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 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך למוסדות ציבור המקיימים מפגשים בין תלמידים
וצעירים מאוכלוסיות שונות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך )להלן - המשרד(  למוסדות ציבור המקיימים מפגשים 

בין תלמידים וצעירים מאוכלוסיות שונות, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מספר 24-14-11

כללי  .1

)להלן - הוועדה(, תדון במתן התמיכות מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת  ועדת התמיכות של המשרד  )א( 
בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה. 

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

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום אחיד  )ג( 
וענייני של מבחנים אלה. 

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;  )ד( 
החלטות הוועדה יהיו מנומקות. 

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכול בכפוף לאמור  )ה( 
במבחנים אלה ובחוק התקציב השנתי לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן. 

הגדרות  .2

"שעה" - 45 דקות;

"נסיעה" - הסעה של תלמידים מבית הספר אל מקום הפעילות: סדנה, סיור או סמינר לפי סעיף 5;

המתאים  התעבורה(,  תקנות   - )להלן  התשכ"א-31961  התעבורה,  בתקנות  כהגדרתו  ציבורי  אוטובוס   - "אוטובוס" 
להסעת 50 נוסעים בישיבה; 

"אוטובוס זעיר" - כהגדרתו בתקנות התעבורה, המתאים להסעת 15 נוסעים בישיבה. 

מטרת התמיכה  .3

תמיכה במפגשים לימודיים וחווייתיים בין תלמידים בגילאי כיתות ז' עד י"ב וכן נוער בגילאי טרום צבא, עד גיל 21,   
ממגזרים שונים ומקבוצות אוכלוסייה שונות לשם הכרת ה"אחר" ויצירת דיאלוג בין צעירים ממגזרים שונים, בעלי 

רקע וזהויות שונים וקידום ההבנה ביניהם כבסיס לבניית חברה ישראלית סובלנית ודמוקרטית, מכילה ושוויונית.

אוכלוסיית היעד בפעילות הנתמכת  .4

תלמידי חטיבות ביניים ובתי ספר על–יסודיים, המגיעים מזרמים וממגזרים שונים במערכת החינוך.  )א( 

חניכי מסגרות חינוך על–תיכוניות ממוסדות הנמנים עם קבוצות אוכלוסיה שונות )כגון: ערבים, חרדים, דתיים- )ב( 
לאומיים, חילוניים וכיוצא באלה(.

נוער בגילאי טרום צבא. )ג( 

צעירים עד גיל 21 המשרתים בשירות לאומי או בשירות אזרחי. )ד( 

צוותי חינוך המגיעים מזרמים וממגזרים שונים במערכת החינוך. )ה( 

סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים    .5

מפגשים כמפורט להלן: )א( 

סדנה   )1(

סדנה משותפת לתלמידים ולנוער לפי סעיף 4)א( עד )ד(, מזרמים חינוכיים או ממגזרים שונים, ביחס של 1:2   
לכל היותר בין המגזרים המשתתפים; הסדנה תכלול לימוד מקורות עיוניים, דיון ומשחקי עמדות שיעסקו 
לא  בסדנה  התלמידים  מספר  הישראלית;  החברה  של  וברב–תרבותיות  השונים  למגזרים  ובשונה  במשותף 

יפחת מ– 15 ולא יעלה על 30 והמפגש יימשך בין שעתיים ל–8 שעות;
__________

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

2  י"פ התשע"ג, עמ' 3172; התשע"ד, עמ' 472.

3  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.



6167 ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014 

סיור חברתי-לימודי  )2(

החברה  של  החברתיים  האתגרים  וללימוד  להיכרות   ,4 סעיף  לפי  היעד  אוכלוסיית  לכל  מיועד  הסיור   
הישראלית בנושאים שונים; מספר המשתתפים בכל קבוצה בסיור לא יפחת מ–17 ולא יעלה על 30, ויימשך 4 

שעות לפחות;

סמינר   )3(

יומיים לכל הפחות  ו–)2(, המבוצעת ברצף של   )1( פעילות של סדנה או סיור חברתי-לימודי לפי פסקאות   
וכוללת לינה; הסמינר יימשך 10 שעות לפחות. 

מפגשי מורים כמפורט להלן: )ב( 

פעילות הכוללת אחד משני אלה לפחות:  

מפגשים בין מורים מבתי ספר ממגזרים שונים במטרה להעמיק את הדיאלוג בין אוכלוסיית המחנכים במערכת   )1(
החינוך; כל מפגש יימשך שעתיים לפחות וישתתפו בו בין 10 ל–30 משתתפים ביחס של 2:1 לכל היותר בין 

המגזרים המשתתפים; מספר המפגשים המינימלי הנדרש לצורך תמיכה הוא 3;

מפגשים למורים מבתי הספר שתלמידיהם נפגשים בסדנה, סיור או סמינר; מטרת הסדנה היא לאפשר להם   )2(
לחוות את "האחר" כפי שיחוו אותו תלמידיהם, ולהכשיר את המורים ללוות את המפגשים; כל מפגש יימשך 

3 שעות לפחות.  

תנאי סף לתמיכה  .6

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - מוסד(, שמתקיימים   
בו כל תנאי הסף האלה:

המוסד עומד בתנאים לקבלת תמיכה על פי כל דין ונוהל;  )1(

המוסד מקיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-42001;    )2(

כזה  חינוך  מוסד  מפעיל  ואינו  חובה, התש"ט-51949,  לימוד  בחוק  כהגדרתו  מוסד-חינוך  במהותו  אינו  המוסד   )3(
יותר מתקציבו השנתי של מוסד הציבור  זו, "פעילות עיקרית" - אשר 20% או  כפעילות עיקרית; לעניין פסקה 

משמש לה;

המוסד מזדהה עם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומחנך ברוח זו;  )4(

למוסד ניסיון משמעותי בקיום הפעילות הנתמכת, כולה או חלקה, בשנתיים שקדמו לקבלת התמיכה לראשונה;  )5(

המוסד  יקיים את הפעילות הנתמכת, בשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה, בהיקף של 300 משתתפים לפחות;   )6(

סך שעות המפגשים לכל משתתף לא יפחת מ–16 שעות בשנה בכלל הפעילויות הנזכרות בסעיף  5;  )7(

וכן סיכום שמשכו שעה אחת לפחות, פעם אחת  כל משתתף בפעילות עבר הכנה שמשכה שעה אחת לפחות   )8(
בשנה לגבי כלל הפעילויות הנוגעות לאותם מגזרים; הכנה כאמור תתקיים  בכל מגזר בנפרד; הכנה וסיכום כאמור 

יכול שיתקיימו על ידי המוסד הנתמך או על ידי המסגרת החינוכית המשתתפת במפגש;

בראש התכנית עומד מרכז העומד בכל אלה:   )9(

מועסק בתפקידו זה בהיקף של חצי משרה לכל לפחות;  )א( 

אזרח ותושב ישראל;  )ב( 

בגיר;  )ג( 

לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כראש התכנית;  )ד( 

סיים שירות צבאי בצה"ל או שירות לאומי או אזרחי בן שנתיים לפחות;  )ה( 

בעל תואר ראשון לפחות;  )ו( 

בעל ניסיון חינוכי של 3 שנים לפחות בחינוך הפורמלי או הבלתי–פורמלי; )ז( 

30 שעות הכשרה  ייחודית של המוסד בהיקף של  כך הכשרה  ינחו מנחים שעברו לשם  מגוון הפעילויות  את   )10(
לפחות והם בוגרי 14 שנות לימוד לפחות; ההכשרה תהיה על פי תכנית שתאושר מראש על ידי המשרד;

הפעילות תתקיים בשני מחוזות לפחות של המשרד;  )11(

__________
4  ס"ח התשס"א, עמ' 509.

5  ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשע"ג, עמ' 116.
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המוסד לא מקבל מהמשרד או ממשרד ממשלתי אחר מימון כספי בכל דרך שהיא מתקנה תקציבית אחרת בעבור   )12(
אותו סוג פעילות שלשמו הוא מבקש תמיכה לפי מבחנים אלה;

הפעילות הנתמכת יכולה להתקיים בתוך כותלי בית הספר או מחוצה לו; ואולם לא תיתמך פעילות שהיא חלק   )13(
מפעילותו של בית הספר שהוא, או בעלי תפקידים בו, ממומנים בגין קיומה;

המוסד יגיש תכנית שנתית לאישור המשרד, שתפרט את  הפעילות המתוכננת לפי בתי ספר או שיוך אחר של   )14(
ופרטי המרכז האחראי; המוסד לא ישנה מהאמור בתכנית  המשתתפים, מספר המשתתפים, מועדי המפגשים 
העבודה, ואולם באישור המשרד יוכל המוסד לשנות עד 15% מתכנית העבודה; שינויים שנעשו בחודש הראשון 

להפעלת התכנית לא ייכללו במניין זה ולא יצריכו אישור;

לאחר שהפעיל  מהפעלתה,  ומסקנות  לקחים  הכולל  הנתמכת  הפעילות  של  מסכם  דוח  שנה  מדי  יכין  המוסד   )15(
אמצעי מדידה והערכה בתכנית; 

בכל מקרה לא תינתן תמיכה בעד פעילות הממומנת באופן אחר מתקציב המדינה;  )16(

המוסד הסכים בכתב כי למשרד יש זכות לעשות כל שימוש המקדם את מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה בכל   )17(
תוצרי הפעילות הנתמכת;

המוסד הצהיר כי לכלל התלמידים הלומדים בכיתות המשתתפות בתכנית ניתנת אפשרות להשתתף במפגשים   )18(
בהתאם ליכולתם וכישוריהם.

אופן חישוב התמיכה ואמות מידה לחלוקתה  .7

של   ישירות  עלויות  בעבור  אלה,  מבחנים  לפי  הנתמכת  לפעילות  יוענקו  זה  סעיף  לפי  התמיכה  מסך  עד 75%  )א( 
הפעילות, כמפורט להלן:

עד 25% בעבור השתתפות בשכר מרכז התכנית; חישוב התמיכה ייעשה בהתאם להיקף משרות המרכזים   )1(
שמעסיק כל מוסד ביחס לכלל המשרות הנתמכות לפי מבחנים אלה; בכל מקרה לא ייתמכו מרכזים במספר 
מ–300  בפחות  מדובר  כן  אם  אלא  המוסד,  בפעילות  משתתפים   300 לכל  אחד  מרכז  של   יחס  על  העולה 

משתתפים, אז היחס יוכל להיות נמוך מהיחס האמור;

הפעילות;  למדריכי  תשלום  לרבות  הנתמכת,  הפעילות  של  ישירות  בעלויות  השתתפות  בעבור   40% עד   )2(
תשלום למנחים ולמרצים חיצוניים למוסד הציבור, תשלום בעד הכנת חומרי למידה ובעד כניסה לאתרים; 
תמיכה על פי סעיף זה תחולק על פי סך הנקודות שיצבור מוסד הציבור מכלל הנקודות שיצברו כלל מוסדות 

הציבור, בהתאם לפירוט להלן:

סדנה: נקודה אחת לכל שעת סדנה; )א( 

סיור חברתי-לימודי: 5 נקודות לכל סיור;  )ב( 

סמינר: 15 נקודות לכל סמינר; )ג( 

מפגשים למורים: נקודה אחת לכל שעת מפגש;  )ד( 

בכל מקרה, תמיכה בעד פעילות שמתקיימות בה הרצאות, הדרכות או הנחיה מאת גורמים חיצוניים למוסד   
)להלן - הרצאות חוץ(, לא תשמש למימון הרצאות חוץ שעלותן עולה על כפל תעריף ההדרכה של נציבות 

שירות המדינה למרצה בקבוצה 1א, כפי ערכו ביום 1 בינואר של כל שנת כספים;

עד 10% בעד הוצאות הכשרת צוותי התכנית והשתלמות; מוסד הציבור יקבל את חלקו היחסי על פי החלק   )3(
היחסי של ההכשרות שמקיים המוסד מתוך כלל הפעילויות האמורות שמקיימים מוסדות הציבור הנתמכים; 
התמיכה תוענק על פי הנוסחה הזו: מספר המשתתפים בהכשרה כפול שעות ההשתתפות; משך זמן ההכשרה 

שיילקח בחשבון לא יפחת מ–24 שעות, וייחשב כמשתתף רק מי שהשתתף בהכשרה האמורה במלואה.

עד 25% מסכום התמיכה לפעילות הנתמכת לפי סעיף זה, יכול שישמשו להשתתפות בעלויות הסעת המשתתפים  )ב( 
לפעילויות הנתמכות השונות, ובלבד שההוצאות יאושרו בידי המשרד והתמיכה תינתן כנגד הוכחת תשלום לפי 
ביצוע בפועל; תקציב התמיכה לפי סעיף קטן זה יחולק באופן יחסי בין מוסדות הציבור שינוקדו בהתאם לפירוט 
להלן; בכל מקרה ההשתתפות לא תעלה על 70% מעלות הפעילות הנתמכת; לצורך חישוב חלוקת התמיכה ינוקד 

כל רכב הסעה בכל נסיעה כדלקמן:
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בעבור נסיעה אל מקום המפגש באוטובוס למרחק של עד 50 ק"מ לכל כיוון - 10 נקודות;  )1(

בעבור נסיעה אל מקום המפגש באוטובוס למרחק של מעל 50 ק"מ לכל כיוון - 12 נקודות;   )2(

בעבור נסיעה כאמור בפסקאות )1( ו–)2( באוטובוס זעיר, תינתן מחצית הניקוד האמור בפסקאות האמורות;  )3(

בעבור נסיעה ברכב ממוגן ירי, יוכפל הניקוד הקבוע בפסקאות )1( ו–)2( במקדם של 1.5.  )4(

במקרה שייוותר עודף כספי בלתי מנוצל באחת מאמות המידה שבסעיף זה, הוא יועבר לשאר אמות המידה על  )ג( 
פי היחס שנקבע ביניהן ובכפוף לתקרת המימון הקבועה לגבי אותה אמת מידה.

תחילה  .8

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.  

כ"ה באייר התשע"ד )25 במאי 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2013-000067(
  שי פירון

   שר החינוך

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

ועם  לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  התייעצות  לאחר  התשמ"ה-11985,  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22002, מתפרסם בזה תיקון למבחנים 

לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך והתרבות במוסדות ציבור3 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 37

בסעיף 37 למבחנים העיקריים )"מוסדות מחקר ומידע בתרבות"( -  .1

בפסקה שכותרתה "קריטריונים ותנאים", אחרי פסקת משנה ו יבוא:  )1(

לפי  נתמך  אינו  שהמוסד  או  הארכיוני  בתחום  פעילות  במהותה  אינה  התמיכה  מבוקשת  שבעדה  הפעילות  "ז.   
המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור העוסקים בשימור מידע )ארכיונים(4";

במקום "תוקפו של סעיף זה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" יבוא "תוקפו של סעיף זה עד יום ט'   )2(
בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(".

תחילה

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.  .2

כ"ב באייר התשע"ד )22 במאי 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2011-000010(
  לימור לבנת

__________   שרת התרבות והספורט
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

 ;2327 2294; התשס"ז, עמ'  2058; התשס"ו, עמ'  3700; התשס"ה, עמ'  4720; התשנ"ט, עמ'  ועמ'   4687 י"פ התשנ"ב, עמ'    3 

   התשס"ח, עמ' 1978; התשס"ט, עמ' 1516; התשע"א, עמ' 3868; התשע"ד, עמ' 3 ועמ' 5760.
4  י"פ התשע"ד, עמ' 5764.
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הודעה על מינוי והארכת תוקף מינוי של חשבים מלווים 
לפי פקודת העיריות ולפי פקודת המועצות המקומיות 

אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 142ב לפקודת העיריות1  )להלן - הפקודה( ובהתאם לסעיף  34א)א( לפקודת המועצות 
המקומיות2 שנאצלה לי3 מיניתי חשבים מלווים לרשויות המקומיות, או הארכתי תוקף של מינויים כאמור, לפי העניין, כמפורט 

להלן: 

סמכויותיהם ופעולותיהם של החשבים המלווים האמורים הן כמפורט בפקודה.

שם החשב המלווהרשות מקומית

                          תקופת המינוי

       עד יום         מיום

כ"ח בחשוון התשע"דמסאלחה ג'אודת אבו סנאן
)1 בנובמבר 2013(

ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דשמעון בן נעים אופקים
)6 בינואר 2014(

ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"א באב התשע"איניב מוכתראור עקיבא
)21 באוגוסט 2011(

ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

י"ג באדר ב' התשע"דהנרי בכית אל בטוף 
)13 במרס 2014(

ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בתמוז התשע"גתאופיק קרמאן באקה אל גרבייה 
)1 ביולי 2013(

ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בתמוז התשע"גזאב רקנטי באר יעקב 
)13 ביוני 2013(

ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בסיוון התשע"גדודו כהן בוסתן אל מרג'
)1 ביוני 2013(

ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דג'אבר מוחמדביר אל מכסור
)6 בינואר 2014(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

 ו' בטבת התשע"בפרטוק מצליחבית ג'אן
)1 בינואר 2012(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

ה' בשבט התשע"דחי אלימלך ביתר עילית
)6 בינואר 2014(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

 בית שאן 
+ החברה הכלכלית

ה' בשבט התשע"דשמעון בניטה 
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

 ו' בטבת התשע"בדוד אטיאסבני עייש
)1 בינואר 2012(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

ה' בשבט התשע"דיניב מוכתר בסמ"ה
)6 בינואר 2014(

ט' בטבת התשע"ה  
)31 בדצמבר 2014(

כ"ב בשבט התשע"באורן גוטסמןבסמת טבעון
)15 בפברואר 2012(

ט' בטבת התשע"ה  
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בתמוז התשע"גמשה יחיאל בענה 
)1 ביולי 2013(

ט' בטבת התשע"ה  
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דמנסור ג'ורג'ג'דיידה מכר
)6 בינואר 2014(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

3  י"פ התש"ל, עמ' 2194; התשל"א, עמ' 1523.
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שם החשב המלווהרשות מקומית

                          תקופת המינוי

       עד יום         מיום

כ"ג בסיוון התשע"גפרטוק מצליחג'וליס
)1 ביוני 2013(

ט' בטבת התשע"ה
)31  בדצמבר 2014(

כ"א באב התשע"אדני אורןג'סר אל זרקא
)21 באוגוסט 2011(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דאיאד מסאלחהג'ת
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ח' באדר התשע"גיוסי פרץדבוריה
)18 בפברואר 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דחכים ג'אברהדיר אל–אסעד
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דשלמה רייך דלית אל כרמל
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ג' באדר ב' התשע"דויויאן שוקייר דיר חנא
)13 במרס 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דמיכל בר גיוראזמר
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ח' בניסן בתשע"דיוסי בן דודזרזיר
)8 באפריל 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דמרדכי באומר חורפיש
)6 בינואר 2014(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

כ"ד בשבט תשע"גשמואל דוידחצור הגלילית
)4 בפברואר 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

י"ט בטבת התשע"גדני אורןחריש
)1 בינואר 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

י"ט בטבת התשע"גמשה שטרקטבריה
)1 בינואר 2013(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

ד' בכסלו התשע"אאסעד עזאיזהטובא זגרייה
)11 בינואר 2011(

 ט' בטבת התשע"ה
)31  בדצמבר 2014(

כ"ג בתמוז התשע"גאירית ארזי טורעאן 
)1 ביולי 2013(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

ח' באדר התשע"גזאב רקנטיטירה
)18 בפברואר 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ו בטבת התשע"גקובי גינזבורגטייבה
)5 בפברואר 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דיצחק בן יצחק טמרה
)6 בינואר 2014(

ב' בתמוז התשע"ד
30 ביוני 2014(

כ"ג בסיוון התשע"געמי יפרח יבניאל 
)1 ביוני 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דאליאס בחי'את ינוח ג'ת
)6 בינואר 2014(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(
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שם החשב המלווהרשות מקומית

                          תקופת המינוי

       עד יום         מיום

ה' בכסלו התשע"גאלכס אלטרירוחם
)19 בנובמבר 2012(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דאורן גוטסמן ירכא
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דדניאל גירוןכסייפה
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דשמשון מדמוני כעביה טבאש
)6 בינואר 2014(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

 ו' בטבת התשע"באליאס בח'יתכפר יאסיף
)1 בינואר 2012(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ג' באדר ב' התשע"דנסרי סרחאן כפר כנא
)13 במרס 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

י"ט בטבת התשע"גתאופיק קארמןכפר מנדא
)1 בינואר 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

י"ט בטבת התשע"גיואב בן דורכפר קאסם
)1 בינואר 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ב בשבט התשע"באסעד עזייזהכפר קמא
)15 בפברואר 2012(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דדוד אטיאס לקייה
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

 ו' בטבת התשע"בשמואל דוידמבשרת ציון
)1 בינואר 2012(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דדוד זנזורי מג'אר מרר
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31  בדצמבר 2014(

י"ט בטבת התשע"גמשה יחיאלמג'ד אל–כרום
)1 בינואר 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ג' באדר ב' התשע"דמגדל מגדל
)13 במרס 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

א' באדר התש"עיואב בן דורמעיליא
)15 בפברואר 2010(

 ט' בטבת התשע"ה
)31  בדצמבר 2014(

 ו' בטבת התשע"בשמעון כהןמצפה רמון
)1 בינואר 2012(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ח' בניסן התשע"דדודו כהןמשהד
)8 באפריל 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בתמוז התשע"גיוסי פרץסאג'ור
)1 ביולי 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ג' באדר ב' התשע"דדוד סיטי שגבסחנין
)13 במרס 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

י"ט בטבת התשע"גיוסי בן דודעוספיה
)1 בינואר 2013(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

י"ט בטבת התשע"גדני בוסטיןעילוט
)1 בינואר 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(
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שם החשב המלווהרשות מקומית

                          תקופת המינוי

       עד יום         מיום

ה' בשבט התשע"דאיאד מסאלחה עין מאהל
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בסיוון התשע"גשלום בויארעין קניא 
)1 ביוני 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31  בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דעאמר חסין עראבה
)6 בינואר 2014(

ב' בתמוז התשע"ד
)30 ביוני 2014(

ה' בשבט התשע"דיאיר חזן ערערה בנגב
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ד' בכסלו התשע"אמיכל בר גיוראפורדיס
)11 בנובמבר 2010(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בתמוז התשע"גבשארה שוקייר פקיעין 
)1 ביולי 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"א באב התשע"אמשה לויקלנסואה
)21 באוגוסט 2011(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ג' באדר ב' התשע"דרז פורת קרית שמונה 
)13 במרס 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בתמוז התשע"גאברהם גרינברגקרית מלאכי 
)1 ביולי 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בתמוז התשע"גדני בוסטין ראמה
)1 ביולי 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

 ו' בטבת התשע"בדניאל גירוןרהט
)1 בינואר 2012(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ה' בשבט התשע"דמסאלחה ג'אודת ריינה
)6 בינואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ב באדר התשע"גיום טוב יקר שפרעם 
)4 במרס 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בסיוון התשע"גחכים ג'בארהשבלי 
)1 ביוני 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

כ"ג בתמוז התע"גאמנון שמעונישדרות 
)1 ביולי 2013(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ט' באדר ב' התשע"דעמאר חסין שעב
)9 בפברואר 2014(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

א' בניסן התשע"דדוד אטיאסתל מונד
)1 באפריל 2014(

ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

 ו' בטבת התשע"בשמעון בן נעיםתל שבע
)1 בינואר 2012(

 ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 3-4628(

  שוקי אמרני
   המנהל הכללי בפועל של משרד הפנים
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

25041 
תוספת שתי קומות והרחבת יח"ד  שם התכנית:

 ין מגורים רח' אבו מאדי בית חנינאילבנ
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 55011מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א8519במ/  ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1011מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , , שכונת בית חנינארחוב: אבו מאדי ,ירושליםיישוב: 

  10מצפון לכביש מס' 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 221225קואורדינטה 
 Y: 637515קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .91חלקות במלואן: , לא מוסדר, 80955גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בניין קיים והרחבת יח"ד קיימות.תוספת שתי קומות מעל 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'. 1מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 . קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן :1
( - 0.10מפלס ת בינוי להסבת חלק מקומת המרתף )קביע -

 (.5נספח מס' ח"ד חדשה, בהתאם לנספח הבינוי )לי
הרחבת יח"ד קיימות בקומת הקרקע קביעת בינוי ל -
 (.5הבינוי )נספח מס' +( בהתאם לנספח  1.15מפלס )
ן הקיים יקביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הבני -
יח"ד  8+( לשם תוספת 8.00-+ ו 1.19מפלסים )

 (.5חדשות , בהתאם לנספח הבינוי )נספח מס' 
. הגדלת מס' יחידות דיור מרבי בתוך שטח התכנית 8
 יח"ד.  9-ל 1 -מ
י, מ"ר שטח מרב 5590.0בתכנית . קביעת סך שטחים 5

מ"ר שטחים  119.0-לשטח עיקרי ו מ"ר 885.0מתוכם 
 שירות.

 קומות. 5-קומות ל 1-מ . הגדלת מס' קומות מרבי1
 . קביעת קווי בנין חדשים.9

. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 7
 בנייה בשטח.

 . קביעת הוראות בגין מבנה/ מדרגות/ גדרות להריסה.9
 עצים לשימור והעתקה.. קביעת הוראות בגין 8

 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור.50
 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

 טלפון:  8505805ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 01-9180198

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה תכנון והה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

25151 
 בנין חדש והכשרת בניין קיים, בית חנינה שם התכנית:

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

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 55158מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

שמכוחה ניתן להוציא תכנית  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א8519במ/  ביטול
 / א8517במ/  ביטול
 91 ביטול

 51תמא/  כפיפות
 1011 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינה ,, ירושלים רחוב: דרך חזמהיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222325קואורדינטה 
 Y: 637225קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .95חלקות במלואן: , לא מוסדר, 80908גוש: 
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 מטרת התכנית:
 קביעת בינוי להקמת בנין חדש והכשרת בנין קיים.

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים ג' ולשטח לאזור  1מאזור מגורים ייעוד שינוי  -

 ציבורי פתוח.
 קביעת הוראות בנייה : -

 יח"ד. 11 -* קביעת מספר יח"ד מרבי ל
הקומות המאושרות :  1 -* הגדלת מספר הקומות מ

קומות מעל קומת מרתף חניה ובבניין  5 -ל 5ן מס' יבבני
 קומות חניה. 1קומות מעל  7 -ל 1מס' 

מ"ר  5171-ל 5ן מס' י* קביעת סך השטחים: בבני
ן ימ"ר שטחי שירות. ובבני 158-עיקרי ו 5018מתוכם 

 5508-מ"ר עיקרי ו 1057מ"ר מתוכם  8510-ל 1מס' 
 מ"ר שטחי שירות.
 וי בנין חדשים.וין וקביעת קי* שינוי בקווי הבנ

 * קביעת הוראות בגין בנין ) מרפסות ( גדרות להריסה.
 *קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר בנייה.

 ביעת הוראות בגין עצים לשימור.* ק
 * קביעת הוראות בגין פיתוח שטח ציבורי פתוח.

 * קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
* קביעת הוראות בגין אטימת  שטח בהיקף כולל של 

 (.5ין הקיים )בנין מס' ימ"ר בבנ 810
 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל תונים,יבע

טלפון:  8505805ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 01-9180198

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955טלפון: 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

0048422202  
 הגדלת אחוזי בנייה, אום טובה, ירושלים שם התכנית:

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

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

  0019155-505מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א1801 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1011מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , ירושלים רחוב: אום טובאיישוב: 

 מצפון להר חומה, ומדרום לצור באהר
 X: 221956קואורדינטה 
 Y: 626459קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 80780גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומות ויח"ד לבניין מגורים באום טובה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד  1של קרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -5

 למגורים ב'.
 8קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבות ויצירת  -1

 יח"ד חדשות.
מ"ר  5077.10קביעת שטחי בנייה בהיקף של  -8

מ"ר  811.15-קריים וימ"ר  שטחים ע 715.98)מתוכם 
 שטחי שירות(.

 חדשים.מרביים קביעת קווי בניין  -5
 יח"ד. 7יח"ד סה"כ  8קביעת תוספת של  -1
 קומות. 5-הגדלת מס' הקומות וקביעתם ל -9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. -7
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. -9
 קביעת הוראות בגין הריסת גדרות. -8

 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

טלפון:  8505805ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 01-9180198

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955טלפון: 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

25101 
 , קומות על בניין קיים 1תוספת  התכנית: שם

 , מרכז העיר 21רח' בצלאל 
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 55108מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91 ביטול
 / א5957 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1011 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרכז העיר ,, 57רחוב: בצלאל  ,ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 220136קואורדינטה 
 Y: 632075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .181חלקות במלואן: , מוסדר, 80508גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד  9ן עבור הוספת יג הבניתוספת שתי קומות מעל ג

, והכשרת בחזית המזרחית ת, תוספת מעלןיחדשות
 סגירת מרפסות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'. 5מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן :1

ם לשם ן הקיייא. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הבני
 , בהתאם לנספח הבינוי.יחידות דיור חדשות 9תוספת 

-סגירת מרפסות קיימות בקומות מרתף א' וב. הכשרת 
 ב', בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.

ג. קביעת בינוי לתוספת מעלית בחזית המזרחית של 
 בנספח הבינוי. למפורטין, בהתאם יהבנ

ד. קביעת בינוי לתוספת מרחבים מוגנים עבור הדירות 
 קומות  עליונות. 1 -החדשות ב

 לבניה.. קביעת קווי בנין 8
מ"ר  5185.8 בשטח וקביעתםבנייה . הגדלת שטחי ה5

ות מתחת ומעל קומת הכניסה הקובעת, עיקרי ושר
 מ"ר עיקרי. 5079.9מתוכם 

יחידות  59-יחידות ל 51-יחידות הדיור מ '. הגדלת מס1
 דיור.

וקומה  0.00-מעל מפלס ה 1-קומות מ '. הגדלת מס9
-ה פלסקומות מעל מ 5-ל 0.00-פלס האחת מתחת למ

 .0.00 -וקומה אחת מתחת למפלס ה 0.00
 , כאמור.בנייהשלבי ביצוע להקמת תוספות ה . קביעת7

למתן היתר . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים 9
 בשטח. בנייה

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.8
 . קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.50
 ין.י. קביעת הוראות בנושא שימור הבנ55
 קביעת הוראות להריסת חלקי מבנה על הגג הקיים.. 51

 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

טלפון:  8505805ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 01-9180198

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה ול מקומית לתכנון
 01-9189955טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -ו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודת

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

0011821202  
 , 10הרחבת יח"ד ברח' פלורנטין  שם התכנית:

 קרית יובל, ירושלים.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית , כי במשרדי 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
  0071958-505מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91 ביטול
 5917 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1011מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 10ירושלים רחוב: פלורנטין יישוב: 

 אזור מגורים בשכ' קרית יובל, ירושלים
 X: 216506קואורדינטה 
 Y: 629714קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18במלואן: חלקות , מוסדר, 80555גוש: 



6177 ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

25101 
 , קומות על בניין קיים 1תוספת  התכנית: שם

 , מרכז העיר 21רח' בצלאל 
כנון לחוק הת 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 55108מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91 ביטול
 / א5957 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1011 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרכז העיר ,, 57רחוב: בצלאל  ,ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 220136קואורדינטה 
 Y: 632075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .181חלקות במלואן: , מוסדר, 80508גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד  9ן עבור הוספת יג הבניתוספת שתי קומות מעל ג

, והכשרת בחזית המזרחית ת, תוספת מעלןיחדשות
 סגירת מרפסות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'. 5מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
 . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן :1

ם לשם ן הקיייא. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הבני
 , בהתאם לנספח הבינוי.יחידות דיור חדשות 9תוספת 

-סגירת מרפסות קיימות בקומות מרתף א' וב. הכשרת 
 ב', בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.

ג. קביעת בינוי לתוספת מעלית בחזית המזרחית של 
 בנספח הבינוי. למפורטין, בהתאם יהבנ

ד. קביעת בינוי לתוספת מרחבים מוגנים עבור הדירות 
 קומות  עליונות. 1 -החדשות ב

 לבניה.. קביעת קווי בנין 8
מ"ר  5185.8 בשטח וקביעתםבנייה . הגדלת שטחי ה5

ות מתחת ומעל קומת הכניסה הקובעת, עיקרי ושר
 מ"ר עיקרי. 5079.9מתוכם 

יחידות  59-יחידות ל 51-יחידות הדיור מ '. הגדלת מס1
 דיור.

וקומה  0.00-מעל מפלס ה 1-קומות מ '. הגדלת מס9
-ה פלסקומות מעל מ 5-ל 0.00-פלס האחת מתחת למ

 .0.00 -וקומה אחת מתחת למפלס ה 0.00
 , כאמור.בנייהשלבי ביצוע להקמת תוספות ה . קביעת7

למתן היתר . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים 9
 בשטח. בנייה

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.8
 . קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.50
 ין.י. קביעת הוראות בנושא שימור הבנ55
 קביעת הוראות להריסת חלקי מבנה על הגג הקיים.. 51

 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

טלפון:  8505805ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 01-9180198

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה ול מקומית לתכנון
 01-9189955טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -ו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודת

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

0011821202  
 , 10הרחבת יח"ד ברח' פלורנטין  שם התכנית:

 קרית יובל, ירושלים.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית , כי במשרדי 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
  0071958-505מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91 ביטול
 5917 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1011מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 10ירושלים רחוב: פלורנטין יישוב: 

 אזור מגורים בשכ' קרית יובל, ירושלים
 X: 216506קואורדינטה 
 Y: 629714קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18במלואן: חלקות , מוסדר, 80555גוש: 

 מטרת התכנית:
 , קרית יובל, ירושלים.10הרחבת יח"ד ברח' פלורנטין 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי מאזור מגורים מיוחד למגורים ב'. 1.1.5
 קביעת השימושים המותרים למגורים. 1.1.1
 קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: 1.1.8

, -1.90. הפיכת שטח שירות ותוספת שטח במפלס 5
+ ושטח 0.00לשטח עיקרי עבור יח"ד קיימות במפלס 

 (. 1, 5שירות לממ"דים )יח"ד מס' 
 +. 1.80+, 0.00. הרחבת יח"ד קיימות במפלסים 1
 +.1.90( במפלס 5, 8. הרחבת יח"ד קיימות )יח"ד 8

 ים.שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרבי 1.1.5
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  1.1.1

 בנייה בשטח.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 1.1.9
מ"ר מתוכם  799.00-קביעת סך השטחים ל 1.1.7

מ"ר שטח שירות  59.00-ומ"ר שטח עיקרי  710.00
 )לרבות ממ"דים(.

 מדרגות. גדרות/ קביעת הוראות בגין הריסת מבנה/ 1.1.9
קומות )קומה עליונה  8 -הגדלת מספר הקומות מ 1.1.8

קומות מלאות  8חלקית( מעל לקומת מרתף חלקית ל 
 מעל קומת מרתף שהינה קומת מגורים.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנימעוניין 

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

טלפון:  8505805ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 01-9180198

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955טלפון: 

 

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

התאם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכת וב
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

0014811202  
 תוספת קומה והרחבות דיור  שם התכנית:

 ירושלים, כרם אברהם 15ברחוב יונה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
  0071978-505מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5819 ביטול
 91 ביטול

 / א1011מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 15ירושלים רחוב: יונה יישוב: 

 פינת הרחובות יונה והושע, כרם אברהם, ירושלים. 
 X: 220725קואורדינטה 
 Y: 633090קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .588חלקות במלואן: , לא מוסדר, 80095גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 גבי בנין קיים והרחבת יחידות הדיור.-תוספת קומה על

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג'. 8מגורים מאזור ייעוד שינוי  1.1.5
קביעת בינוי לתוספת קומה על הגג לשם הרחבת  1.1.1

יחידות הדיור שמתחת וקביעת הבינוי להרחבות בכל 
 הקומות על פי נספח הבינוי. 

מ"ר)מתוכם  858-לבנייה קביעת היקף שטחי ה 1.1.8
 שטחי שירות(. 105-מ"ר שטחים עיקריים ו 751

ללא שינוי מהמצב  8-יור לקביעת מס' יחידות הד 1.1.5
 הקיים. 

 קומות.  1-קומות ל 5-הגדלת מספר הקומות מ 1.1.1
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 1.1.9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 1.1.7
 קביעת הוראות בגין מבנה לשימור. 1.1.9
 קביעת הוראות בגין הריסת חלקי מבנים. 1.1.8

 

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

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

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

רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

טלפון:  8505805ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 01-9180198

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955טלפון: 

 

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

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

 



ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014  6178

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

0201011202  
תוספת קומות ויח"ד ברח' דוד המכונה  שם התכנית:

 , בוכרים.10גם רחובות הבוכרים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
עדה המקומית מחוז ירושלים ובמשרדי הובנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
  0508088-505מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91מתאר/  ביטול
 8997 ביטול
 א /8997 ביטול

 / א1011מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 80ירושלים רחוב: דוד יישוב: 

הבניין נמצא בסוף רח' דוד המכונה גם רחובות 
 הבוכרים, בקצה שכונת בוכרים קרוב לרח'בר אילן.

 רח' דוד מכונה גם בשם רחובות הבוכרים.
 X: 220594קואורדינטה 
 Y: 633432קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול 
 

 גושים וחלקות:
 .595חלקות במלואן: , מוסדר, 80090גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 5קומות לשם תוספת  1תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ג' 8. שינוי ייעוד: מאזור מגורים  5
 עבור תוספת קומות לשם תוספת יח"ד..  קביעת בינוי 1
מ"ר. מתוכם  995.50. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 8

 מ"ר שטחי שרות. 98.90-מ"ר שטחים עיקריים ו 900.90
 . שיוני קוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים.5
 יח"ד. 50 -יח"ד. סה"כ 5. קביעת תוספת של 1
קומות ועליית גג בשימוש  8-. הגדלת מס' קומות מ9

 קומות. 1-עיקרי מאושר ל
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.7
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.8

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.50
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.55

 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

טלפון:  8505805ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 01-9180198

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955טלפון: 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 א /21411מס': מפורטת 
 ברוממה 24בנין מגורים חדש ברח' המ"ג  שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 א /51171מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 91 ביטול
 1011 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 51ירושלים רחוב: המ"ג יישוב: 

התכנית נמצאת בשכונת רוממה מערבית לרחוב המ"ג 
 וצפונית למגן דוד אדום.

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .558חלקות במלואן:  80181גוש: 
 .15 - 10חלקי חלקות:  80181גוש: 

 X: 219010קואורדינטה 
 Y: 633350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות   8בנין קיים והקמת בנין מגורים חדש בן  הריסת

 עם מחסנים וחניון.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
למגורים ומבנים  1שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5

 ומוסדות ציבור  ולדרך  מוצעת.
קומות  8ן מגורים חדש בן .קביעת בינוי עבור בני1

 1קומות מגורים משולב עם שטח ציבורי מעל  7הכולל: 
 קומות תת קרקעיות של מחסנים וחניה.

 8910.15בנייה מרביים בהיקף של  . קביעת שטחי8
מ"ר  5917.55-מ"ר עיקריים ו 5888.50 מ"ר מהם

 שטחי שירות.
 ין וקביעת קווי בנין חדשים.יהבנ. שינוי קווי 5
+ שטח ציבורי לצרכי רווחה  10-. קביעת מספר יח"ד ל1

 וקהילה.
 מימוש התכנית.. קביעת שלבי ביצוע ל9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.7
 . קביעת הוראות בגין בנין וגדרות להריסה.9
 . קביעת הוראות לשימור עצים ועצים לעקירה.8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9991ובילקוט הפרסומים  59/09/1058

 .59/08/1058, בתאריך 571
 

ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכני
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 01-9180198טלפון:  8505805
ירושלים  5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-9189955טלפון: 
 חים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתו

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 21131מס': מפורטת 
תוספת  שתי קומות ומעלית חיצונית  שם התכנית:

 , קרית שמואל )רחביה( 23ברח' רד"ק 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58898מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 תמספר התכני סוג היחס
 91 ביטול

 / א1011מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 59ירושלים רחוב: רד"ק יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .501חלקות במלואן: , מוסדר, 80019גוש: 

 X: 220427קואורדינטה 
 Y: 631055קואורדינטה 

 

 התכנית:מטרת 
נה קומות נוספות מעל מב 1השלמת קומה שלישית ותוספת 

, תוספת יח"ד בקומת המרתף, וכן הוספת מעלית קיים
, 59ין קיים ברח' רד"ק יומתקן חניה תת קרקעית בבנ

בשכונת קרית שמואל )בחלק הכלול בתכנית רחביה(, 
 ירושלים.

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 1מגורים א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור 

בקומות  ב. השלמת הקומה השלישית ,תוספות
הקומות  8קומות מעל  1של  , ותוספתהקיימות

 קומות מעל מפלס הקרקע. 1המאושרות בהיתר. סה"כ 
יח"ד )תוספת של  55-ן ליג. קביעת מס' יח"ד הדיור בבני

 יח"ד מאושרות (. 8 -יח"ד ל 1
לשטח עיקרי )מגורים(  ד. שינוי משטח שרות )מחסנים (

 לצורך תוספת יח"ד בקומת המרתף.
 ין.יה. הוספת מעלית לבנ

קרקעי בשטח המגרש -ו. הוספת מתקן חניה תת
 וקביעת הוראות חניה תת קרקעית במגרש.

 ז. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור.
 ח. קביעת הוראות בגין שימור.

 5101מ"ר מתוכם  5950-לבנייה ט. קביעת שטחי ה
 מ"ר שטחי שירות  501 -מ"ר שטח עיקרי ו

י. קביעת הוראות בדבר נסיגות בקומות הרביעית 
 והחמישית.

יא. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 
 בנייה בשטח.

 יב. קביעת הוראות בדבר הריסה.
 יה ניכרת.ייג. קביעת הוראות בדבר סט

 

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  51/01/1058

 .10/08/1058, בתאריך 8911
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 01-9180198טלפון:  8505805
ירושלים   5ם, ככר ספרא מקומית לתכנון ולבנייה ירושלי

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-9189955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

25218 
הגדלת זכויות בנייה על בניין קיים  התכנית:שם 

 בבית חנינא
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 55519מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9975 שינוי

 91 ביטול



6179 ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

0201011202  
תוספת קומות ויח"ד ברח' דוד המכונה  שם התכנית:

 , בוכרים.10גם רחובות הבוכרים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
עדה המקומית מחוז ירושלים ובמשרדי הובנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
  0508088-505מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91מתאר/  ביטול
 8997 ביטול
 א /8997 ביטול

 / א1011מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 80ירושלים רחוב: דוד יישוב: 

הבניין נמצא בסוף רח' דוד המכונה גם רחובות 
 הבוכרים, בקצה שכונת בוכרים קרוב לרח'בר אילן.

 רח' דוד מכונה גם בשם רחובות הבוכרים.
 X: 220594קואורדינטה 
 Y: 633432קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול 
 

 גושים וחלקות:
 .595חלקות במלואן: , מוסדר, 80090גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 5קומות לשם תוספת  1תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ג' 8. שינוי ייעוד: מאזור מגורים  5
 עבור תוספת קומות לשם תוספת יח"ד..  קביעת בינוי 1
מ"ר. מתוכם  995.50. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 8

 מ"ר שטחי שרות. 98.90-מ"ר שטחים עיקריים ו 900.90
 . שיוני קוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים.5
 יח"ד. 50 -יח"ד. סה"כ 5. קביעת תוספת של 1
קומות ועליית גג בשימוש  8-. הגדלת מס' קומות מ9

 קומות. 1-עיקרי מאושר ל
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.7
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.8

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.50
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.55

 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ליבע

טלפון:  8505805ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 01-9180198

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 01-9189955טלפון: 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 א /21411מס': מפורטת 
 ברוממה 24בנין מגורים חדש ברח' המ"ג  שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 א /51171מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 91 ביטול
 1011 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 51ירושלים רחוב: המ"ג יישוב: 

התכנית נמצאת בשכונת רוממה מערבית לרחוב המ"ג 
 וצפונית למגן דוד אדום.

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .558חלקות במלואן:  80181גוש: 
 .15 - 10חלקי חלקות:  80181גוש: 

 X: 219010קואורדינטה 
 Y: 633350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות   8בנין קיים והקמת בנין מגורים חדש בן  הריסת

 עם מחסנים וחניון.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
למגורים ומבנים  1שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5

 ומוסדות ציבור  ולדרך  מוצעת.
קומות  8ן מגורים חדש בן .קביעת בינוי עבור בני1

 1קומות מגורים משולב עם שטח ציבורי מעל  7הכולל: 
 קומות תת קרקעיות של מחסנים וחניה.

 8910.15בנייה מרביים בהיקף של  . קביעת שטחי8
מ"ר  5917.55-מ"ר עיקריים ו 5888.50 מ"ר מהם

 שטחי שירות.
 ין וקביעת קווי בנין חדשים.יהבנ. שינוי קווי 5
+ שטח ציבורי לצרכי רווחה  10-. קביעת מספר יח"ד ל1

 וקהילה.
 מימוש התכנית.. קביעת שלבי ביצוע ל9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.7
 . קביעת הוראות בגין בנין וגדרות להריסה.9
 . קביעת הוראות לשימור עצים ועצים לעקירה.8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9991ובילקוט הפרסומים  59/09/1058

 .59/08/1058, בתאריך 571
 

ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכני
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 01-9180198טלפון:  8505805
ירושלים  5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-9189955טלפון: 
 חים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתו

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 21131מס': מפורטת 
תוספת  שתי קומות ומעלית חיצונית  שם התכנית:

 , קרית שמואל )רחביה( 23ברח' רד"ק 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58898מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 תמספר התכני סוג היחס
 91 ביטול

 / א1011מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 59ירושלים רחוב: רד"ק יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .501חלקות במלואן: , מוסדר, 80019גוש: 

 X: 220427קואורדינטה 
 Y: 631055קואורדינטה 

 

 התכנית:מטרת 
נה קומות נוספות מעל מב 1השלמת קומה שלישית ותוספת 

, תוספת יח"ד בקומת המרתף, וכן הוספת מעלית קיים
, 59ין קיים ברח' רד"ק יומתקן חניה תת קרקעית בבנ

בשכונת קרית שמואל )בחלק הכלול בתכנית רחביה(, 
 ירושלים.

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 1מגורים א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור 

בקומות  ב. השלמת הקומה השלישית ,תוספות
הקומות  8קומות מעל  1של  , ותוספתהקיימות

 קומות מעל מפלס הקרקע. 1המאושרות בהיתר. סה"כ 
יח"ד )תוספת של  55-ן ליג. קביעת מס' יח"ד הדיור בבני

 יח"ד מאושרות (. 8 -יח"ד ל 1
לשטח עיקרי )מגורים(  ד. שינוי משטח שרות )מחסנים (

 לצורך תוספת יח"ד בקומת המרתף.
 ין.יה. הוספת מעלית לבנ

קרקעי בשטח המגרש -ו. הוספת מתקן חניה תת
 וקביעת הוראות חניה תת קרקעית במגרש.

 ז. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור.
 ח. קביעת הוראות בגין שימור.

 5101מ"ר מתוכם  5950-לבנייה ט. קביעת שטחי ה
 מ"ר שטחי שירות  501 -מ"ר שטח עיקרי ו

י. קביעת הוראות בדבר נסיגות בקומות הרביעית 
 והחמישית.

יא. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 
 בנייה בשטח.

 יב. קביעת הוראות בדבר הריסה.
 יה ניכרת.ייג. קביעת הוראות בדבר סט

 

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  51/01/1058

 .10/08/1058, בתאריך 8911
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 01-9180198טלפון:  8505805
ירושלים   5ם, ככר ספרא מקומית לתכנון ולבנייה ירושלי

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-9189955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

25218 
הגדלת זכויות בנייה על בניין קיים  התכנית:שם 

 בבית חנינא
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 55519מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9975 שינוי

 91 ביטול



ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014  6180

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב1599 כפיפות
 / א1011מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינא, ליד דרך ביר נבאלה., ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 וחלקות:גושים 
 .1חלקות במלואן: , מוסדר, 80955גוש: 

 X: 220920קואורדינטה 
 Y: 638280קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד מעל בנין קיים. 1הוספת  -

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'. 5מאזור מגורים  ייעוד . שינוי 5
 . קביעת בינוי  עבור תוספת קומות.1
מ"ר מרבי, מתוכם  981.0-בתכנית ל. קביעת סך שטחים 8

 מ"ר לשטחי שירות. 79-מ"ר לשטח עיקרי ו 115.0
 קומות. 5 -. קביעת מס' קומות מרבי ל5
 . 5 -. קביעת מס' יח"ד מרבי ל1
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.7

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9755ובילקוט הפרסומים  15/05/1055

 .19/05/1055, בתאריך 8551
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 01-9180198טלפון:  8505805
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-9189955ן: טלפו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

0041413202  
תוספת קומה ויחידות  הרחבת דיור  שם התכנית:

 , רחביה, ירושלים5דיור ברח' האר"י 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
  0018179-505מס': מקומית 

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

 שאותהיתרים או הר
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91 ביטול
 5150 ביטול

 / א1011מק/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 1011 כפיפות
 1599 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 85ירושלים רחוב: עזה יישוב: 
 . 5ירושלים רחוב: האר"י יישוב: 

אחת לכיוון רחוב מגרש דו מפלסי עם חזית ראשית 
 עזה, עם חזית מסחר במפלס

הרחוב, וחזית ראשית שניה הפונה לרחוב האר"י. 
 המפלס הקובע )כניסה ראשית

 למגורים( הינו מרחוב האר"י.
 

 גושים וחלקות:
 .518חלקות במלואן: , מוסדר, 80019גוש: 

 X: 320300קואורדינטה 
 Y: 631600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
, 5יח"ד ברח' האר"י  1-תוספת קומה והרחבת דיור, 

 רחביה, ירושלים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג' 1מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
מ"ר, מתוכם 5,589.98-לבנייה . קביעת סך שטחי ה1

 -ו מ"ר שרות על קרקעי 199.08 -מ"ר עיקרי ו 978.91
 שרות מתחת לקרקע. 185.05 -מ"ר עיקרי ו 0
מ"ר  189.55יחידות דיור בהיקף כולל של  1ת . תוספ8

 יח"ד 7סה"כ  -ר עבור מרפסת שרות מ" 5.11 -שטח עיקרי ו
. השלמה של קומה קיימת ותוספת קומת מגורים 5

קומות מרח'  1סה"כ  -חדשה על מנין הקומות הקיים 
קומות מחסנים  1קומות מרח' עזה, מעל  9-האר"י ו

 בהתאם לתקן(.מקומות חניה  1וחניה )תוספת 
( 5. סגירת מרפסת והוספת שטח לדירה קיימת )1

 + ( 9.79, מפלס 1מ"ר )קומה  7.19בהיקף של 
בהיקף  (5רפסת סלון קיימת בדירה קיימת ). קרוי מ9

 מ"ר 9.90של 
. הגבהת פיר מעלית קיים למתן שרות ליח"ד החדשה 7

 כמפורט בנספח הבינוי.
 7.11קף של . תוספת חדר מכונות חדש למעלית בהי9

 מ"ר שרות טכני
 מ"ר 58.90. תוספת שטח למסחר )מטבח( בהיקף של 8

 7 -. קביעת מספר יחידות הדיור ל50
 יה ניכרתי. קביעת הוראות בגין סט55
 . קביעת הוראות בגין חזית מסחרית51
 . קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע58
 קרקעית-. קביעת הוראות בגין חניה תת55
 הוראות בגין עצים לשימור. קביעת 51
 . קביעת הוראות בגין תנאים למתן היתר בנייה59
 . קביעת הוראות בגין טיפול במי נגר57
 . קביעת הוראות בגין הריסות59
. שינוי הוראות בגין קווי בנין כמפורט בנספח הבינוי 58

 ובתשריט.
 



6181 ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9718וט הפרסומים ובילק 07/01/1055

 .50/01/1055, בתאריך 8711
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 01-9180198טלפון:  8505805
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-9189955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 א /21118
 , שכ' רוממה5הרחבות יח"ד ברח' גדרה  שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 א /58819מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 91 ביטול
 1717 ביטול

 1011 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת רוממה,, 5ירושלים רחוב: גדרה יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .57חלקות במלואן: , מוסדר, 80185גוש: 

 X: 633537קואורדינטה 
 Y: 218935קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ן מגורים.ייהרחבת יח"ד קיימות בבנ

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן :י. שינוי במערך י5

 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ב'.
 1.90. המרת שטחי שירות בשטחים עיקריים במפלס 1
 ותוספת ממ"דים בקומה זו  775.71=  -
 + קומת 798.51+ = 1.90תוספת קומה במפלס . 8

כל התוספות   791.81+ = 9.50חלל גג רעפים במפלס 
 להרחבת יח"ד קיימות.בנייה עבור הגדלת שטחי ה

, 777.11+= 0.00. תוספות של מרפסות במפלסים 5
 791.81+=  9.50 -ו 790.81+ =  1.90

 777+ =  0.00. תוספת שטחים עיקריים במפלס 1

 -וקביעתם למרביים הבנייה . הגדלת שטחי ה9
 -מ"ר שטחים עיקריים ו 1519מ"ר מתוכם  1858.10

 מ"ר שטחי שירות  118.10
וקביעת תנאים למתן היתר  . קביעת הוראות בינוי7

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.9
 . קביעת הוראות בגין שלביות ביצוע.8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9585ובילקוט הפרסומים  19/50/1051

 .05/55/1051, בתאריך 918
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 01-9180198טלפון:  8505805
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-9189955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  הראל
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 א /410 הל/
  –הרחבות יח"ד בקרית יערים  שם התכנית:

 שכ' נחלת שלמה בניני גפן
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /180 הל/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 100מי/  ביטול
 / י181הל/  ביטול
 / ד181מי/  ביטול
 181מי/  ביטול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קרית יערים רחוב: הגר"א   .יישוב: 
 קרית יערים רחוב: מנחת שלמה   .יישוב: 

 קרית יערים  שכ' נחלת שלמה , בנייני גפן,
 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל

 

 גושים וחלקות:
 .591חלקות במלואן: , מוסדר, 18189גוש: 

 X: 209750קואורדינטה 
 Y: 634500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ו. ה, ד, ג, ב, נים א,יתוספת בנייה להרחבות דיור בבני

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור מגורים לאזור יעודי הקרקע י. שינוי במערך 5

 מגורים ב'.



ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014  6182

. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המפלסים הקיימים 1
, לשם הרחבת יחידות דיור ו ה, ד, ג, ב, בבניינים א,

 בהתאם לנספח הבינוי. קיימות
. קביעת בינוי לתוספת קומה בכל הבניינים, לשם 8

 הרחבות דיור של הדירות שבקומה העליונה.
 , כאמור.בנייהל . קביעת קווי בנין5
 55,101.99-בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה1

-ו מ"ר שטחים עיקריים 50,185.55מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות(. 8909.17

-קומות ל 8 -. הגדלת מספר הקומות בכל הבניינים, מ9
 קומות מעל קומת מרתף. 1
..קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 7

 בנייה בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9101ובילקוט הפרסומים  18/55/1051

 .19/55/1051, בתאריך 5859
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
 8505805ירושלים  5לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 01-9180198: פוןטל
 טלפון:  80901מבשרת ציון  1ולבנייה הראל, שד החוצבים 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 01-1888511
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של
 

 דלית זילבר
 לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  בית שאן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 12010 ג/מס': מפורטת 
 בית שאן שיפודי הככר  שם התכנית:

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
בית שאן מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 15010 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 9881ג/  שינוי
 5/ 55/ 1תרשצ/  שינוי
 5/ 55/ 5תרשצ/  שינוי

 81תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית שאן רחוב: שאול המלך   .יישוב: 

 X: 246600קואורדינטה 
 Y: 712000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .511, 501חלקי חלקות:  11858גוש: 
 .89, 19, 11 - 15חלקי חלקות:  11859גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי יעדו ואשרור  קיים, מציה למבנה מסעדהילגיט

 למבנה מסחרי חניון ודרכים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח למבני ציבור ודרך לשצ"פ ייעוד . שינוי 5

 ומסחרי.
 התוכנית.. קביעת זכויות ומגבלות בנייה למבנים בתחום 1

 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

בית שאן, ירושלים הבירה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-9598555טלפון:  50800בית שאן  5

 

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

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

 
 

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

 10053 ג/
 מוסך גשר א.ת. כרמיאל שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 10059 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1895ג/  שינוי
 515ג/  שינוי
 1098ג/  שינוי

 81תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 5/ 59/ 55 כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 5/ 59/ 51 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 9כרמיאל רחוב: האופן יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .511 - 515חלקות במלואן:  58518גוש: 
 .559 - 551חלקי חלקות:  58518גוש: 

 X: 229390קואורדינטה 
 Y: 758760קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שימושים, מתעשייה למסחר ותעסוקה, קביעת ייעוד שינוי 

 זכויות והוראות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת שימוש מסחר.-למסחר ותעסוקהייעוד שינוי 

 הגדלת שטחי בנייה.
 הגדלת תכסית.

 שינוי מרווחי בנייה.
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

 קביעת הוראות בדבר בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9780ובילקוט הפרסומים  01/05/1055

 .07/05/1055, בתאריך 1955
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
כרמיאל  500כרמיאל, שד קק"ל בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין 05-8091975טלפון:  10500
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מגדל העמק
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 21100 ג/
 בריכות מים, מגדל העמק שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58800 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8805ג/  שינוי
 81תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 51581ג/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל העמק רחוב: קרן היסוד   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .118, 18חלקי חלקות:  57555גוש: 

 X: 223425קואורדינטה 
 Y: 731350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת בריכות קיימות של מקורות והקצאת מגרש 

 נוסף למתקנים הנדסיים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
נים משטח למבני ציבור לשטח למתקייעוד שינוי 

 הנדסיים ולדרך מוצעת
 קרקעייעוד קביעת תכליות ושימושים מותרים לכל 

קביעת הוראות בנייה: שטח מבנים, גובהם מרווחי 
 בנייה, צפיפות

 קביעת הנחיות סביבתיות
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9151ובילקוט הפרסומים  55/05/1058

 .85/05/1058, בתאריך 1190
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
מגדל העמק, מגדל העמק  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 09-9107751טלפון: 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות 

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 12211 ג/מס': מפורטת 
שינוי שטחי בנייה, הגדל צפיפות  שם התכנית:

 , נהריה3ותוספת קומה, בשד' קיי 
לחוק התכנון  98בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 15511 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 915ג/  שינוי
 50751ג/  שינוי
 508ג/ במ/  שינוי



6183 ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014 

. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל המפלסים הקיימים 1
, לשם הרחבת יחידות דיור ו ה, ד, ג, ב, בבניינים א,

 בהתאם לנספח הבינוי. קיימות
. קביעת בינוי לתוספת קומה בכל הבניינים, לשם 8

 הרחבות דיור של הדירות שבקומה העליונה.
 , כאמור.בנייהל . קביעת קווי בנין5
 55,101.99-בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה1

-ו מ"ר שטחים עיקריים 50,185.55מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות(. 8909.17

-קומות ל 8 -. הגדלת מספר הקומות בכל הבניינים, מ9
 קומות מעל קומת מרתף. 1
..קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 7

 בנייה בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9101ובילקוט הפרסומים  18/55/1051

 .19/55/1051, בתאריך 5859
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
 8505805ירושלים  5לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 01-9180198: פוןטל
 טלפון:  80901מבשרת ציון  1ולבנייה הראל, שד החוצבים 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 01-1888511
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של
 

 דלית זילבר
 לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  בית שאן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 12010 ג/מס': מפורטת 
 בית שאן שיפודי הככר  שם התכנית:

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
בית שאן מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 15010 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 9881ג/  שינוי
 5/ 55/ 1תרשצ/  שינוי
 5/ 55/ 5תרשצ/  שינוי

 81תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית שאן רחוב: שאול המלך   .יישוב: 

 X: 246600קואורדינטה 
 Y: 712000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .511, 501חלקי חלקות:  11858גוש: 
 .89, 19, 11 - 15חלקי חלקות:  11859גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי יעדו ואשרור  קיים, מציה למבנה מסעדהילגיט

 למבנה מסחרי חניון ודרכים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח למבני ציבור ודרך לשצ"פ ייעוד . שינוי 5

 ומסחרי.
 התוכנית.. קביעת זכויות ומגבלות בנייה למבנים בתחום 1

 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

בית שאן, ירושלים הבירה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-9598555טלפון:  50800בית שאן  5

 

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

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

 
 

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

 10053 ג/
 מוסך גשר א.ת. כרמיאל שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 10059 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1895ג/  שינוי
 515ג/  שינוי
 1098ג/  שינוי

 81תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 5/ 59/ 55 כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 5/ 59/ 51 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 9כרמיאל רחוב: האופן יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .511 - 515חלקות במלואן:  58518גוש: 
 .559 - 551חלקי חלקות:  58518גוש: 

 X: 229390קואורדינטה 
 Y: 758760קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שימושים, מתעשייה למסחר ותעסוקה, קביעת ייעוד שינוי 

 זכויות והוראות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת שימוש מסחר.-למסחר ותעסוקהייעוד שינוי 

 הגדלת שטחי בנייה.
 הגדלת תכסית.

 שינוי מרווחי בנייה.
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

 קביעת הוראות בדבר בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9780ובילקוט הפרסומים  01/05/1055

 .07/05/1055, בתאריך 1955
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
כרמיאל  500כרמיאל, שד קק"ל בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין 05-8091975טלפון:  10500
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מגדל העמק
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 21100 ג/
 בריכות מים, מגדל העמק שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58800 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8805ג/  שינוי
 81תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 51581ג/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל העמק רחוב: קרן היסוד   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .118, 18חלקי חלקות:  57555גוש: 

 X: 223425קואורדינטה 
 Y: 731350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת בריכות קיימות של מקורות והקצאת מגרש 

 נוסף למתקנים הנדסיים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
נים משטח למבני ציבור לשטח למתקייעוד שינוי 

 הנדסיים ולדרך מוצעת
 קרקעייעוד קביעת תכליות ושימושים מותרים לכל 

קביעת הוראות בנייה: שטח מבנים, גובהם מרווחי 
 בנייה, צפיפות

 קביעת הנחיות סביבתיות
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9151ובילקוט הפרסומים  55/05/1058

 .85/05/1058, בתאריך 1190
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
מגדל העמק, מגדל העמק  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 09-9107751טלפון: 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות 

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 12211 ג/מס': מפורטת 
שינוי שטחי בנייה, הגדל צפיפות  שם התכנית:

 , נהריה3ותוספת קומה, בשד' קיי 
לחוק התכנון  98בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 15511 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 915ג/  שינוי
 50751ג/  שינוי
 508ג/ במ/  שינוי



ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014  6184

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה   .יישוב: 

 X: 208975קואורדינטה 
 Y: 767075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .78במלואן:  חלקות 59575גוש: 
 .591, 77חלקי חלקות:  59575גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קומות. 5-יח"ד ב 55הקמת בניין מגורים בחלקה סה"כ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד, המרת שטח שרות לשטח עיקרי,  1הוספת 

הוספת קומה, הגדלת גובה והבלטת גזוזטראות 
 בק.ב.קדמי מזרחי.

 
בימים ובשעות  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית,

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ל ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה ש

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה ועדה מקומית לתכנון ול

05-8978917 
 

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

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

 
 

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

 10122 ג/
, 11סוקולוב  'הגדלת אחוזי בנייה ברח שם התכנית:

 נהריה
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 10155 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 508ג/ במ/  שינוי
 915ג/  שינוי
 50751ג/  שינוי

 58תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 8/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 18נהריה רחוב: סוקולוב יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .50חלקות במלואן:  59575גוש: 
 .79חלקי חלקות:  59575גוש: 

 X: 208696קואורדינטה 
 Y: 767700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
התכנית אמורה לתת תשתית תכנונית ללגליציה של 

 בנייה קיימת.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה.

 תוספת גובה.
 שינוי קווי בנין במרווח אחורי וצידי דרומי.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9755ובילקוט הפרסומים  58/51/1058

 .50/51/1058, בתאריך 1008
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-8978917
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 10534 ג/מס': מפורטת 
הגדלת זכויות בנייה למגורים ויח"ד  שם התכנית:

 , נהריה45ברח' ויצמן 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 10591 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50751ג/  שינוי
 508ג/ במ/  שינוי
 915 שינוי

 8/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות

 



6185 ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 15נהריה רחוב: ויצמן יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .70חלקות במלואן:  59598גוש: 
 .97, 90חלקי חלקות:  59598גוש: 

 X: 209025קואורדינטה 
 Y: 768125קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת זכויות בנייה צפיפות וגובה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוראות בנייהקביעת 

 למטרות עיקריות ומטרות שירות בנייה הגדלת זכויות ה
 הגדלת מס' יח"ד

 הגדלת צפיפות מגורים 
 הגדלת תכסית מותרת

 הגדלת הגובה
 הגדלת מס' הקומות 

 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
שעד, עמוד , הת9780ובילקוט הפרסומים  08/05/1055

 .07/05/1055, בתאריך 1951
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

בימים , וכל המעוניין רשאי לעיין בה 05-8978917
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 12038 ג/מס': מפורטת 
הגדלת אחוזי בנייה, מס' קומות, גובה  שם התכנית:

 נצרתבניין ותוספת יח"ד, 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נצרת מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 15099 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: התרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55950ג/  שינוי
 8000ג/  שינוי

 59815ג/  כפיפות
 5559נצ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת   .יישוב: 

 X: 229475קואורדינטה 
 Y: 734275קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  59188גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מתן לגיטימציה למבנה קיים, באמצעות שינוי בזכויות 

 בנייה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 111%מתוכם  188%-ל 590%-הגדלת אחוזי הבנייה מ

 עיקרי
 +קומת עמודים.1-הגדלת מס' הקומות ל
 מ'. 59 -מ' ל 58 -הגדלת גובה הבניין מ

 .11% -ל 10% -הגדלת תכסית הקרקע מ
 שינוי קווי הבניין בהתאם לקונטור מבנה קיים.

 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
ההתנגדות יומצא למשרדי . העתק 05-9109111טלפון: 

 59000נצרת,   נצרת בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-9518100טלפון: 

 

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

תכנית )סדרי נוהל בהתנגדויות לבנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 10104 ג/
 תכנון קטע אורבני במערב העיר נצרת. שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 10101 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 50705ג/  כפיפות
 51559ג/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 59815ג/  כפיפות
 58585ג/  כפיפות
 55950ג/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 5501נצ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקות במלואן:  59191גוש: 
 .500, 10, 51, 50, 9חלקי חלקות:  59191גוש: 

 X: 226000קואורדינטה 
 Y: 735125קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תכנון קטע אורבני במערב העיר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שיעדה את  55950פירוט תכנית מתאר נצרת ג/  -

משולב: מגורים, תעסוקה ומבנים ייעוד השטח ל
 ת ציבור.וומוסד

למתקנים הנדסיים בשטח ללא תכנון ייעוד הגדרת  -
 מפורט מאושר.

 שטחים ציבוריים פתוחים.הקצאת שטח למבני ציבור  -
 הסדרת מערכת דרכים.   -
 קביעת הוראות וזכויות בנייה. -
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע. -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  59/08/1058

 .07/50/1058, בתאריך 115
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
טלפון:  59000נצרת,   נצרת בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-9518100
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 21501 ג/מס': מפורטת 

 הרחבת בית צמוד קרקע  שם התכנית:
 בשכונת הוילות שמדרום לרח' הרצל בעכו

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58507 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמספר  סוג היחס

 958ג/  שינוי
 5917ג/  שינוי

 1/ 10/ 15תרשצ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עכו   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .81חלקות במלואן:  59118גוש: 
 .18חלקי חלקות:  59118גוש: 

 X: 207080קואורדינטה 
 Y: 759550קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
בנייה לאזור מגורים א' בחלקה קביעת זכויות והוראות 

 בעכו. 59118, גוש 81
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות בנייה
 קביעת הוראות בינוי

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9188ובילקוט הפרסומים  08/01/1058

 .58/01/1058, בתאריך 5750
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
-05עכו  טלפון:  81עכו, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 8819559
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עפולה
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 21101 ג/
 סנטר רונדן  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית מחוז הצפון בנייה לתכנון ול
מס': עפולה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 58808 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55599ג/  שינוי
 59957ג/  כפיפות
 51197ג/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 59815ג/  כפיפות
 58585ג/  כפיפות
 55950ג/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 5501נצ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקות במלואן:  59191גוש: 
 .500, 10, 51, 50, 9חלקי חלקות:  59191גוש: 

 X: 226000קואורדינטה 
 Y: 735125קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תכנון קטע אורבני במערב העיר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שיעדה את  55950פירוט תכנית מתאר נצרת ג/  -

משולב: מגורים, תעסוקה ומבנים ייעוד השטח ל
 ת ציבור.וומוסד

למתקנים הנדסיים בשטח ללא תכנון ייעוד הגדרת  -
 מפורט מאושר.

 שטחים ציבוריים פתוחים.הקצאת שטח למבני ציבור  -
 הסדרת מערכת דרכים.   -
 קביעת הוראות וזכויות בנייה. -
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע. -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  59/08/1058

 .07/50/1058, בתאריך 115
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
טלפון:  59000נצרת,   נצרת בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-9518100
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 21501 ג/מס': מפורטת 

 הרחבת בית צמוד קרקע  שם התכנית:
 בשכונת הוילות שמדרום לרח' הרצל בעכו

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58507 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמספר  סוג היחס

 958ג/  שינוי
 5917ג/  שינוי

 1/ 10/ 15תרשצ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עכו   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .81חלקות במלואן:  59118גוש: 
 .18חלקי חלקות:  59118גוש: 

 X: 207080קואורדינטה 
 Y: 759550קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
בנייה לאזור מגורים א' בחלקה קביעת זכויות והוראות 

 בעכו. 59118, גוש 81
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות בנייה
 קביעת הוראות בינוי

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9188ובילקוט הפרסומים  08/01/1058

 .58/01/1058, בתאריך 5750
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
-05עכו  טלפון:  81עכו, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 8819559
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עפולה
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 21101 ג/
 סנטר רונדן  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית מחוז הצפון בנייה לתכנון ול
מס': עפולה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 58808 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55599ג/  שינוי
 59957ג/  כפיפות
 51197ג/  כפיפות

 

 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה   .יישוב: 

 X: 229450קואורדינטה 
 Y: 724950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .80, 19, 18, 59 - 57חלקות במלואן:  59718גוש: 
 .81, 59 - 51חלקי חלקות:  59718גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מסחרי משטח המיועד למגורים לשטח  ייעוד שינוי 

 והסדרת מערכת דרכים והגדלת שטחי ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בקרקע משטח המיועד למגורים לשטח ייעוד . שינוי 5
 מסחר.ייעוד ב
 . ביטול דרך.1
 . הרחבת דרך קימת.8
. הגדלת שטחים למבנה ציבור ושטח ציבורי פתוח 5

 החלפת שטחים ללא שינויים במגרשים גובלים.
 ת ותנאים למתן היתרים.. קביעת הוראו1

 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

 57ן יהושע עפולה, חנקיבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-9110855טלפון:  59500עפולה 

 

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

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עפולה
 21113 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 אחוזת מגל שם התכנית:
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58819 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 
 
 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7759ג/  שינוי
 59957ג/  כפיפות
 51197ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .18, 58חלקות במלואן:  59918גוש: 

 X: 226775קואורדינטה 
 Y: 723725קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 בקרקע ,ייעוד שינוי 

 עודי קרקע וקביעת זכויות בנייה ובינוי.יהסדרת י
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים א' ומגורים ייעוד בקרקע משטח בייעוד . שינוי 5

 5מגורים ג'ייעוד מיוחד לקרקע ב
 היתר.. קביעת זכויות ותנאים למתן 1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9718ובילקוט הפרסומים  08/01/1058

 .50/01/1055, בתאריך 8755
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה . וכן במשרדי: 05-9109111טלפון:  5718001
עפולה  57עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 05-9110855טלפון:  59500
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

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

 10208 ג/מס': מפורטת 
יח"ד,  812תכנון שכונת מגורים בת  שם התכנית:

 , שפרעם11דרומית לדרך מס' 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
הועדה המקומית מחוז הצפון ובמשרדי בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 10509 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 תהיתרים או הרשאות בחלק מתחום התכני
 
 
 
 
 
 



ילקוט הפרסומים 6820, כ' בסיוון התשע"ד, 18.6.2014  6188

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8851ג/  שינוי
 58558ג/  שינוי
 51918ג/  שינוי
 7011ג/  שינוי

 55008ג/  כפיפות
 55191ג/  כפיפות
 51/ 18תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם   .יישוב: 

 X: 745200קואורדינטה 
 Y: 215000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .70, 99, 91, 5חלקות במלואן:  50191גוש: 
 .505, 75חלקי חלקות:  50191גוש: 
 .70, 97, 95, 95, 89חלקות במלואן:  50189גוש: 
, 15, 10, 58, 57, 1, 8 -5חלקות במלואן:  50187גוש: 

18 ,15- 19. 
 .19 - 17, 59, 59חלקי חלקות:  50187גוש: 

 .50187גושים בחלקיות: 
 

 מטרת התכנית:
יח"ד דרומית לדרך מס'  859הקמת שכונת מגורים בת 

לדרך מס'  78הקלה בקו בנין מדרך מס'  , שפרעם78
 מטר 57-ל 151

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאזור אזור מגורים א' ודרך להולכי רגל ייעוד שינוי  -

שצ"פ לדרכים, ייעוד , שינוי , התווית דרכים1מגורים ב' 
קרקע חקלאית וקרקע חקלאית מיוחדת ייעוד שינוי 

, מסילת ברזל מוצעת, 8, מגורים א' 1לאזור מגורים ב'
מגורים ובמסחר, שב"צ, שטחים פתוחים ומבנים 
ומוסדות ציבור, שצ"פ, שפ"פ, מתקנים הנדסיים, התווית 

ייעוד דרכים ודרך משולבת, אזור חניה ציבורית, שינוי 
תוחים ומבנים ם פמאזור יער נטע אדם לאזור שטחי

 ומוסדות ציבור והתווית דרכים. 
 קרקע.ייעוד קביעת השימושים המותרים לכל  -
 יפות, מרווחי בנייה, גובה מבנים.קביעת הוראות בנייה: צפ -
 הנחיות בינוי.  -
 הנחיות לעיצוב אדריכלי -
פיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים  קביעת הוראות -

 , תקשורת, חשמל, גז וכו'. כגון דרכים, בינוי, ניקוז
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע -
 קביעת הנחיות סביבתיות -
מרצועת בנייה התוכנית מבקשת לצמצם את קו ה -

" תוך איחוד תשתיות והצמדת 0"-מסילת ברזל ל
 .78המסילה לדרך 

 

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

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

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשיבע

 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

 גבעות אלונים, שפרעםבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 .05-8101057טלפון: 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 10358 ג/מס': מפורטת 
 מעלה גמלא הרחבת שטח למבני משק, התכנית:שם 

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 10959 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51818ג/  שינוי
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 1571ג/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 50/ ד/ 50תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מעלה גמלא   .יישוב: 

 X: 262950קואורדינטה 
 Y: 754650קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .88, 58חלקי חלקות:  100000גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת מתחם קיים למבני משק)בית אימון(

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע מאזור חקלאי לשטח למבני משק,ייעוד שינוי 

מבני משק ודרך  חקלאית,משטח חקלאי מיוחד לקרקע 
 ומדרך למבני משק.

 חלוקת תחום התכנית לתאי שטח.
קביעת זכויות והוראות בנייה והשימושים המותרים בכל 

 תא שטח.
 כלי.יקביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר
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 כולל תשתיות הנדסיות. קביעת הוראות לפיתוח תאי שטח,
 קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית.

 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

טלפון:  51800קצרין  גולן,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
05-9898751 

 

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

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

 
 

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

 12014 ג/מס': מפורטת 
 דבוריה הסדרת גישה למגורים בשצ"פ  שם התכנית:

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 15011 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7995ג/  שינוי
 8/ 1תממ/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דבוריה   .יישוב: 

 X: 235630קואורדינטה 
 Y: 732185קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1, 5חלקי חלקות:  59898גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שצ"פ ושימוש בו כגישה למגרשייעוד תוספת תכלית ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 להתאימם למצב הקיים בפועל שינוי קווי בניין על מנת

 מ' 55מ' במקום  59שינוי בגובה הבניין 
 קומות 5קומות ועליית גג במקום  1הקומות  'שינוי במס

מ"ר  980 -מ"ר ל  990 -הגדלת שטחי בנייה עיקריים מ 
 המותריםבנייה ללא שינוי בסה"כ שטחי ה

 גישה למגרש המגורים הסמוך -תוספת שימוש לשצ"פ 
 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-9771888טלפון:  51155

 

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

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

 
 

ןתכנו מקומי:  הגליל המרכזי  מחוז: צפון, מרחב 
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 10103 ג/מס': 
 , ג'וליס15הסדרת כביש  שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 10809 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1000ג/  שינוי
 7551ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ג'וליס   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .90, 19חלקי חלקות:  59551גוש: 
 .505, 85 - 97 חלקי חלקות: 59991גוש: 

 X: 217100קואורדינטה 
 Y: 761400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ג'וליס. 15הסדרת דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וחיבורו לכביש הכניסה צפונית  15הזזת כביש מס' 

 ביישוב ג'וליס.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9758ובילקוט הפרסומים  50/05/1055

 .15/51/1058, בתאריך 1111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
 טלפון:  ,עכו הגליל המרכזי,בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-8851915
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 12245 ג/
 ירכא הסדרת שטח בתי תפילה שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 15515 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9799ג/  שינוי
 8988ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירכא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .55 - 58חלקות במלואן:  59881גוש: 

 שטח בנוי
 X: 220100קואורדינטה 
 Y: 761950קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תפילה בכפר ירכאהסדרת מקומות לבתי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בתי קברות ושצ"פ  משטח מגורים א',ייעוד שינוי -

 למבנה ציבור לדת.
 הגדלת זכויות בנייה ושינוי בשימושים.-
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל -
 קביעת הוראות בנייה.-

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9715ובילקוט הפרסומים  07/01/1055

 .01/01/1055, בתאריך 8985
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
 טלפון:  ,עכו הגליל המרכזי,בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-8851915

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

 
 

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

 21218 ג/
 קיבוץ מלכיה חלוקה למתחמים  שם התכנית:

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל העליון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 58519 ג/מס': מקומית 

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55515ג/  שינוי
 55918ג/  שינוי
 5977ג/  שינוי

 5/ ב/ 85/ תמא כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 85תמא/  כפיפות

 11תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מלכיה   .יישוב: 

 X: 248200קואורדינטה 
 Y: 778200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .81חלקות במלואן:  55881גוש: 
 .89, 85 ,18, 59חלקי חלקות:  55881גוש: 
 .8חלקות במלואן:  55881גוש: 
 .80 - 11, 18, 15חלקי חלקות:  55881גוש: 
 .55חלקות במלואן:  55889גוש: 
 .51, 51, 50חלקי חלקות:  55889גוש: 

 

 מטרת התכנית:
א. חלוקת אזור המגורים למתחמים לצורך החלוקה 

 למגרשים.
ב. הגדרת שטחים עבור: קרקע חקלאית, מגורים 

על פי תכנית מאושרת, מבנים ייעוד ומגורים א', 
רות ואירוח כפרי, ספורט יומוסדות ציבור וחינוך, תי

ונופש, מסחר, תעסוקה, שטח ציבורי פתוח, פארק גן 
 ציבורי ושטחים פתוחים, דרכים וחניון.

חניות, רגון מחדש של מערכת הדרכים הפנימיות והג. א
 יעודי הקרקע.יבהתאמה ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטחי מגורים ייעוד . הסדרת מרכז הישוב  ע"י  שינוי 5

לשטחים למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, תעסוקה 
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מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר ותיירות, תיירות, 
 ם, חניונים, דרכים, שטל ציבורי פתוח ופארק. ישביל

 קרקע.ייעוד ות המותרות בכל . קביעת התכלי1
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.8
 . קביעת הוראות לביצוע חלוקה למגרשים.5
 . הגדרת מערכת דרכים וחניות.1

 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18חק מחוז הצפון, מעלה יצ
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

ראש פינה  הגליל העליון,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-9959878טלפון:  51500

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 10111 ג/מס': מפורטת 
 הזורעים. 21נחלה  שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 10888 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמספר  סוג היחס

 1895ג/  שינוי
 58959ג/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 50899ג/  כפיפות
 9150ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הזורעים   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .58, 11, 55 - 58, 1חלקי חלקות:  51179גוש: 

 X: 738850קואורדינטה 
 Y: 247650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
פיצול נחלה קיימת תוך כדי שמירה על מספר יח"ד 

 וזכויות בנייה מותרות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים  -מ"אזור משק חקלאי חלקות א" ל ייעוד שינוי 

 מגורים א'. -בישוב כפרי ו
 החקלאי.ייעוד עודי המגורים ליחילופי שטחים בן י

ייעוד ב בתא השטח המתפצל,בנייה זכויות לקביעת 
 מגורים א'.

 שינוי קווי בנין.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9958ובילקוט הפרסומים  08/09/1058

 .11/09/1058, בתאריך 7751
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18יצחק  מחוז הצפון, מעלהבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
 הגליל התחתון, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-9919150
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
 28544 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 בריכת היוגב שם התכנית:
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 59511 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 55887ג/  שינוי

 8תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 9משצ/  כפיפות

 11תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 היוגב.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות:  10880גוש: 
 .85, 51 - 55חלקי חלקות:  10885גוש: 

 X: 217176קואורדינטה 
 Y: 721925קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרה סטטוטורית של בריכת מים קיימת
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 עיקרי הוראות התכנית:
משטח יער לשטח עבור מתקן הנדסי וזכות ייעוד שינוי 

 מעבר לרכב.
 קביעת זכויות והוראות בנייה בגבולה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  11/50/1058

 .07/55/1058, בתאריך 5517
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
טלפון:  59510יזרעאלים, עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-9518990
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים חוזמ  
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 12111 ג/
שינוי שצ"פ למבנים ומוסדות ציבור  שם התכנית:

 ושביל להולכי רגל, לשצ"פ כפר כנא
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
המקומית מחוז הצפון ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 15181 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9199ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא   .יישוב: 

 X: 231900קואורדינטה 
 Y: 737925קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .81חלקי חלקות:  57885גוש: 
 .55חלקי חלקות:  57575גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מגרש למבני ציבור על מנת להקים אולם ספורט.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת מגרש למבני ציבור על מנת להקים אולם 

 ספורט.
 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-9599191טלפון:  57000עילית  נצרת

 

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

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  נצרת עילית, מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 21803 ג/מס': 

צומת  מפרידן ומעבר להולכי רגל  שם התכנית:
 11דרך  ציפורית וצומת רומת הייב

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58909 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8551ג/  שינוי
 5971ג/  שינוי
 181ג/ בת/  שינוי

 5/ 1ב/ / 87תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 87תמא/  כפיפות
 8תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת עילית   .יישוב: 
 משהד   .יישוב: 
ק"ק"מ  5.0-בקטע בין צומת רומת הייב וכ 77כביש 

 מת לאזור תעשיה ציפורית.יממזרח לכניסה הקי
 

 גושים וחלקות:
 .78חלקי חלקות:  57890גוש: 
 .88, 17חלקי חלקות:  57595גוש: 
 .99 - 95, 51חלקי חלקות:  57591גוש: 
 .11, 10, 59 ,57, 58 ,51, 8 ,1חלקי חלקות:  57598גוש: 

, 551, 551, 508, 507חלקות במלואן:  57595גוש: 
559 ,511 ,515 ,519 ,519 ,585 ,581 ,589. 

, 505 ,500, 89, 59, 8 -9חלקי חלקות:  57595גוש: 
508, 505 ,509 ,555 ,555 ,557 ,515 ,580 ,585 ,
587 ,550, 555. 

 X: 230375קואורדינטה 
 Y: 741125קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
קביעת הוראות מפורטות להקמת מחלפון ציפורית 

 והקמת מעבר הולכי רגל ברומת הייב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שטחים לדרךייעוד . 5
וזמניות, על שטחים . הטלת מגבלות בנייה קבועות 1

 סמוכים לדרך המוצעת בתכנית, מעליה ומתחתיה.
 . קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, פיתוח ושיקום נופי.8
 . קביעת אמצעים להגנה על הסביבה.5
 . הסדרת דרכים חקלאיות.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעד, עמוד , 9995ובילקוט הפרסומים  80/09/1058

 .15/50/1058, בתאריך 998
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
נצרת  59נצרת עילית, גלבוע בנייה מקומית לתכנון ול

ית לתכנון ועדה מקומ, 05-9579919טלפון:  ,עילית
 57000נצרת עילית  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-9599191טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 10128 ג/מס': 
הזזת דרך גישה שינוי קווי בניין שינוי  שם התכנית:

 המאושרת, יפיע 1301לג/ 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 10859 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 51159ג/  שינוי
 8907ג/  שינוי

 10818ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפיע   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .7 - 9חלקי חלקות:  59977גוש: 

 X: 226000קואורדינטה 
 Y: 732100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ליצירת מגרש ריגולרי להקמת  81שינוי תוואי דרך מס' 

 מבנה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .81שינוי תוואי דרך מס' 

לכיוון  81שינוי קווי בניין: קו הבניין מדרך משולבת מס' 
מ'  5-בקומת הקרקע ומ'  1יהיה  505תא שטח מס' 

 עבור הקומות האחרות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9788ובילקוט הפרסומים  08/05/1055

 .10/05/1055, בתאריך 8195
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 05-9599191טלפון:  57000עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 12215 ג/מס': מפורטת 
הוספת שימוש של בנק למבנה מגורים  שם התכנית:

 מאושר, אכסאל
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15515 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 7599ג/  שינוי
 51/ 7599/ מע/ מק/ 1 שינוי
 59179ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אכסאל   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .50חלקי חלקות:  59801גוש: 

 X: 230350קואורדינטה 
 Y: 731450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הוספת שימוש של בנק למבנה מגורים מאושר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת תכלית של בנק.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9780ובילקוט הפרסומים  08/05/1055

 .07/05/1055, בתאריך 1915
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול
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. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

וכל המעוניין רשאי , 05-9599191טלפון:  57000עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 12112 ג/
הגדלת אחוזי בנייה ומספר יח"ד  שם התכנית:

 והקטנת קווי בנייה, דיר חנא
 לחוק התכנון 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 15875 ג/
 ללא איחוד וחלוקה וד וחלוקה:איח

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51809ג/  שינוי
 9717ג/  שינוי
 9197ג/  שינוי
 51581ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דיר חנא   .יישוב: 

 X: 233975קואורדינטה 
 Y: 752250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .518, 89 - 81חלקי חלקות:  58551גוש: 
 .55חלקי חלקות:  58559גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהראות וזכויות בנייה במגרש מגורים בדיר חנא

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. הקטנת קווי בנייה בהתאם לתשריט מצב מוצע.

 .570% -ל 555% -הגדלת זכויות בנייה מב. 
 .9-ל 1-ג. הגדלת מספר יח"ד מ

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על י

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
05-9759750 

 

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

יהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות שעל
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 12348 ג/
הגדלת אחוזי בנייה ומס' יח"ד, שינוי  שם התכנית:

 בקווי בנייה ותכסית קרקע, סח'נין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 15919 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51059ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 X: 229870קואורדינטה 
 Y: 751725קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .551חלקי חלקות:  58185גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנית מפורטת להגדלת אחוזי בנייה ומס' יח' דיור, 

 שינוי בקווי בנייה ותכסית קרקע, סח'נין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .100% -ל 510% -. הגדלת אחוזי בנייה מ5
 יח'. 50-ל 7 -. הגדלת מס' יח' דיור מ1
 . שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט.8
 50% -בק. קרקע ו 10% -. שינוי בתכסית קרקע, מ5

 בכל הקומות. 10% -בשאר הקומות ל
 

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

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

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

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

 5718001 נצרת עילית 18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 
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טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
05-9759750 

 

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

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

 
 

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

 10045 ג/מס': מפורטת 
 ין שלומייהגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בנ שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 10015 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 כניתמספר הת סוג היחס

 7911ג/  שינוי
 111ג/ במ/  כפיפות
 9075ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שלומי   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .511, 515חלקות במלואן:  59155גוש: 
 .591, 517, 89חלקי חלקות:  59155גוש: 
 .88חלקי חלקות:  58998גוש: 

 X: 214650קואורדינטה 
 Y: 775975קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי אחוזי בנייה וקו בנין לצורך תוספת בנייה בקומות 

 קרקע וקומת גג
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי קו בנין קדמי לפי תשריט

אחוז )תוספת  85 -אחוז ל  77.11 -שינוי אחוזי בנייה מ 
 יחסת רק לדירות ק. קרקע וק. אחרונהיאחוזי בנייה מת

 מ"ר 5990 -מ"ר ל  5890 -קרקע מ  תכסית
 יןיקומות לבנ 5 -ל  8 -שינוי מס' קומות מ 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9991ובילקוט הפרסומים  10/08/1058

 .59/08/1058, בתאריך 185
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18, מעלה יצחק מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
ד.נ מעלה הגליל, -עלה הגלילמבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 05-8878918טלפון:  ,מעונה

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 10531 ג/מס': 
לקרקע חקלאית עם הנחיות ייעוד שינוי  שם התכנית:

 מושב חוסן מיוחדות 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 10591 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 58918ג/  שינוי

 81תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 5ב/  /85תמא/  כפיפות
 50/ ד/ 50תמא/  כפיפות

 11תממ/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוסן   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .89 - 81, 51, 58 - 50חלקי חלקות:  58987גוש: 

 X: 229250קואורדינטה 
 Y: 767100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שבתחום לאפשר המשך פיתוח של הפעילות המשקית 

 מרכז תעסוקה בחוסן, - 58918תכנית ג/ 
התקפה וכן להרחיב את התוכנית הנ"ל צפונה, בכוונה 
להתיר ההקמה של סככות לאחסון קש כחומר גלם 
להכנת מצע לגידול פטריות, מבנים לגידול פטריות 

 ומתקנים נלווים.
לאפשר הקמת מתקנים ליצור אנרגיה נקיה, כגון תאים 

 ות המבנים החקלאייםפוו וולטאים על גג
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי מיוחד לקרקע חקלאית עם ייעוד שינוי 

הנחיות מיוחדות ושפ"פ, משפ"פ לקרקע חקלאית עם 
הנחיות מיוחדות ומיער ואזור חקלאי לקרקע חקלאית 

 עם הנחיות מיוחדות ושפ"פ.
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 בנייה. קביעת זכויות והוראות
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9715ובילקוט הפרסומים  57/05/1055

 .01/01/1055, בתאריך 8958
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול
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ועדה  . וכן במשרדי:05-9109111טלפון:  5718001
ד.נ מעלה הגליל, -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 05-8878918מעונה  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 10814 ג/מס': מפורטת 
 טפחות. תכנון מחודש לתחום הישוב, שם התכנית:

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מרום הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 10971 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5180ג/  שינוי
 500מה/ מק/  שינוי
 7915ג/  שינוי
 5/ 5180ג/  שינוי
 7197ג/  שינוי

 1/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 8/ 1תממ/  כפיפות
 50/ ד/ 50תמא/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טפחות   .יישוב: 

 X: 239600קואורדינטה 
 Y: 752900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18, 15, 58חלקות במלואן:  51959גוש: 
 .11, 57, 58 - 51חלקי חלקות:  51959גוש: 
 .75, 98 - 99, 98חלקות במלואן:  51989גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מחודש לתחום הישוב בשטחים שאינם בבעלות 

מנת לאפשר שיווק למגורים, והסדרת  פרטית, על
 יעודים קיימים ונדרשים בישוב.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -הרחבת גבולות הישוב תוך החלת הדברים הבאים:

 יעודי מגורים ודרכים בתחומי הישוב. י. הסדרת שטחי 5
מגורים א' ייעוד מותרים בבנייה . הגדלת שטחי ה1

 10 -מ"ר עיקרי ו 110בתחום התכנית, וקביעתם על 

מ"ר שירות למגרש, ביטול האפשרות לאירוח כפרי על"י 
 .51195תכנית ג/ 

. הגדרת שטח למגורים מיוחד ומבנים ומוסדות ציבור 8
 עבור מכללה צבאית קיימת, ומגורי סגל וסטודנטים. 

מגורים בצפיפות ייעוד דונם ב 1-. הגדרת שטח של כ5
 יח"ד לדונם.  5-של כ

דונם  51 -ציבור מלמבנים ומוסדות  . הגדלת שטחים1
 -ל 80 % -דונם, והגדלת אחוזי בנייה מותרים מ 58 -ל

% 81.1 
תעסוקה, הגדלת ייעוד שטח מלאכה ל ייעוד . שינוי 9

 -מבנייה השטח מדונם אחד לשלושה, והגדלת אחוזי ה
 .90 % -ל 50 %
בנייה משטחי ה %50. תוספת אפשרות  לנצל עד 7

סוקה לשימושים ציבור ותעביעודים של מבנים ומוסדות 
 מסחריים.

 . הגדרת שטח לחניון בין שטחי המכללה והתעסוקה. 9
. קביעת הוראות לנושאי בנייה, פיתוח וסביבה בתחום 8

 התכנית.
 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

מרום הגליל, מירון בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-9858909טלפון:  58850

 

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

התאם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכת וב
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 10220 ג/
 מעלות גבעת המימונה  שם התכנית:

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלות תרשיחא מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול

 10550 ג/מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 תהיתרים או הרשאו
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1955ג/  שינוי
 50100ג/  שינוי
 8978ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא רחוב: האיריס   .-מעלותיישוב: 
 תרשיחא רחוב: האורנים   .-מעלותיישוב: 

 X: 226800קואורדינטה 
 Y: 768400קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .89 - 5חלקות במלואן:  59591גוש: 
 .87חלקי חלקות:  59591גוש: 
, 81 - 11, 10 - 57, 51 - 5חלקות במלואן:  59599גוש: 

85 - 89 ,88 - 59. 
 .89 - 87, 88, 15, 59חלקי חלקות:  59599גוש: 
 .8, 5חלקי חלקות:  59599גוש: 
 .81, 85חלקי חלקות:  59188גוש: 

 

 מטרת התכנית:
א. התאמת התכנון המפורט למגרשים הרשומים 

 ולמציאות בשטח.
הוספת  ב. תוספת זכויות בנייה ושימושים מותרים בשכונה,

 יח"ד לבן משפחה נוסף. 19חדרי אירוח, והוספת  19
 

 עיקרי הוראות התכנית:
התוכנית מסדירה ייעודי קרקע ע"פ חלקות רשומות 

 והמציאות הקיימת בשטח.
 בנייה.הגדלת זכויות 

 יח"ד משנה לבן  משפחה נוסף. 19הוספת 
יחידות אירוח או קליניקה או סטודיו בגוגל  19הוספת 

 מ"ר. 90
 קביעת זכויות בנייה למבני ציבור.

 

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

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

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

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

 5718001נצרת עילית  18צחק מחוז הצפון, מעלה י
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

מעלות תרשיחא, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 05-8878980טלפון:  15811תרשיחא -מעלות 5

 

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

דות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העוב
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 10201 ג/
 מעלות רחוב כלנית  שם התכנית:

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלות תרשיחא מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול

 10507 ג/מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1955ג/  שינוי
 1950ג/  שינוי
 1-18-58 שינוי
 1797ג/  שינוי
 55808ג/  שינוי
 1081ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .-מעלותיישוב: 

 X: 768300קואורדינטה 
 Y: 227200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות:  59519גוש: 
 .19 - 5חלקות במלואן:  59518גוש: 
 .17חלקי חלקות:  59580גוש: 
 .89חלקי חלקות:  59588גוש: 
 .58, 8חלקי חלקות:  59588גוש: 
 .58 - 5חלקות במלואן:  59595גוש: 
 .87חלקי חלקות:  59591גוש: 
 .89, 9 - 8במלואן:  חלקות 59598גוש: 
 .11 - 15, 50 - 5חלקות במלואן:  59985גוש: 
 .55חלקי חלקות:  59985גוש: 

 

 מטרת התכנית:
א. התאמת התכנון המפורט למגרשים הרשומים 

 ולמציאות בשטח.
ב. תוספת זכויות בנייה ושימושים מותרים בשכונה, הוספת 

 יח"ד לבן משפחה נוסף. 11חדרי אירוח, והוספת  11
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע ע"פ חלקות רשומות יהתוכנית מסדירה י

 והמציאות הקיימת בשטח.
 הגדלת זכויות בנייה.

 יח"ד משנה לבן משפחה נוסף. 11הוספת 
 מ"ר. 90יח"ד אירוח או קלינקה או סטודיו בגודל  11הוספת 

 קביעת זכויות בנייה למבני ציבור.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 5718001נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 
מעלות תרשיחא, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 05-8878980טלפון:  15811תרשיחא -מעלות 5
 

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

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

 
 

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

 10145 ג/
 מתמחי מגורים "בגילון". שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 10115 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1817ג/  שינוי
 1/ 5105/ 5תרשצ/  שינוי
 517ג/ במ/  שינוי

 8/ 1תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 51899ג/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גילון   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59, 55, 55חלקי חלקות:  58088גוש: 
 .95 ,98, 55, 88, 11, 55, 5חלקי חלקות:  58085גוש: 
 .559חלקי חלקות:  58598גוש: 
 .78, 95חלקות במלואן:  58595גוש: 
 .95חלקי חלקות:  58595גוש: 

 X: 222388קואורדינטה 
 Y: 756183קואורדינטה 

 

 התכנית:מטרת 
יח"ד  555רה תיכנון של שני מתחמי המגורים הכוללים 

 במערב גילון.
 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד חד  555א. תכנון מחדש של אזור המגורים הכולל 

 משפחתיות.
 ב. קביעת הוראות וזכויות בנייה למגורים.

 ג. קביעת הוראות וזכויות בנייה למבני ציבור.
 הדרכים.ד. התוויה מחדש של מערך 

 ה. הגדלת השטחים הציבורים הפתוחים.
 ו. הסדרת יעודים שונים.

 ז. קביעת השימושים המותרים ביעודים השונים.
 ח. קביעת הנחיות בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי.

 ט. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9989ים ובילקוט הפרסומ 09/55/1058

 .58/55/1058, בתאריך 5110
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
 ד.נ משגב, טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

י לעיין בה בימים , וכל המעוניין רשא05-8880501
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  מרום הגליל, עמק הירדן

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 28111 ג/
 1ו 2קידוחי ליבנים  שם התכנית:

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מרום הגליל, עמק הירדן מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול
 59188 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5191ג/  שינוי

 81תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 85תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמא/  כפיפות

 9תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 58תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 X: 751600קואורדינטה 
 Y: 245950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .87 - 89חלקי חלקות:  51115גוש: 
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 מטרת התכנית:
 5הסדרת השימוש בקרקע עבוד מתקני קדוח למבנים 

וכל המתקנים הדרושים לתפעולו ותפקודו של  1-ו
המתקן כגון: ביתן חשמל, דיזל גנרטור, מאצרה, מבנה 

 הכלרה וכו'
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מקרקע חקלאית למתקן הנדסי ודרך ייעוד שינוי 

בשטח בנייה קביעת השימושים המותרים והוראות ה
 המיועד למתקנים הנדסיים

דוחי י: אישור לשימוש של ק9ותמ"א  8/1הקלה מתמ"מ 
 מים בתחום שמורת נוף

 קביעת הוראות ומתן הנחיות לפיתוח סביבתי נופי
יגשה סטאטוטורית בתוואי הדרך הקיימת התווית דרך 

 בפועל
עודי ימתן הנחיות למעבר קווי מים ותשתית בתחום י

 הקרקע שאינם מוגדרים כהנדסיים.
 

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

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

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

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

 5718001ית נצרת עיל 18מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 05-9109111טלפון: 

מירון  מרום הגליל,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
ועדה מקומית לתכנון , 05-9858909טלפון:  58850

 05-9717989טלפון: עמק הירדן, בנייה ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק הירדן
 21133 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 למתקנים הנדסיים ייעוד תכנית שינוי  שם התכנית:
 תל קציר

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58799 ג/מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יות הבאות:המתייחסת לתכנ
 מספר התכנית סוג היחס

 5188ג/  שינוי
 8/ 1תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 58תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 מספר התכנית סוג היחס
 81תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 5/ ב/ 85תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תל קציר   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות:  51750גוש: 
 .55, 55חלקי חלקות:  51759גוש: 

 X: 734025קואורדינטה 
 Y: 258125קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת בריכה קיימת והקמת בריכה נוספת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מקרקע חקלאית לדרך ולקרקע חקלאית ייעוד . שינוי 5

 ומיתקנים הנדסיים
 . קביעת הוראות בנייה.1
 . קביעת הנחיות לרישוי מבנים ומתקנים קימים.8
 . קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות.5
מדרך לקרקע חקלאית ולקרקע חקלאית ייעוד . שינוי 1

 עם מתקנים הנדסיים
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9179ובילקוט הפרסומים  51/08/1058

 .59/05/1058, בתאריך 5111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  18מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 05-9109111טלפון:  5718001
 עמק הירדן, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 05-9717989
 פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 אלכס שפול, אדריכל מ"מ
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 
 

 
  מחוז  דרום

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
1/ 01/ 213/ 21 

 שם התכנית: בית כנסת ''שיח ישראל'' 
 רחוב ששת הימים אילת

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58 /589 /08 /1מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 589/ 08/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רח' ששת הימים פינת שביל סילון, אילת , אילתיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .598חלקות במלואן:  50057גוש: 
 .180, 158, 105חלקי חלקות:  50057גוש: 

 X: 192625קואורדינטה 
 Y: 383825קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת זכויות, תוספת בנייה ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 890מ''ר, מתוכם  5190א. קביעת שטחי בנייה מרביים 

 שרות.  800 -מ''ר עיקרי ו
 קומות מעל הקרקע וקומת מרתף.  1ב. קביעת מס' קומות: 

 מ' כולל הסתרת מתקנים.  9.10ג. קביעת גובה 
 ין עפ''י תשריט ונספח בינוי.יוי הבנוד. שינוי בק

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד  , התשעד,9715ובילקוט הפרסומים  01/05/1055

 .19/51/1058, בתאריך 1157
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 95500באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 09-9198781טלפון: 
, 09-9897555טלפון:  אילת 5אילת, חטיבת הנגב בנייה ו

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט רים פתוחים לקהל, ובאתרהאמו

 .www.pnim.gov.ilהפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

0234841304  
ברח' רבקה  B248שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 באר שבע , שכונה נווה מנחם 41
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

0591911-901. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 הרשאותהיתרים או 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 71/ במ/ 1 שינוי
 71/ במ/ 1 שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , שכונה נווה מנחם, באר שבע 18רח' רבקה 

 X: 177310קואורדינטה 
 Y: 575475קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .5חלקות במלואן:  89599גוש: 
 .95חלקי חלקות:  89599גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הריסת חלק מהמבנה מגורים קיים ובנית מבנה מגורים 

, שכונה נווה 18ברח' רבקה  B519חדש בתא שטח 
 מנחם, באר שבע

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הריסת חלק מקורי של המבנה.5
 . קביעת זכויות בנייה עבור בית חדש כמפורט להלן:1

 מ"ר. 580מ"ר במקום  570 -ם שטחים עיקריי -    
 81 -שטחי שירות  מעל מפלס הכניסה הקובעת  -    

 מ"ר. 9מ"ר ומחסן  15מ"ר: עבור סככת רכב 
 -שטחי שירות  מתחת למפלס הכניסה הקובעת  -    
 מ"ר עבור מרתף כולל ממ"ד. 98
 .19%-תכסית קרקע -    

 קומות + מרתף. 1 -. קביעת מספר קומות 8
וי בניין עבור מדרגות ירידה למרתף, קווי . קביעת קו5

בניין צדדי לחצרות אנגליות וקוי בניין לבריכת שחייה 
 מ'(. 5.50ומצללה מעלה )

 . קביעת מבנים להריסה.1
 . שינוי בינוי סטנדרטי.9
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.7
 . קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.9

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 30תוך , רשאי להגיש התנגדות לחוק 500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 טלפון:  95500באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 09-9198781
באר  1באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

 .09-9598907שבע  טלפון: 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

4/ 01/ 211/ 214 
, 24שם התכנית: מבנים ומוסדות ציבור רחוב אנילביץ' 

 באר שבע
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 581 /577 /08 /1מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 577/ 08/ 1 שינוי

 5/ 09/ 10 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פינת מורדי הגטאות., באר שבע רחוב: אנילביץיישוב: 

 

 התכנית: גבולות
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .599חלקות במלואן:  89005גוש: 
 .58, 51חלקי חלקות:  89005גוש: 

 X: 179825קואורדינטה 
 Y: 571825קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 577/ 08/ 1בהתאם לתכנית  50

 

 מטרת התכנית:
יר יצירת מסגרת תכנונית למבנים ומוסדות ציבור בע

 , באר שבע51העתיקה, רח' אנילביץ' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משצ''פ למבנים ומוסדות ציבור ומשצ''פ ייעוד א. שינוי 

 לשביל.
 510 -ב. קביעת זכויות בנייה למבנים ומוסדות ציבור ל

 מ''ר לקירוי צל. 100מ''ר שטח עיקרי מתוכם 
ג. קביעת תכליות ושימושים באזור מבנים ומוסדות 

 ציבור ושביל.
 ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעד, 9985ובילקוט הפרסומים  51/51/1058

 .58/55/1058, בתאריך 5157עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 95500באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה יה בנילתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 09-9198781טלפון: 
 טלפון:  ,באר שבע 1באר שבע, בגין מנחם בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 09-9598907
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  ערד
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 

 248 /01 /15מס': 
  B 72שם התכנית: מגרש מגורים מס' 

 , ערד83-11רחוב מואב 
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 

, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם 519 /08 /15מס': 
, 1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89לסעיף 

ובילקוט  58/08/1058פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 155, התשעד, עמוד 9998הפרסומים 
07/50/1058. 

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

 רים או הרשאותהית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8/ 501/ 08/ 15 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1-9ערד רחוב: סהר יישוב: 
 . 99-81ערד רחוב: מואב יישוב: 

 מרחב תכנון מקומי: ערד  
 X 115790קואורדינאטה   
 Y 175810קואורדינאטה   

 שטח התכנית נמצא ברח' מואב פינת רח' סהר, ערד 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .71חלקי חלקות:  89119גוש: 
 .9, 5חלקי חלקות:  500111גוש: 

 

 מגרשים:
 8/ 501/ 08/ 15א בהתאם לתכנית 71

 

 מטרת התכנית:
מלונאות ונופש למגורים א', קרקע ממגורים, ייעוד שינוי 

, 71תוך קביעת הוראות והנחיות בנייה עבור תא שטח 
 , ערד.99-81המצוי ברחוב מואב 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע ממגורים, מלונאות ונופש למגורים א'.ייעוד א. שינוי 

 ב. הגדלת מס' יחידות הדיור.
 ג.  שינוי קווי בניין.

ועיצוב אדריכלי, כולל ד. קביעת הוראות בדבר בינוי 
 מיקום מבנים וחניות וחתך אופייני בנספח בינוי מנחה.

 

הועדה  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי:
באר  5מחוז הדרום, התקוה בנייה המחוזית לתכנון ול

ועדה  ובמשרדי:, 09-9198781טלפון:  95500שבע 
, 09-8815751טלפון:  ,ערד, ערדבנייה מקומית לתכנון ול

 וכן בימים ושעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט באתר
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  חבל אילות
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

21/ 01/ 212 
 פ.ג.פ שם התכנית: חקלאות ימית 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
חבל אילות מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 585 /08 /51מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

ית שמכוחה ניתן להוציא תכנ היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ 505/ 01/ 1 שינוי
 505/ 01/ 1 שינוי

 18תמ"א/  כפיפות
 15/ 55/ 5תמ"מ/  כפיפות
 571/ 01/ 51 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יצחק  בצפון העיר אילת בכניסה למעבר גבול על שם

 רבין.
 X: 198000קואורדינטה 
 Y: 390400קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 מרחבי תכנון גובלים: 
 אילת.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9, 5, 5חלקי חלקות:  88519גוש: 
 .5חלקות במלואן:  50580גוש: 
 .11, 55, 9, 1חלקי חלקות:  50580גוש: 

 

 מגרשים:
 51/ 505/ 01/ 1ולתכנית  505/ 01/ 1בהתאם לתכנית 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח שטח חקלאי לרבות 

עודי קרקע וקביעת הנחיות ילצורך חקלאות ימית, שינוי י
 ומגבלות בנייה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בנייה עודי קרקע לאזור חקלאי משטח לא לי. קביעת י5

 מתאר אילת והרחבת דרך הגישה.המוגדר בתכנית 
 . קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בנייה. 1
 . קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית. 8

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 30תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה , למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתונים
 טלפון:  95500באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 09-9198781
חבל אילות, אילות  בנייה הועדה המקומית לתכנון ול

 .09-9811958טלפון: 
 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  חבל אילות

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
21/ 01/ 218 

 תמנעשם התכנית: מאגר 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
חבל אילות מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 589 /08 /51מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 81תמ"א/  כפיפות
 8/ ב/ 85תמ"א/  כפיפות
 8/ 515/ 08/ 51 כפיפות
 15/ 55/ 5תמ"מ/  כפיפות
 1/ ב/ 85תמ"א/  כפיפות
 5/ ב/ 85תמ"א/  כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
מטר מצפון לקיבוץ  510, ובמרחק 80ממערב לכביש 

 אליפז.
 X: 201000קואורדינטה 
 Y: 413000קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , מוסדר, 88558גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקצאת שטח למאגר מים להשקיה לחקלאות ולמי שתייה, 

 והתווית דרך הגישה למאגר.המתקנים הנלווים לו 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטחים ייעוד קרקע למתקנים הנדסיים וייעוד א. קביעת 

 פתוחים.
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 ב. קביעת הוראות בינוי. 
 ג. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.

 היתר בנייה.ד. קביעת תנאים למתן 
 ה. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי ואיכות הסביבה.

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  המעוניין בקרקע, בבנין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 30תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

  טלפון: 95500באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 09-9198781

 ,חבל אילות, אילותבנייה הועדה המקומית לתכנון ול
 .09-9811958טלפון: 

 

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

דרי נוהל בהתנגדויות לתכנית )סבנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי

מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
1/ 01/ 121/ 1 

 ערערה בנגב 12מגרש  1שם התכנית: שכונה 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –התשכ"ה והבניה, 
 7 /858 /08 /7מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8/ 850/ 01/ 7 שינוי
 / א5/ 855/ 08/ 7 שינוי

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 ערערה בנגב - 8שכונה  75מגרש , ערערה בנגביישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 50095גוש: 

 X: 202975קואורדינטה 
 Y: 562625קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 / א5/ 858/ 08/ 7בהתאם לתכנית  75

 

 
 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קומה 

  75יח"ד במגרש  7 -ל  1 -שלישית והגדלת מס' יח"ד מ
 ערערה בנגב - 8שכונה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -ל -א-המרבים באזור מגורים בנייה קביעת שטחי ה א. 

מ"ר המהווה שטחים עיקריים  5987מ"ר, מתוכם  1000
 מ"ר לצורך שירות. 508 -ו

שינוי קוו בניין אחורי, צדדי וקדמי בהתאם למסומן  ב. 
 בתשריט. 

 ג.   קביעת התכליות והשימושים.
 ד.  קביעת הנחיות לתשתיות.

 ה.  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
וד , התשעג, עמ9195ובילקוט הפרסומים  19/05/1058

 .80/05/1058, בתאריך 5598
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 09-9198781טלפון:  95500
 נגב מזרחי, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 09-9180899
 האמורים פתוחים לקהל, ובאתר ובשעות שהמשרדים

  . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט

 

 אבי הלר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז דרום 

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

תוסף טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-211710-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.8.2014, בשעה 16.00, אצל תוסף בע"מ, ת"ד 52, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יונה,  כפר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנשה סחייק, מפרק
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טיולי ג.ד.ר בע"מ
)ח"פ 51-413349-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דוד  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,17.8.2014 ביום  תתכנס 
המלך 36, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ראובן ניקולבסקי, מפרק

תיירוטרון בע"מ
)ח"פ 51-414624-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דוד  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,17.8.2014 ביום  תתכנס 
המלך 36, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ראובן ניקולבסקי, מפרק

דיגיטל ויו בע"מ
)ח"פ 51-350677-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הנגר  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,17.8.2014 ביום  תתכנס 
2, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף קרת, מפרק

ענבל ניהול שווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-450925-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' תל חי 
6, כפר אז"ר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בן ציון טל, מפרק

יהלומי ירוטל בע"מ
)ח"פ 51-110447-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המלאכה 
21, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דקל קרבר, עו"ד, מפרק

אר.טו.אם הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-266372-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.8.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' דניאל 
פריש 3, קומה 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר שטיינהרץ, עו"ד, מפרק

רובו-ראן טכנולוגיות חדשניות בע"מ
)ח"פ 51-263363-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' אבא הלל 
סופי של  דוח  גן, לשם הגשת  רמת  חוגי,  מגדל ששון  סילבר 12, 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רינת דוידזון, מפרקת

לארי ייצוגים בתיירות בע"מ
)ח"פ 51-252432-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דוד  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,17.8.2014 ביום  תתכנס 
המלך 36, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ראובן ניקולבסקי, מפרק


