13יח ׳׳ד לכ ל מג רש -
 94יח׳׳ ד במקו ם  81יח׳׳ ד )או שרו במס גרת בקש ה להיתר
בהק לה*( .ד  .ה וספת בר יכות שחיה בד ירות ג ן ו דירות גג.
 .3תא שטח  :115א .תוספת של  2,400מ״ר עיקרי ו 600-מ״ר שירות
מעל הקר קע .ב .תוס פת בר יכות שח יה בדי רות גן ובד ירות
הגג .ג  .שינוי במניין הקומו ת מ '+ע'+16+ג ג ל 2-קומ ות מתחת
למ פלס הכנ יסה הקו בעת  19 +קומות )אושר בהקלה*(
 +קומה טכ נית .ד .הוספ ת  12יח׳ ׳ד ל כל מגר ש  84 -יח׳׳ ד במקום
 72יח׳׳ד)אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה*( .4 .תא שטח :113
א .תו ספת של  4,224מ ״ר שטחים עיקרי ים ו  1,510-מ״ר שטחי
שי רות מע ל ה קרקע .ב  .שינוי במניי ן ה קומות מ  -מ +ע' +16 +
גג ל 2-קומות מתחת ל כניסה הקובע ת  25 +קומו ת  +קומה
טכ נית .ג  .ת וספת של  26י ח׳׳ד ב מגרש מ  72-י ח”ד ל 98-יח״ד.
 .5תא שט ח  :114א  .תוספ ת ש ל  4,300מ״ר שט חים עי קריים
ו 1,500-מ״ר שט חי שירו ת מעל הקר קע .ב .שינו י במני ין הק ומות:
במקום  -מ'+ע'+16+גג לק ומה אחת מתחת לכנ יסה הק ובעת
 25 +קומו ת  +ק ומה טכ נית .תו ספת ש ל  26יח׳׳ד במגרש,
מ 72-י ח׳׳ד ל  98-י ח׳׳ד .ג  .הוס פת בריכ ות שחי ה ב דירות גג
ודי רות גן .6 .תא שט ח  :110א  .תוספ ת ש ל  2,060מ״ר שטחים
עיקריים ו 700-מ״ר שטחי שירות מעל לכניסה הקובעת.
ב .שי נוי במניי ן הקומות  :מ-מ' +ע'  + 11 +גג לקו מה אחת
מת חת לכני סה הקוב עת  14 +קומות )אושרו בהקלה*(
 +קומה טכנית .ג .תוספת  12יח׳׳ד במגרש מ 81-ל 93-יח״ד.
ד .תוספת בר יכות שחיה בד ירו ת גן וב דירות גג .ה .שינוי
קו בנין מזרחי מ 6-מ ' ל  5.40-מ' )אושר בהקלה *( .7 .חלו קה
מחדש :מגרשים  13 , 11 , 9או חדו בתכ נית תא  253/למגרש 9א
)עד יין ל א נרש מו( ויחו לקו מחד ש ל תאי שטח .113 , 111 , 109
מגרשים  15 , 14או חדו בתכ נית תא  254/למגרש 15א )עדיין לא
נרש מו( ו יחולק ו מחדש ל תאי שטח *) .115 , 114הע רה :הקלות
בעב ור ת אי שטח  109במ סגרת היתר בניה מס ' 20051036
מתאריך  , 28/09/06הק לות בעבור תאי שט ח  111במס גרת היתר
בני ה מס'  20051037מתארי ך  ,28/09/06הק לות בע בור תאי
שטח  112במ סגרת היתר בניה מס '  20051043מתארי ך ,18/09/06
הקל ות ב עבור ת אי שטח  116במ סגרת היתר בניה מס ' 20060053
מתאריך  ,18/09/06הק לות בעבור תא שט ח  110במסגרת
הית ר בני ה מס'  20060147מתארי ך  ,08/01/07הקלו ת בעבור
תא שטח  115במ סגרת היתר בניה מס '  20060274מתאריך
.16/08/06
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז ה דרום  ,רח' ה תקוה  , 4בא ר שב ע  , 84100טל ' .08-6263791
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית ל תכנון
ולבניה אשדוד ,רח' הבנים  ,12אשדוד  ,77100טל' .08-8545304
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית
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מחלקה  . 1גו ש  , 46בני שמעון הרשומה בספ ר  ,9בא ר שב ע,
דף  ;61גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מפורטת
מס' 1/107/02/28
שם התכנית :תחנת שאיבה תראבין
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף 89
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית
אבו בסמה מ ופקדת ת כנית מ יתאר מ קומית
 ,1/107/02/28שינוי לתכני ת .107/02/28

מטרת הת כנית :א .קביעת ת כליות ושי מושים לי יעודי
קרק ע :שטח לס פורט ,שט ח למיתקני ם הנ דסיים וד רך ,על ידי
חלוקת מגרשים .ב .קביעת זכויות ומגבלות בניה.

לחוק התכנון
חוזית ל תכנ ון
ל תכנון ולבניה
מ פורטת מס'

איחוד ו חלוקה :ללא איחוד ו חלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחי ם הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :תראבי ן בתחום
מועצ ה אזורית אבו ב סמה; ג ושים וחלקות  :גוש,100229/2 :
חלקי חלקה  .1גוש  100229 :בהלי כי הס דר ,הכ לול בג וש שומה,
חלק מ חלקה  .1גו ש  ,44בני שמעון הרשומה בספ ר  ,9באר שבע,
דף  ;59גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכני ת :א .שינוי ייעוד מש טח חקלאי לשטח
למיתקן הנדסי ,על י די חלוקת מג רשים .ב .מ תן זכויות ומגבלות
בניה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז הדרו ם ,רח' התקוה  ,4בא ר שב ע  ,84100טל ' .08-6263791
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית ל תכנון
ולב ניה א בו ב סמה ,מגדל שבע ,ש ד' י צחק רגר  ,11בא ר שבע
 ,84100טל' .08-6202540
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 703/03/28
שם התכנית :שטח ספורט ומיתקנים הנדסיים  -תראבין
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
אבו בסמה מ ופקדת תכנית מ פורטת מס'  ,703/03/28שינוי
לתכנית .107/02/28
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחי ם הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :תראבי ן בתחום
מוע צה אזורי ת אבו בסמה; גושי ם וחלקו ת :גוש  ,400151חלקי
חלקה  .1גו ש  100230בה ליכי ה סדר ,הכלול בגוש ש ומה ,חלק
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כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז ה דרום  ,רח' ה תקוה  , 4בא ר שב ע  , 84100טל ' .08-6263791
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית ל תכנון
ולב ניה א בו ב סמה ,מגדל שבע ,ש ד' י צחק רגר  ,11בא ר שבע
 ,84100טל' .08-6202540
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 58/101/02/8
שם התכנית :שטח למעונות סטודנטים  -מושב ינון
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס'  ,58/101/02/8שינוי לתכנית .101/02/8
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ינון .המועצה
האז ורית בא ר טוביה ; גבולות התכנית  :כמסומ ן בת שריט בקו
כחול רצוף; גו שים וח לקות :גוש , 2720 :חלקי חלקות ,26 , 25 :
.92 ,31
מטרת הת כנית :הקמת אז ור מג ורים מיוחד למ גורים
של  400סטוד נטים ב מתכ ונת פ נימ יה על י די :א .ש ינוי ייעוד
ממר כז אזו רי ושירות ים )מג רש מס'  31חלק( לאזור מגורים
מיו חד )מג רש מס'  (1000ב שטח ש ל  13.41דונם  .ב .ש ינו י ייעוד
ממרכ ז אזו רי ושירותים ) מגר ש מס'  31חלק ( לדרך מוצע ת )דרך
מס'  3ח לק( ב שטח ש ל  700מ״ר .ג  .קביע ת שטח י הבני ה ה מרביים
למג רש מס'  1000א זור מג ורים מי וחד ל  105%-מתוכ ם 80%
המהווים שטחים עיקריים .ד .קביעת התכליות והשימושים.
ה .קביע ת קווי הבנין המר ביים במ גרש .ו .קביעת התנאי ם למתן
היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 03/03/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5520הת שס״ו ,עמ ' ,2604
בתאריך .24/04/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי ה ועדה ה מקומית לתכנ ון
ולב ניה באר טוב יה ,באר טוב יה ,טל'  ,08-8503404וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 66/101/02/8
שם התכנית :שינויים במגרש  104באזור תעשיה כנות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
באר טוביה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ,66/101/02/8
שינוי לתכנית .17/101/02/8
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור תעשיה כנות,
רח' ה אדום  ,34בתחום מועצה אזור ית באר טוביה; גבולות
התכנית :כמסומ ן בתשר יט בק ו כח ול רצוף ; גושים וחלקות:
גוש ,4990 :חלקות) 5,4 :חלק(.
מטרת התכנית :הקמת אזור מ סחרי באזור התעשיה כנות,
להקמת גן אי רועים כמפ ורט לה לן :א .שינוי יי עוד מאזור
תעשיה )מגרש  (104לאזו ר מסחר י )מגר ש  .(127ב .ק ביעת
שטחי הבניה המרביים באזור המסחרי ל  7000מ״ר מתוכם:
 4,000מ״ר עיקרי מעל הקרקע  1,000 +מ״ר מתחת לקרקע.
.1
 2,000מ״ר שטחי ש ירות מתוכ ם  1,000מ״ר מרתף והשאר
.2
 1,000מ״ר שט חי שיר ות מעל הקר קע .ג .קבי עת הת כליות
והשימ ושי ם .ד .קביעת התנאי ם למתן היתרי בני ה .ה .קביעת
הנחיות כלליות לתשתיות ושלבי ביצוע התכנית.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז הדרו ם ,רח' התקוה  ,4בא ר שב ע  ,84100טל ' .08-6263791
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית ל תכנון
ולבניה באר טוביה ,באר טוביה ,טל' .08-8503404
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 7/116/03/8
שם התכנית :שינויים במושב תימורים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,7/116/03/8שינוי
לתכניות /8במ/8 ,214/מק.2047/
השטחים ה כלולי ם בתכנית ומקומם  :מושב ת ימורים;
גבולו ת התכנ ית :כ מסומ ן בתשרי ט בקו כ חול רצוף ; גושים
וחלק ות :גוש ,2731 :חלקות במלואן  ,275,184 :חלקי חלקות ,303 :
.350 ,317

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

מטרת התכנית :א .שינוי מיקום מגרש שייעודו מגורים א',
על יד י החלפ ת שטח ים בי ן ש טח ז ה וש טח פרט י פתוח  ,הס דרת
זכות מ עבר למ גרש ללא שינוי ,תוספת בזכו יות בנ יה ,ה גבלות
והנחי ות בני ה במג רש זה .ב .ה תרת בני ית מבנ ה הנד סי במגרש
מס' 704א ,שייע ודו שטח פרטי פ תוח ,ו קביעת זכו יות בניה של
 30מ״ ר במגרש זה .ג  .קבי עת זכ ות מעב ר ל מגרש מגורי ם דרך
מגרש מס' 704א שייע ודו שט ח פ רטי פת וח .ד  .אי חוד וחלו קת
מגרשים בהסכ מת בעלי ם .ה .קבי עת הורא ות בדבר זכויות
מעבר ורישום זיקת הנאה.
כל מעו נין רש אי לעיין בתכני ת ,בי מים ובש עות
שהמשרד ים האמו רים פתוחי ם לקהל .כל מעונ ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית  ,וכ ן כל ה זכא י לכ ך על פי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממו עד פרסו מה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המחוזית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המק ומית לת כנון ולבניה באר טוביה ,באר טו ביה ,טל'
.08-8503404
בהתאם לסעיף) 103א( לחו ק,התנגד ות לתכנית לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

תתקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 14/120/03/8
שם התכנית :הגדלת זכויות הבניה במגרש 107
לשתי יח״ד ושינוי קווי הבנין במגרש  -מושב אמונים
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,14/120/03/8שינוי
לתכנית .120/03/8
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :מושב אמונים;
גבולו ת התכנ ית :כ מסומ ן בתשרי ט בקו כ חול רצוף ; גושים
וחלקות :גוש ,2503 :חלקה במלואה.21 :
מטרת התכנית  :הגדלת זכויו ת הבניה במגרש  107לשתי
יח׳׳ ד ,ושי נוי קווי הבנין ב מגרש ,כ מפורט להלן :א .קבי עת שטחי
הב ניה המ רביים במ גרש ל 42.5%-מתוכ ם  25%המהו וים שטחים
עיקריי ם .ב .קבי עת התכליות והשימושי ם .ג .קבי עת הנחיות
כללי ות לתש תיו ת והתנ אים ל מתן ה יתר בניה  .ד .קבי עת קווי
הבנין במגרש .ה .קביעת שלבי ביצוע התכנית.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
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מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל' .08-6263791
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר טוביה ,באר טוביה ,טל' .08-8503404
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ומקומם :הר שחר; גבולות
השטחים הכלו לים בתכנית
התכנית :כמסומ ן בתשר יט בק ו כח ול רצוף ; גושים וחלקות:
גושים בחלקיות.39072 :

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מטרת התכנית :איתור וייעוד של שטחים למטרות אלה:
א .כרי יה וח ציב ה של אבן ג יר ו דולו מיט  .ב .הצ בת מית קני
גרי סה וניפו י ,מית קני אספל ט ,בט ון ואגו ''מ ומב ני עזר .ג .דרך
גישה לאזור הכרייה והחציבה ולאזור המיתקנים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 23/03/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5657הת שס״ז ,עמ ' ,2572
בתאריך .30/04/2007

מרחב תכנון מקומי רמת נגב

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 1/172/02/20
שם התכנית :שמורת טבע  -מצוק הצינים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומ ית
מס'  ,1/172/02/20שינוי לתכנית .101/02/20

המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
רמת נגב ,טל'  ,08-6564129וכל מעו ניין ר שאי ל עיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

היתרי בניה והר שאות :ת כנית ש מכוחה לא ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטח ים ה כלולים בתכנית ומקומם :שמורת ט בע מצוק
הציני ם הרחבה  ,2בת חום מכת ש רמון  ,גובל ת בשמ ורת טבע
מצוק ה צינים ו בכביש  ;40גבולו ת התכני ת :כמסומ ן בתשריט
בקו כחול רצו ף; גוש ים וחל קות :גוש ,39048 :חלקי חלקות:
 .9 - 7 ,5 - 3גוש ,39049 :חלקי חלקות.3 ,2 :
מטרת הת כנית .1 :לי יעד את ה שטח לשמ ורת ט בע לפי חוק
גנים לאומיי ם ,שמורו ת טבע ,אתרי ם לאומי ים ואתרי הנצחה
התשנ׳׳ח ,1998-ולפי ח וק התכנו ן והבני ה ,ה תשכ׳׳ ה.1965-
 . 2לשמור על הח י ,הצומ ח והדו מם במ צבם הטבעי  .3 .לשנות את
ייעוד השטח משטחים פתוחים לייעוד שטח לשמורת טבע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 07/07/2006ובילקוט הפרסומי ם  ,5559הת שס״ו ,עמ ' ,4452
בתאריך .25/07/2006
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן ב משרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ו לבניה
רמת נגב ,טל'  ,08-6564129וכל מע וניין רשאי לעיין בה בימ ים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת נגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 3/244/03/20
שם התכנית :אתר כרייה וחציבה הר שחר דרום
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'  ,3/244/03/20שינוי לתכנית .2/244/03/20
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.
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והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 498/02/7
שם התכנית :קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בניה
בקרקע חקלאית במושב אוהד
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' .498/02/7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.ד

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחי ם הכלו לים ב תכנית ומ קומם :מ ושב אוהד  .בתחום
מועצה אזורית אשכול .מגרש  ;1גבול ות התכני ת :כמסו מן
בתשר יט בקו כ חול רצ וף; גו שים ו חלקו ת :גוש ,100296 :חלקי
חלקות.22 ,8 :
מטרת התכנית :א .קבי עת זכויו ת ,הנח יות ומגבלות בניה
בשטח התכנית .ב .מתן זכויות בניה בקרקע חקלאית.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז ה דרום  ,רח' ה תקוה  , 4בא ר שב ע  , 84100טל ' .08-6263791
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית ל תכנון
ולבניה שמעונים ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ”ט.1989-

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

השטחי ם הכלולי ם בתכנית ומקומם  :כסייפה  .שכונה
 , 30בי ת מס '  ; 37קואור דינאט ה מערב מזרח ,Y 573/200 -
קו אורדי נאטה דרום צפון  ;X 208/100 -גבולות התכנית:
כמסו מן ב תשריט בק ו כחול רצוף; גושי ם וח לקות :ח לק מגוש
בהסדר  .100076גוש ישן :גוש  ,12מלחתה ,חלקה .1

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 17/311/03/7
שם התכנית :שינויים במגרש  69בשכונה 2א -
ערערה בנגב
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
שמע ונים מו פקדת ת כנית מפ ורטת מס'  ,17/311/03/7שינוי
לתכניות .3/310/02/7 ,11/311/03/7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

מט רת התכנ ית :הג דלת אחו זי הבנ ייה בא זור מגור ים א'
ל 100%-משטח המגרש ושינוי קווי הבניין במגרש.
עיקרי ה וראות ה תכנית .1 :קביעת שטחי הב נייה המרביים
במ גרש לאזורי מגורים א' ל 1,000-מ''ר מתוכ ם  920מ״ר המ הווים
שטחים עיק ריים . 2 .קביעת התכ ליות והש ימושים  .3 .קבי עת
הנחיות בי נוי ועי צוב אד ריכלי .4 .קבי עת הת נאים למ תן הית רי
בניה .5 .קביעת שלבי ביצוע התכנית.

השטחי ם הכלו לים בתכנ ית ומקו מם :ערער ה בנגב.
שכונה 2א ,בית מס'  ;69קוא ורדינ טה מערב מזר ח Y - 563/975
קואו רדינט ה דרום צפון  ;X - 203/725גבולו ת התכנית  :כמסומן
בתשר יט בקו כ חול רצ וף; גו שים ו חלקו ת :גוש ,100084 :חלקה
במלואה.7 :

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית  ,וכ ן כל ה זכא י לכ ך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש הת נגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההו דעה המאוח רת בין הפ רסומ ים בעתונ ים ,למש רדי
הועדה המח וזית לת כנון ולבניה מחוז הד רום ,רח' התקוה
 ,4בא ר שב ע  ,84100טל '  .08-6263791העתק הה תנגדות
יומצא למ שרדי הו עדה המק ומית לתכ נון ול בניה שמ עונים,
טל' .08-6899696

עיקרי הו ראות הת כנית .1 :קביעת שטחי הבניה המרבי ים
במ גרש לאזורי מגורים א' ל 760-מ״ר מתוכ ם  720מ''ר ה מהווים
שטחים עיק ריים . 2 .קביעת התכ ליות והש ימושים  .3 .קבי עת
הנחיות בי נוי ועי צוב אד ריכלי .4 .קבי עת הת נאים למ תן הית רי
בניה .5 .קביעת שלבי ביצוע התכנית.

תתקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מט רת התכנ ית :הג דלת אח וזי הב ניה בא זור מגור ים א'
ל 95%משטח המגרש ,ושינוי קווי הבנין במגרש.

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז הדרו ם ,רח' התקוה  ,4בא ר שב ע  ,84100טל ' .08-6263791
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית ל תכנון
ולבניה שמעונים ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי שמעונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 4/320/03/7
שם התכנית :מגרש  37בשכונה  ,30כסייפה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
שמעו נים מופ קדת תכ נית מפו רטת מס'  ,4/320/03/7שינ וי
לתכניות .1/320/03/7 ,2/248/02/7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

ניתן

להוציא

בהתאם לסעיף) 103א( לחו ק,התנגד ות לתכנית לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 2/337/03/7
שם התכנית :מגרש  3בשכונה  ,31כסייפה
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
שמע ונים מו פקדת ת כנית מפ ורטת מס'  ,2/337/03/7שינוי
לתכניות .337/03/7 ,2/248/02/7
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה
היתרים או הרשאות.

והרשאות  :תכני ת שמכוחה

ניתן

להוציא

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כסייפה .שכונה ,31
בית מס'  ;3קוא ורדינ אטה מערב מזר ח  ,Y- 572/575קואורדינאטה
דרום צפון  ;X- 208/150גבולו ת התכני ת :כמסומ ן בתשריט
בקו כ חול רצוף; גו שים וח לקות :גוש ב הסדר  ,100076חלקה
במלואה.3 :
מט רת התכנ ית :הג דלת אח וזי הב ניה בא זור מגור ים א'
ל 93%-משטח המגרש ,ושינוי קווי הבנין במגרש.
עיקרי הו ראות הת כנית .1 :קביעת שטחי הבניה המרבי ים
במ גרש לאזורי מגורים א' ל 890-מ''ר מתוכ ם  840מ''ר ה מהווים
שטחים עיק ריים . 2 .קביעת התכ ליות והש ימושים  .3 .קבי עת
הנחיות בי נוי ועי צוב אד ריכלי .4 .קבי עת הת נאים למ תן הית רי
בניה .5 .קביעת שלבי ביצוע התכנית.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין
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או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז הדרו ם ,רח' התקוה  ,4בא ר שב ע  ,84100טל ' .08-6263791
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית ל תכנון
ולבניה שמעונים ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 495/03/7
שם התכנית :מגרשים  902ו 903-באזור מלאכה
ותעשיה זעירה ,חורה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז הד רום וב משרדי הו עדה המ קומית לתכנון
ולב ניה שמע ונים מ ופקדת ת כנית מפו רטת מס' ,495/03/7
שינוי לתכנית .176/02/11
השטחי ם הכל ולים ב תכנית ומ קומם :ח ורה .אזו ר מלאכה
ותעשיה זעירה .מגרשים  902ו  ;903-גבול ות התכני ת :כמסו מן
בתשר יט בקו כ חול רצ וף; גו שים ו חלקו ת :גוש 400015 :ארעי,
חלקי חלקה.1 :
מטרת התכנית :הקמת אזור מלאכה ותעשיה זעירה
כמפורט להלן :א .שינ וי יי עוד מש טח ציב ורי פתוח )מגרשים
מס'  ( 903 , 902לאזור מל אכה ות עשיה זע ירה )מ גרשים מס'
 .( 64 , 63ב .קב יעת שטחי הבניה המרב יים במ גרש ים 64 , 63
ל 80%-מתוכ ם  60%המהו וים שטחים עי קריים .ג .קביעת
התכלי ות והש ימושי ם .ד .ק ביעת ה תנא ים למתן הית רי בניה,
הנחיות בינוי ועיצוב אד ריכלי .ה .קביעת הנחיות כלליות
לתשתיות ושלבי ביצוע התכנית.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ חוזית לתכנ ון ולבניה
מחוז הדרו ם ,רח' התקוה  ,4בא ר שב ע  ,84100טל ' .08-6263791
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית ל תכנון
ולבניה שמעונים ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ׳׳ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 10/236/03/7
שם התכנית :הגדלת זכויות בניה במגרשים
 325ו ,326-מושב תיפרח
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-ב דבר איש ור תכנ ית מפו רטת מ ס'
 ,10/236/03/7שינוי לתכנית .8/236/03/7
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איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :תפרח .מגרשים
 325ו  ;326-ג ושים וחל קות :ג וש ) 100243/3שטח ל א מ וסדר(,
לפי שיטת הריש ום ה ישנה המנוהלת לפי ס פר ודף ,ספר מס' ,8
דף מס'  ;131גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
מטר ת התכנית  :א .ה גדלת זכ ויות ה בני ה במגרשי ם מס' 325
ו 326-במושב תפרח כ דלקמן  :קביע ת שטחי ה בניה המרביים
במ גרש ל 320-מ״ר ,מתוכ ם  270מ״ר המה ווים ש טחים עיק ריים.
ב .שינוי ב קווי ה בנין ה צדדיים מ 4.50 -מ ' ל  3.00-מ'  ,למע ט קטע
מק ו הבנין הצדדי המערבי שישונ ה מ 4.50 -מ ' ל  2.49-מ' )לפי
מצב הבניה הקיים בשטח( .ג .שי נוי בגובה הבניה המותר לבית
עם גג רעפים מ 8.5-מ' ל 10.5-מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ ים בתאריך
 23/03/2007ובילקוט הפרסומי ם  ,5643הת שס״ז ,עמ ' ,2105
בתאריך .22/03/2007
המחוזית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ול בניה מח וז הד רום ,רח ' התקוה  ,4בא ר שב ע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המ קומית לתכנון ולבנ יה
שמע ונים ,ש דרות ,טל'  ,08-6899696ו כל מעו ניין רשאי לעי ין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 15/224/02/6
שם התכנית :מאגר למי קולחין מטופלים בשדות
קיבוץ נתיב הל''ה
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ חוזית ל תכנ ון
ולבניה מחוז ה דרום ובמ שרדי ה ועדה המק ומית ל תכנון ולבניה
שקמי ם מופקד ת תכני ת מיתא ר מקומי ת מס'  ,15/224/02/6שינ וי
לתכניות  ,167/03/6 ,224/02/6מש”ד.29/
השטחי ם הכל ולים ב תכנית ומ קומם :ק יבוץ נתי ב הל״ה,
שטח ק יבוץ נ תיב הל״ ה ממער ב לצומ ת פלו גות ב תחום מ ועצה
אזור ית ש פיר; גב ולות הת כנית :כמ סומן בת שריט ב קו כחול
רצוף ; גושים וחלקות  :גוש , 3082 :חלקי חלקה  . 4 :גוש 3083 :
חלקי חלקה.19 :
מטרת התכני ת :שי
למיתקנ ים הנדסי ים )מאג ר
השק יית שטחי ם  -ה קמת
איחוד וחלוקת המגרשים
הקרקע.

נוי יי עוד מש טח חקלאי
מי ם( למ י קולח ין מטופל ים
מית קן הנד סי ,מ אג ר מים,
בהסכמת הבעלים ,ושינוי

לשטח
לצורכי
על ידי
ייעודי

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל ה זכאי לכך ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
ילקוט הפרסומים  ,5713כ״א באלול התשס״ז4.9.2007 ,

הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל' .08-6263791
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ,טל' \08-8500705
בהתאם לסעיף )103א( ל חוק  ,התנגד ות לתכני ת לא
ולא תיד ון אלא אם כן ה וגשה בכתב ב פיר וט הנמק ות
תצהיר המאמת א ת הע ובדות ש עליהן הי א מ סתמכת
לתקנות התכנון והב ניה ) סדרי נ והל בהת נגדויות
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ״ט.1989-

ת תקבל
ובל יווי
ובהתאם
לתכנית

דוד )דודו( כהן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
קורקס דירות )כ.ס (23 .בע״מ
)ח״פ (51-098829-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  ,10.10.2007בשע ה  ,10.00אצל המפר ק עו״ד לזלי
הינן ,רח ' רו טשילד ) 46מגד ל אלרוב  ,קומה  ,(2תל אבי ב ,לשם
הגשת ד וח סופ י של המפרק ,המראה כיצ ד התנ הל ה פירוק
ומה נעש ה בנכס י החב רה ,וכד י להח ליט כיצ ד לנהו ג בפנ קסים
ובניירות של החברה.
לזלי הינן ,עו״ד ,מפרק

הודעה מאת הכונס הרשמי
ד.מ .תאנה בע״מ
בבית המשפט המחוזי בירושלים

)ח״פ (51-307456-7
פש״ר 4202/07

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

הודעה בדבר צו הקפאת הליכים ובדבר החלטות
נוספות של בית המשפט
בענין :ח פציבה שי כון ופ יתוח בע ׳׳מ )ב הקפאת ה ליכים(;
חפצי בה בניה פ יתוח והש קעות ב ע׳׳מ )בה קפאת ה ליכים (; א.ב.
עומר נד ל׳ץ ב ע׳׳מ )ב הקפאת הלי כים(; חפ ציבה ד יור וא חזקות
בע׳׳ מ )בהקפאת הליכים( ; חפציב ה )תמרבו( הולדינג ז בע״מ
)בהקפאת הליכים( )להלן  -החברות(.
ניתנת בז ה הודע ה כי ביום  6.8.2007ה וציא ב ית ה משפט צו
הקפאת ה ליכים כ נגד ה חברות )למעט ח ברת ח פציבה ) תמרבו(
הולד ינגז בע׳׳ מ )שלגבי ה הוצא הצו ביום  .(14.8.2007תו קף הצו
בשלב זה עד יום .24.8.2007
הכונס הרשמי מ ונה לנא מן זמ ני בהל יכי ה הקפאה ,וביום
 13.8.2007מו נה עו ׳׳ד יצח ק מלכ ו למנה ל מיוח ד מטע ם הכו נס
הרשמי .סמכוי ותיה ם של ה נאמן ה זמנ י ושל המנהל המיוחד
נקבעו בהחלט ה נפרדת מיום  .13.8.2007כ מו כן חו יב כל א דם
אשר רכש דירה מה חברות או מה חברות הק שורות בהן בלי
שי ש ביד יו ערבות חוק מ כר מ לאה לתשלומ יו למל א את
טופס השאלון שפ ורסם באתר האינ טרנט של הכונס הרשמי
בכתובתhttp: www/justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/ :
 .Hefziba/ניתן לק בל עותק של השאלון גם במשרד ים המ חוזיים
של כו נס הרשמ י .יש ל החזיר את טופס ה שאל ון שמול א ,כש הוא
חתום ומצורפ ים לו כל המסמכים הנ דרש ים כאמור באותו
טופ ס ,עד יום  ,21.8.2007לפ י הכתו בת :ע ו׳׳ד י צחק מלכו  ,ת״ד
 ,445ירושלי ם  .91003א ין צורך למלא את טופס השאלו ן ,אם
ההח זקה בדי רה נמסרה לרוכש הדירה כשבניי תה הוש למה ויש
בידי רוכש הדירה חוזה חכי רה או הערת אזהרה /זכות קניין
רשומה ש אינה כפופה לשעבוד )למעט שעבוד בגין ח ובותיו
של רוכש הדירה עצמו(.
בת שבע אברך בר טוב ,עו״ד
סגן האפוטרופוס הכללי
הכונס הרשמי
מחוז ירושלים

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,16.10.2007בשע ה  ,17.00אצל המפרק ,עו״ד
אמנון דרד יק ,רח' אבא הילל  ,14רמ ת גן  ,לשם הגש ת דו ח סו פי
של המ פרק ,המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומה נעשה בנ כסי
הח ברה ,וכדי להחליט כיצד ל נהוג בפנקסים ובני ירות של
החברה.
אמנון דרדיק ,עו״ד ,מפרק

קוואנטום חברה להשקעות בע״מ
)ח״פ (51-188966-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,12.10.2007בשע ה  ,10.00אצל גולדפרב ,לוי,
ערן ,מאיר י ושו ת' ,עו רכי דין  ,רח' ויצמן  ,2תל אביב  ,לשם הגשת
דוח סופי של המפ רק ,המ ראה כ יצד הת נהל הפי רוק ומה נעשה
בנכסי הח ברה ,וכד י להחל יט כי צד לנהו ג בפנ קסים וב ניירות
של החברה.
דורון סגל ,עו״ד ,מפרק

ד״ר אדריאן ארליך
)ח״פ (51-332912-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,7.10.2007בשע ה  ,12.00ברח' נחל געתון
 ,15מו דיעין ,לשם הג שת דוח ס ופי של המ פרק ,המראה כי צד
התנה ל הפירו ק ומה נעשה ב נכסי ה חברה ,וכד י להחלי ט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד״ר אדריאן ארליך ,מפרק
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רפאל מור בע׳׳מ

בר א.א.י גימור פנים וחוץ בע׳׳מ

)ח״פ (51-336988-4

)ח״פ (51-216377-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס

נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,11.10.2007בשע ה  ,10.00אצ ל רפא ל מור  ,רח'
מבואות  ,13סביו ן ,לשם הגש ת דוח סופ י של המפר ק ,המראה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודית רובינשטיין ,עו״ד

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  29.11.2007בשע ה  ,10.00במשרד י מפר ק החברה,
עו״ד תמיר ממרו ד ,רח' יהודה הלוי  ,21חו לון ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי הח ברה ,וכד י להחל יט כי צד לנהו ג בפנ קסים וב ניירות
של החברה.
תמיר ממרוד ,עו״ד ,מפרק

באת כוח המפרק

כפר תפוז  -מחנות קיץ ונופש בקיבוץ בע׳׳מ

ר.א .כרמלי בע״מ

)ח״פ (51-174035-9

)ח״פ (51-234431-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,27.10.2007בשע ה  ,16.00ברח' פרוי ד ,14
חיפה ,לשם הגשת ד וח סופי של המפר ק ,ה מראה כיצד התנהל
הפירו ק ומה נעשה ב נכסי החברה ,וכדי ל החליט כיצ ד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  ,28.10.2007בשע ה  ,10.00אצ ל רן אקשט יין  ,רח'
הנדיב  ,100פרדס חנה -כרכו ר ,ל שם הג שת ד וח סופי של המפרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון כרמלי ,מפרק

רן אקשטיין ,מפרק

די או בי המזרח התיכון בע׳׳מ

קדם א.א .יודאיקה בע״מ

)ח״פ (51-283255-1

)ח״פ (51-289344-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  15.10.2007בשע ה  ,17.30אצ ל המפרקת  ,רח'
דרך נו ף ה ים ,מ ושבה כנרת  ,לש ם הגשת דוח ס ופי ש ל המ פרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמר רוזן ,מפרקת

הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ”ל תת כנס בי ום  ,18.10.2007בשע ה  ,13.00אצ ל עו״ ד משה
פולק ,רח' טש רניח ובסקי  , 24כפ ר סב א  , 44271טל ' ,054-4466744
לשם הג שת דוח סופי של המ פרק ,המ ראה כיצד התנ הל הפ ירוק
ומה נעש ה בנכס י החב רה ,וכד י להח ליט כיצ ד לנהו ג בפנ קסים
ובניירות של החברה.
משה פולק ,עו״ד ,מפרק

אופרטיון בע׳׳מ
מ.נ.ע.ב בע׳׳מ

)ח״פ (51-337068-4

)ח״פ (51-258678-5

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  ,21.10.2007בשע ה  ,12.00במ שרדי הח ברה ,לשם
הגשת ד וח סופ י של המפרק ,המראה כיצ ד התנ הל ה פירוק
ומה נעש ה בנכס י החב רה ,וכד י להח ליט כיצ ד לנהו ג בפנ קסים
ובניירות של החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ”ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,15.8.2007נתקבלה
החלטה לבטל את הליך פירוק מרצון של החברה.
זאב שטרן ,רו״ח ,מפרק

ארז אלשיך ,מפרק
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