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צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות 
נסיעה לעבודה וממנה 

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957, 
ההסכם הקיבוצי הכללי, מיום ט"ו בשבט התשע"ד )16 בינואר 
הארגונים  בשם  העסקיים,  הארגונים  נשיאות  בין   )2014
החדשה,  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  בה,  המאוגדים 
האגף לאיגוד מקצועי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 
האמורות,  ההוראות  וכי   )7001/2014 )או   7063/2014 הוא 
כמפורט בתוספת, יחולו מיום  כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 
עובדים  למעט  בישראל   והמעבידים  העובדים  כל  על   )2014
מינימום,  שכר  לחוק  17)א(  בסעיף  כאמור  מוגנים  במפעלים 

התשמ"ז-21987.

תוספת
ת רחבו המו ת  ראו ההו

מס' הסעיף בהסכם

עד   יהיה   1.1.2014 מיום  הנסיעה  הוצאות  החזר  שיעור   .2
26.40 ש"ח ליום עבודה.

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי   .3
לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור בסעיף 
עבודה  יום  כל  בעד  וממנה  לעבודה  נסיעה  בהוצאות   ,2
בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

4.    הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס 
ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד 
למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, 

אם קיים כרטיס הנחה כזה.

להגיע  כדי  אחד  מאוטובוס  ביותר  לנסיעה  הנזקק  עובד    .5
בהוצאות  מעבידו  להשתתפות  זכאי  עבודתו,  למקום 
בעד  גם   2 בסעיף  הנקוב  הסכום  בגבולות  הנסיעה 
השני  באוטובוס  לנסוע  חייב  הוא  אם  הנוספת,  הנסיעה 
שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום 

עבודתו. האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.

החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון   .6
בלבד  אחד  לכיוון  העובד  מוסע  מטעמו;  או  המעביד 
הסכומים  למחצית  עד  זכאי  יהיה  ממנה(  או  )לעבודה, 

הנ"ל.

עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר   .7
הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

כ"ח באדר ב' התשע"ד )30 במרס 2014(
)חמ 3-107-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                                                      

ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  2

בטבת  ט'  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
הסמכויות  מקבלי  עוד  וכל   )2014 בדצמבר   31( התשע"ה 

משמשים במשרתם האמורה.

ב' באדר א' התשע"ד )4 במרס 2014(
)חמ 3-2849(

יצחק אהרונוביץ'  
                                                     השר לביטחון הפנים

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

התשנ"ו-1996

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

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

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק;  )2(

ממנה  והיוצאים  לישראל  הנכנסים  לגבי  הן  אלה  סמכויות 
בתחנות גבול.

יסמין טולדנומיכאל  פימה

יבגני שמוקלרשרה עייש

אריאל חנן ארדשגית  צריקר

יבגני שומיליןגלי לי-את מדינה

ויקטוריה ליידרמןדורית איצקוביץ

רנטה טמיסדינבלו ממו

הראל שמשפלורינה קוניגסברג

נטלי כחלון ברקשירה שבת

שובל בראלדוד מטקוב

רשף הלוי גלעדעדי בן שמואל

ויטלי קלינין

בטבת  י"ט  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
התשע"ו )31 בדצמבר 2015( וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 

בתפקידם.

י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(
)חמ 3-2849(

יצחק אהרונוביץ'  
                                                     השר לביטחון הפנים

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

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  2
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז הצפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות, בית שאן 
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02802 ג/מס':  מפורטת
 , בית שאן02כביש  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית  עמק המעיינות, בית שאןבנייה לתכנון ול

 02905 ג/מס': מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 הרשאותהיתרים או 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 74בש/ מק/  שינוי
 74ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית שאן   .יישוב: 

 X: 247300קואורדינטה 
 Y: 710200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקי חלקות:  02899גוש: 
 .85 - 80חלקי חלקות:  00147גוש: 

 .07חלקי חלקות:  00999וש: ג
 

 :מטרת התכנית
 המאושר. 74בתקנון תכנית ג/במ/ 1.05ביטול התניה בסע' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בתקנון ג/  1.05מטרת התכנית לבטל את הוראת סע' 

מותנה  82המאושר הקובע כי החיבור לכביש  74במ/ 
הנוכחי לכביש פנים עירוני  82בשינוי סיווגו של כביש 

 העוקף לבית שאן. 82אחר ביצוע כביש מס' ל
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

ך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכ
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

עמק המעיינות, בית שאן נייה בועדה מקומית לתכנון ול
בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 27-9291912טלפון: 

טלפון:  52822בית שאן  5בית שאן, ירושלים הבירה 
27-9798757. 

 

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

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

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

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

 02008 ג/מס':  מפורטת
 שינוי למגורים ומסחר, רחוב קישון, טבריה.שם התכנית: 

לחוק התכנון  98דעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הו
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית  טבריהבנייה לתכנון ול

 02999 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

שמכוחה ניתן להוציא תכנית  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 0899ג/  שינוי
 094ג/  שינוי

 50992ג/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 55497ג/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 / ג55/ 5תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 קומם:השטחים הכלולים בתכנית ומ
 טבריה רחוב: הקישון   .יישוב: 

 X: 250950קואורדינטה 
 Y: 743500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59, 55חלקי חלקות:  51549גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הגדרת זכויות בנייה למגורים בשלוש קומות מעל קומת 

 מסחר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יח"ד. 50ספת שינוי ייעוד, הגדרה והוספת זכויות בנייה, הו

 מ'. 12 -מ' ל 522 -מ 82הקלה בקוי בניין מדרך ראשית 
 מ'. 2-מ' ל 1 -שינוי בקו בניין אחורי מ

הוספת קומה מפולשת מעל מפלסי גגות בגבהים שונים 
 המאפשר בנייה מעל גג במפלס אחיד.

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

בנייה טבריה, טבור הארץ  ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9458109טלפון:  ,טבריה

 

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: יקנעם עילית  
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02204 ג/מס': מפורטת 
 ,22הגדלת אחוזי בנייה רח' דקל : שם התכנית

 יקנעם עילית 
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02587 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 יתרים או הרשאות בחלק מתחום התכניתה
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 7572ג/  שינוי

 084ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יקנעם עילית   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .72חלקי חלקות:  50299גוש: 

 X: 208822קואורדינטה 
 Y: 728185קואורדינטה 

 

 כנית:ת התמטר
 50299, גוש 72שינוי בהוראות וזכויות בנייה בחלקה 

 ביקנעם.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה לצורך בנייה למגורים בקומת 

 המרתף וכן שינוי בקווי בנין ומס' קומות מותר.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
עד, עמוד , התש9995ובילקוט הפרסומים  27/28/0255

 .07/52/0255, בתאריך 995
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
יקנעם  5מקומית לתכנון ולבנייה יקנעם עילית, צאלים 

עוניין רשאי , וכל המ27-8189281טלפון:  02980עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מגדל העמק   
 20800 מס': ג/ תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 מטווח עירוני במגדל העמקשם התכנית:
לחוק התכנון  554לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58989 מס': ג/ מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8157ג/  שינוי
 7558ג/  שינוי
 9254ג/  ישינו

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 0יישוב: מגדל העמק רחוב: החרושת 

בחלק הצפוני של אזור התעשיה הדרומי של מגדל 
 העמק, ממערב לכביש הכניסה הראשי לישוב.

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקות במלואן:  54087גוש: 
 .5חלקי חלקות:  54087גוש: 
 .0חלקי חלקות:  54570גוש: 
 .4, 0חלקי חלקות:  54544גוש: 

 X: 222900קואורדינטה 
 Y: 730450קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ייעוד שטח  לאתר לבנין ציבורי לשימוש כמטווח עירוני.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. ייעוד שטח לאתר לבניין ציבורי אשר ישמש כמטווח 

 עירוני.
 ב. קביעת הוראות לשימוש במתקן וזכויות הבנייה בו.

 ג. הוספת מבנה משרדים וחדרי אכסון למתאמנים.
 ד. ייעוד שטחים לחניה ושטח ציבורי פתוח.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9955ובילקוט הפרסומים  57/29/0255

 .02/29/0255, בתאריך 1757
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק  לתכנון ולבנייה

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
מקומית לתכנון ולבנייה מגדל העמק,   מגדל העמק  

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 29-9124451טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נהריה   
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02004 ג/מס':  מפורטת
תוספת זכויות בנייה ומס' יח"ד, רח'  שם התכנית:

 ש"י עגנון, נהריה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

וזית כי במשרדי הועדה המח ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית  נהריהבנייה לתכנון ול

 02897 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמספר  סוג היחס

 52451ג/  שינוי
 525ג/ במ/  שינוי
 915ג/  שינוי

 8/ 0תממ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 59נהריה רחוב: עגנון יישוב: 

 X: 209025קואורדינטה 
 Y: 767700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .505חלקות במלואן:  59540 גוש:

 .507חלקי חלקות:  59540וש: ג
 

 :מטרת התכנית
 קומות. 4-יח"ד ב 59הקמת בנין מגורים בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ומספר יחידות דיור. תוספת קומה, 

 וגובה, הבלטת גזוזטראות ושינוי בקווי בניין.
 

ם ובשעות ין רשאי לעיין בתכנית, בימייכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

עה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההוד
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 טלפון:  ,הריהננהריה, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
27-8948904 

 

לא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א
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   
 02000 : ג/מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 , נהריה20הגדלת אחוזי בנייה, רח' וולפסון שם התכנית: 
תכנון לחוק ה 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מס': מופקדת תכנית מפורטת  נהריהבנייה לתכנון ול

 05009 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 915ג/  שינוי
 52451ג/  שינוי
 525ג/ במ/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 לים בתכנית ומקומם:השטחים הכלו
 . 50נהריה רחוב: וולפסון יישוב: 

 X: 209500קואורדינטה 
 Y: 768425קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .99חלקות במלואן:  59599גוש: 
 .94חלקי חלקות:  59599גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 , נהריה.50הגדלת אחוזי בנייה רח' וולפסון 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .52%-ייה בהגדלת זכויות בנ

 הגדלת הצפיפות ומס' יחידות הדיור.
 הגדלת מס' הקומות והגובה.

 .1מ' במקום  7.1 -הקטנת קווי בניין צידי ואחורי ל
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221ת נצרת עילי 08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
27-8948904 
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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 ההתכנון ו
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 02702 ג/מס': מפורטת 
הגדלת אחוזי הבנייה ברח' ז'בוטינסקי  שם התכנית:

 נהריה. - 40
לחוק התכנון  554התאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, ב

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02415 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
 525 ג/ במ/ שינוי
 9095ג/  שינוי
 52451ג/  שינוי
 915ג/  שינוי

 8/ 0תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 55תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 78נהריה רחוב: ז'בוטינסקי יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .58חלקות במלואן:  59591גוש: 

 .94חלקי חלקות:  59591וש: ג
 X: 208965קואורדינטה 
 Y: 768786קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
התוכנית מציעה הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת צפיפות, 

 הגדלת מס' הקומות.
התוכנית היא תשתית תכנונית להקמת פרויקט מגורים 

 יוקרתי עם דירות מרווחות ומרפסות גדולות.
 

 
 עיקרי הוראות התכנית:

 הגדלת אחוזי הבניה.
 הגדלת הצפיפות.
 הגדלת מס' יח"ד.

 הגדלת מס' הקומות.
 הגדלת גובה.

 הגדלת תכסית.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9455ובילקוט הפרסומים  29/50/0255

 .52/50/0255, בתאריך 0227
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ון וללתכנ

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-8948904
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת  

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 02002 ג/מס': מפורטת 

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה  שם התכנית:
 , נצרת08/2למגרש 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה והבניה

 02105 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

 1587ג/  שינוי
 59815ג/  כפיפות
 55952ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 15 5220נצרת רחוב: רח יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות:  59195גוש: 

 X: 732450קואורדינטה 
 Y: 228100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 נצרת. 09/5שינוי בהוראות וזכויות בנייה למגרש 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .550% -הגדלת אחוזי בנייה ל-
 קומות. 7-הגדלה של מס' הקומות ל-
יח"ד, הגדלת צפיפות  9-הגדלת מס' היח"ד במגרש ל-

 לדונם.
 הגדלת גובה מבנה.-
 קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.-
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.-
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
עמוד  , התשעד,9998ובילקוט הפרסומים  25/55/0255

 .24/55/0255, בתאריך 5559
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול



5007 ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014 

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

 
 

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

 02702 ג/מס': מפורטת 
הגדלת אחוזי הבנייה ברח' ז'בוטינסקי  שם התכנית:

 נהריה. - 40
לחוק התכנון  554התאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, ב

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02415 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
 525 ג/ במ/ שינוי
 9095ג/  שינוי
 52451ג/  שינוי
 915ג/  שינוי

 8/ 0תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 55תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 78נהריה רחוב: ז'בוטינסקי יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .58חלקות במלואן:  59591גוש: 

 .94חלקי חלקות:  59591וש: ג
 X: 208965קואורדינטה 
 Y: 768786קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
התוכנית מציעה הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת צפיפות, 

 הגדלת מס' הקומות.
התוכנית היא תשתית תכנונית להקמת פרויקט מגורים 

 יוקרתי עם דירות מרווחות ומרפסות גדולות.
 

 
 עיקרי הוראות התכנית:

 הגדלת אחוזי הבניה.
 הגדלת הצפיפות.
 הגדלת מס' יח"ד.

 הגדלת מס' הקומות.
 הגדלת גובה.

 הגדלת תכסית.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9455ובילקוט הפרסומים  29/50/0255

 .52/50/0255, בתאריך 0227
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ון וללתכנ

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-8948904
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת  

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 02002 ג/מס': מפורטת 

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה  שם התכנית:
 , נצרת08/2למגרש 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה והבניה

 02105 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

 1587ג/  שינוי
 59815ג/  כפיפות
 55952ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 15 5220נצרת רחוב: רח יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות:  59195גוש: 

 X: 732450קואורדינטה 
 Y: 228100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 נצרת. 09/5שינוי בהוראות וזכויות בנייה למגרש 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .550% -הגדלת אחוזי בנייה ל-
 קומות. 7-הגדלה של מס' הקומות ל-
יח"ד, הגדלת צפיפות  9-הגדלת מס' היח"ד במגרש ל-

 לדונם.
 הגדלת גובה מבנה.-
 קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.-
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.-
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
עמוד  , התשעד,9998ובילקוט הפרסומים  25/55/0255

 .24/55/0255, בתאריך 5559
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
טלפון:  59222נצרת,   נצרת בנייה מקומית לתכנון ול

ימים , וכל המעוניין רשאי לעיין בה ב27-9718022
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

 02222 ג/מס':  מפורטת
מפארק תעשייה לתעשייה ייעוד שינוי  שם התכנית:

 צרת עיליתב' עם זכות מעבר, נ
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –ניה, התשכ"ה והב
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  נצרת עיליתבנייה לתכנון ול

 05222 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 50127ג/  שינוי
 501ג/ בת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת עילית   .יישוב: 

 X: 229925קואורדינטה 
 Y: 740150קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  54791: גוש

 

 :מטרת התכנית
בית בד, לאזור תעשיה מאושר ללא -"תוספת השימוש

שינוי זכויות הבנייה וקביעת זיקת הנאה למעבר כלי 
 רכב".

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי בתכלית והשימושים, קביעת זיקת הנאה.

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, ורים פתוחים לקהלשהמשרדים האמ

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומ
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 59בנייה נצרת עילית, גלבוע ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9749909טלפון:  ,נצרת עילית

 

אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא 
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 
: מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית

 02020 ג/
 מגורים ומשרדים רח' העלייה עפולה שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית  עפולהבנייה לתכנון ול

 02150 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה וד וחלוקה:איח

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1995ג/  שינוי
 8/ 520עפ/ מק/  שינוי
 0/ 1995עפ/ מק/  שינוי
 50194ג/  שינוי
 520ג/  שינוי

 59974ג/  כפיפות
 0/ 9208/ עפ/ מק כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1עפולה רחוב: העליה יישוב: 

 X: 227200קואורדינטה 
 Y: 723900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .44חלקות במלואן:  59995גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הקרקע ממגורים למגורים ומשרדים והסדרת ייעוד שינוי 

 במגרש.בנייה זכויות ה
 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
מ"ר,  521תוספת שטח עיקרי למשרדים פרטיים בגודל של 

על חשבון שטחי שירות, ללא שינוי % הבנייה הכוללים 
 .8/ 520המאושרים בתכנית המאושרת עפ/ מק/ 

 שינוי בקווי הבניין כמסומן בתשריט.
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה עדה המחוזית לתכנון ולהו תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 



ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014  5008

 74עפולה, חנקין יהושע בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9102577טלפון:  59522עפולה 

 

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

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: צפת 
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02720 ג/מס':  מפורטת
 , צפת00תכנית מפורטת חלקה  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית  צפתבנייה לתכנון ול

 02451 ג/מס': ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  קה:איחוד וחלו

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 100ג/  שינוי
 594ג/  שינוי

 50954ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צפת   .יישוב: 

 X: 247825קואורדינטה 
 Y: 764350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .19חלקות במלואן:  55984גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הוספת יחידת דיור )קיימת( בתחום התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . איחוד וחלוקה בהסכמה.5
בתא שטח  11.11%-ל 52%-. הוספת זכויות בנייה מ0

 .520בתא שטח  15.89% -ל 52%-, ומ525
 . הגדלת צפיפות.5
, 525בתא שטח  11.11%-ל 51%-. הגדלת תכסית מ7

 .520בתא שטח  72%-ל 51%-ומ
 . שינויים בקווי בניין.1

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 5415221נצרת עילית  08לה יצחק מחוז הצפון, מע

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 
צפת   4צפת, ירושלים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 27-9804794טלפון: 
 

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

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

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

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

 02020 ג/מס':  מפורטת
הרחבת מפעל יוניליוור ישראל מזון  שם התכנית:

 , צפתבע"מ באזור תעשייה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –ניה, התשכ"ה והב
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מפורטת ברמה  צפתבנייה לתכנון ול
 02858 ג/מס': מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  אות:התרי בנייה והרש
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7295ג/  שינוי
 9719ג/  שינוי
 7290ג/  שינוי

 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 00תמא/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעשיה צפת, צפתיישוב: 

 X: 245700קואורדינטה 
 Y: 762900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .500, 529חלקי חלקות:  55920גוש: 
 .97, 90, 79חלקי חלקות:  55925גוש: 
 .08 - 04חלקי חלקות:  55927גוש: 
 .91 - 97, 90, 18, 59חלקי חלקות:  55921גוש: 

 

 :מטרת התכנית
ה, בצמידות למפעל קיים הקמת מפעל באזור תעשיי

 ובאותה בעלות.
 

 
 



5009 ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הרחבת שטח לתעשייה על חשבון "שטח פרטי פתוח".5
מדרך לדרך משולבת בצמידות לקו חשמל ייעוד . שינוי 0

 מתח גבוה.
. שינוי ושיפור תוואי דרכים מאושרות המחברות את 5

ר המגרש הכלול בתכנית עם הדרכים הראשיות של אזו
 התעשייה.

מ' והגדרת מס'  58 -מ' ל 57-. הגדלת גובה המבנים מ7
 הקומות.

 .12% -. הגדלת  שטחי שירות  ב1
 .00הקלה מתמ"א  9
 . קביעת זכויות והוראות בנייה למבנה תעשייה.4

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

צפת   4צפת, ירושלים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9804794טלפון: 

 

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

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

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: קצרין 
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 20720 ג/מס': מפורטת 
 קצריןבית כנסת רובע גמלא  שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58421 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 ספר התכניתמ סוג היחס

 5/ 55444מק/ קצ/  שינוי
 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 57תמא/  כפיפות
 55444ג/  כפיפות
 5/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קצרין   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .48חלקי חלקות:  025222גוש: 

 X: 264560קואורדינטה 
 Y: 766330קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 הסדרת שטח המגרש לבית הכנסת ברובע גמלא

שינוי בקו בנייה המאושר בתכנית לצורך הסדרת מבנים 
 קיימים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ציבורי פתוח לשטח שיעודו מבנים ייעוד שינוי 

 ומוסדות ציבור
 שינוי בהוראות בינוי

 קביעת זכויות והוראות למתן היתרי בנייה
 

פורסמה בעיתונים בתאריך על הפקדת התכנית  הודעה
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  07/21/0255

 .02/25/0255, בתאריך 5407
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
טלפון:  50822קצרין,   קצרין בנייה תכנון ולמקומית ל

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 29-9898997
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בקעת בית הכרם 
ה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמ

 02220 ג/מס':  מפורטת
 התווית דרך גישה, נחף שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  בקעת בית הכרםבנייה לתכנון ול

 02228 ג/מס': רטת מקומית ברמה מפו
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9441ג/  שינוי
 888ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .יישוב: נחף

 X: 229850קואורדינטה 
 Y: 759925ינטה קואורד

 גושים וחלקות:
 .90, 5 - 0חלקי חלקות:  58509גוש: 
 .14, 15חלקי חלקות:  58550גוש: 
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 :מטרת התכנית
התווית דרך משולבת לצורך יצירת נגישות למגרשי 

 מגורים לאורכה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים א' לדרך משולבת.ייעוד שינוי 

 

, בימים ובשעות ין רשאי לעיין בתכניתיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 בקעת בית בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-8192985הכרם,   כרמיאל  טלפון: 

 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן  התנגדות לתכנית לא
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: גבעות אלונים 

ר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדב
 02272 ג/מס':  מפורטת

מחקלאי לשב"צ לצורך ייעוד שינוי  שם התכנית:
 הקמת מחסן מ.ל.ח, כפר מנדא

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

ית ובמשרדי הועדה המקומ מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  גבעות אלוניםבנייה לתכנון ול

 05242 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 50055ג/  שינוי
 4949ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר מנדא   .יישוב: 

 X: 224332קואורדינטה 
 Y: 745559קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .09חלקי חלקות:  54190גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הקצאת שטח למבנים ומוסדות ציבור לצורך הקמת 

 מחסן מ.ל.ח.
 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקצאת שטח למבנים ומוסדות ציבור לצורך הקמת 

 מחסן מ.ל.ח.
ות קביעת שטחי בנייה מירביים לשטח למבנים ומוסד

 שטחים עיקריים. 572%מתוכם  022% -ציבור ל
 קביעת תכליות ושימושים.

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 משרדיהעתק ההתנגדות יומצא ל. 27-9129111טלפון: 

גבעות אלונים,   שפרעם  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-8120254טלפון: 

 

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 -ת חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויו

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים 
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית

 02270 ג/
 אעבלין -הסדרת מערכת דרכים  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
זית כי במשרדי הועדה המחו ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  גבעות אלוניםבנייה לתכנון ול
 05548 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8944ג/  שינוי
 55159ג/  שינוי
 9045ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אעבלין   .יישוב: 

 X: 219100קואורדינטה 
 Y: 746800קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59, 55חלקי חלקות:  50055גוש: 
 .49, 40 - 45חלקי חלקות:  50050גוש: 
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 :מטרת התכנית
הדרכים בתחום ע"פ' המצב אי והסדרת ושינוי בתו

 הקיים בשטח.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לפי מצב קיים בשטח. 55.הסדרת תואי דרך מס' 5
 .55.ביטול קטע קלדיסק שאינו נחוץ בדרך מס' 0
לפי מצב קירות קיימים  07.הסדרת דרך משולבת מס' 5

 בשטח.
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, פתוחים לקהל שהמשרדים האמורים

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

גבעות אלונים, שפרעם  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-8120254טלפון: 

 

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

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: גבעות אלונים 
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 20000 ג/מס':  מפורטת
 שינוי תוואי דרך כפר מנדא שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58901 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 או הרשאות היתרים

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8800ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר מנדא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .1 - 7חלקי חלקות:  54197גוש: 

 X: 224550קואורדינטה 
 Y: 745700קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 שינויי תווי דרך

 

 
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 :ע"י 520שינוי תווי דרך מאושרת מס' 
 למגוריםייעוד א. ביטול דרך מאושרת ושיני 

 ב. שינוי יעד ממגורים לדרך מוצעת 
ייעוד ג. ביטול חלק מדרך משולבת מאושרת ושינוי 

 לדרך מוצעת 
 קביעת שימושים , תכליות, זכויות והוראות בנייה

 קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה
 

פורסמה בעיתונים בתאריך ל הפקדת התכנית הודעה ע
, התשעג, עמוד 9788ובילקוט הפרסומים  05/55/0250

 .58/55/0250, בתאריך 888
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
טלפון: שפרעם גבעות אלונים, בנייה ון ולמקומית לתכנ
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-8120254

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים 
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02270 ג/מס': רטת מפו
 כאוכב 082הסדרת דרך  שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 02548 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ו הרשאותהיתרים א

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55519ג/  שינוי
 5/ 9491מש/ מק/  שינוי
 51924ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 היג'א.-יישוב: כאוכב אבו אל

 

 גושים וחלקות:
 .84, 44 - 41חלקי חלקות:  54990גוש: 

 X: 223825קואורדינטה 
 Y: 748275קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 בכפר כאוכב 092הסדרת דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בכפר כאוכב ע"י ביטול קטע  092. הסדרת דרך מס' 5

 מהדרך ושינוי ייעודו לשביל.
. שינוי ייעוד מדרך מאושרת לאזור מגורים ב' ודרך 0

 משולבת.
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998בילקוט הפרסומים ו 27/52/0255

 .24/52/0255, בתאריך 101
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-8120254
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי 

תכנית מפורטת ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 02702 מס': ג/ מפורטת

מחבר שכונת  00/ 707קטע כביש  שם התכנית:
 שזיפים, -ערמונים 

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

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון
תכנית מפורטת מופקדת  בנייה הגליל המזרחילתכנון ול
 02415 מס': ג/ פורטתברמה מ

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 52159ג/  שינוי
 7479ג/  שינוי
 9158ג/  שינוי
 52984ג/  שינוי
 501/ 52989/ 4מק/ מג/  שינוי
 59492גנ/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 51795ג/  כפיפות
 1/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 58212ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר תבור   .

 X: 239515קואורדינטה 
 Y: 731925קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 509 - 509, 554, 55חלקות במלואן:  54250גוש: 
575 - 571 ,579 ,595. 
 .009, 009, 545, 42, 08חלקי חלקות:  54250גוש: 
 .079, 007, 550חלקות במלואן:  54254גוש: 
 .055, 001, 005, 507, 47, 45חלקי חלקות:  54254גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 שיפור הנגישות בין שכונת ערמונים לשכונת השיזיפים.

 ילים בתחום התכנית.הסדרת דרכים ושב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממבני ציבור ושטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת. דשינוי יעו

 הסדרת זיקת הנאה להולכי רגל.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  תונים, למשרדייבע

 5415221עילית  נצרת 08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 
 27-9440555טלפון:  ,51075

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

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

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי 
תכנית מפורטת ברמה מפורטת  אישורהודעה בדבר 

 20000 ג/מס': 
 מלון סוויטות ומסחר, מגדל שם התכנית:

לחוק התכנון  554ם לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתא
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58990 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

 1059ג/  שינוי
 55580ג/  תכפיפו

 51תמא/  כפיפות
 508/ 1059מק/ מג/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 0/ 8תממ/  כפיפות
 57807ג/  כפיפות

 / ג55/ 5תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 7/ 55תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל.יישוב: 

 בסמוך לכניסה המזרחית למושבה מגדל
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 לקות:גושים וח
 .599, 574 - 579חלקות במלואן:  51155גוש: 
 .020, 510, 578 ,579, 571חלקי חלקות:  51155גוש: 
 .541חלקי חלקות:  51154גוש: 

 X: 749200קואורדינטה 
 Y: 248000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
סויטות,  70הכולל  aלאפשר הקמת מלון סויטות 

ריכה, וחניה תת ושטחים נלווים נדרשים, חצר פנימית וב
קרקעית  ללא שינוי באופי הבינוי המותר ובגובה 

 המבנים מפני קרקע הטבעיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .59%תוספת  -הגדלת שטחים עיקרים מותרים -
בחניה  15%מהם  - 45% -הגדרת שטחי שירות מותרים -

 .7מקטע  55הקלה שאושרה מתמא  -תת קרקעית 
הקרקע בלבד מצד מזרח )קומות שינוי בקו בנין לקומת -

 .1059ללא שינוי מתכנית ג/  - 2קו בניין  -עליונות 
 בנייה במפלסים שמתחת לפני הקרקע הטבעית והסופית.-
 הגדרות המותר בקו הבניין ממזרח מדרום וממערב.-
-מ' ל 522-מ 82הקלה שאושרה בקו בניין דרך מס'  -

 מ'. 95
רצועה הקלה שאושרה בהצרת גבול מערבי של  -

מ' מציר  571-מ' ל 512-מ'  822לתכנון דרך מס' 
 הרצועה לתכנון.

הגדלת מס'  - 55הקלה שאושרה מהגדרות תמא -
 .515-ל 522-המיטות מ

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9197ובילקוט הפרסומים  21/27/0255

 .52/27/0255, בתאריך 7774
 

הועדה המחוזית  משרדינמצאת ב התכנית האמורה
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 27-9440555טלפון:  51075
 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי 

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 02420 ג/מס': מפורטת 

 , 27227תוספת זכויות בנייה גוש  שם התכנית:
 כפר תבור

לחוק התכנון  554בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 02720 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

 51795ג/  שינוי
 7479ג/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 4152ג/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 0/ 8תממ/  כפיפות
 9982ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר תבור   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .507, 45חלקי חלקות:  54254גוש: 

 X: 239650קואורדינטה 
 Y: 732150קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 הגדלת אחוזי הבנייה ביחס לתכניות קודמות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי הבנייה ביחס לתכניות קודמות.

אשר תכנית זו אינה  4152וג/  51795כל הוראות ג/ 
 משנה, תישארנה תקפות.

 51795הוראות נספח אקוסטי ותנועה מתוכנית ג/ 
 תקפות.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך כנית הודעה על הפקדת הת
, התשעג, עמוד 9905ובילקוט הפרסומים  05/29/0255

 .20/24/0255, בתאריך 1818
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
הגליל המזרחי, כפר תבור ה בניימקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 27-9440555טלפון:  51075
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי 
 27220 מס': ג/ תכנית מפורטת דחייתהודעה בדבר 
 -שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב', ירכא שם התכנית: 

 כפר יסיף
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטתבדבר דחיית ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
פורסמה שהודעה על דבר הפקדתה  54551 מס': ג/

ובילקוט הפרסומים  59/24/0229בעיתונים בתאריך 
 .55/24/0229, בתאריך 7029, התשסח, עמוד 1959

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55874ג/  שינוי
 1222ג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר יאסיף.

 

 גושים וחלקות:
 .01חלקי חלקות:  59999גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 מטרת התכנית :

 הרחבה נקודתית למגורים
 

 כנית :עיקרי הוראות הת
 שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ב'.

 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע
 קביעת הוראות בנייה.

 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :וכן במשרדי, 27-9129111טלפון:  5415221
 טלפון:  ,יה הגליל המרכזי, עכומקומית לתכנון ולבני

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים , 27-8850905
 באתר וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלובשע

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון 
 02204 מס': ג/ תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 תוספת הנחיות מיוחדות לפל"ח התכנית:  שם
 הזורעים 8באזור חקלאי במשק 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 02517 מס': ג/ מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 הרשאותהיתרים או 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1595ג/  שינוי
 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 52899ג/  כפיפות
 55959ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: הזורעים   .

 

 גושים וחלקות:
 .14, 17חלקי חלקות:  51045גוש: 

 .1 - 7חלקי חלקות:  51049ש: גו
 X: 739100קואורדינטה 
 Y: 247450קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטחי פל"ח,

 
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטחי פל"ח, בהם תותר 

מ"ר ולשימושים  592בנייה ליחידות אירוח כפרי עד 
 מ"ר. 522 מ"ר סה"כ 572מסחריים עד 

 שינוי קווי בניין.
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  51/20/0255

 .02/25/0255, בתאריך 5457
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק  לתכנון

ועדה  :וכן במשרדי. 27-9129111טלפון:  5415221
 מקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון, טלפון: 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 27-9909052
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

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

 02700 ג/מס':  מפורטת
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, ריינה שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה ללתכנון ו
מופקדת תכנית מתאר  מבוא העמקיםבנייה לתכנון ול

 02491 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1124ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .יישוב: ריינה
 X: 229175קואורדינטה 
 Y: 735525קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .77חלקי חלקות:  54150גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת קווי בניין ע"פ קו אדום מקווקו בתשריט.

דלת אחוזי בנייה, קביעת מס' יח"ד, תכסית והוספת הג
 גובה.

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ
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ן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכ
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ית לתכנון ולועדה מקומ
 27-9799191טלפון:  54222נצרת עילית 

 

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 -ות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכוי

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 02027 ג/

הסדרת גישה למגרש באזור תעשייה,  שם התכנית:
 ריינה

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מפורטת  מבוא העמקיםבנייה לתכנון ול

 05024 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9209ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ריינה   .יישוב: 

 X: 227150קואורדינטה 
 Y: 736850קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  54152גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הסדרת גישה למגרש באזור התעשייה ריינה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משצ"פ לדרך.ייעוד שינוי 

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  יןיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9799191: טלפון 54222נצרת עילית 

 

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 

 
 

 מקומי: מבוא העמקיםמחוז: צפון, מרחב תכנון 
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 02224 ג/
משביל להולכי רגל לדרך ייעוד שינוי  שם התכנית:

 משולבת שינוי בקוי בניין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ
הועדה המקומית  ובמשרדי מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מפורטת  מבוא העמקיםבנייה לתכנון ול

 05527 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9199ג/  שינוי
 

 ומם:השטחים הכלולים בתכנית ומק
 כפר כנא   .יישוב: 

 X: 231875קואורדינטה 
 Y: 738525קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .95, 90, 19חלקי חלקות:  54585גוש: 

 

 :מטרת התכנית
משביל להולכי רגל לדרך משולבת, שינוי ייעוד שינוי 

 בקווי בניין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקו בניין.

 גל לדרך משולבת.משביל להולכי רייעוד שינוי 
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92רשאי להגיש התנגדות תוך  לחוק, 522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 
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 1רן מבוא העמקים, ציפובנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9799191טלפון:  54222נצרת עילית 

 

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: מבוא העמקים
 20002 מס': ג/ תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 
 -יעודי קרקע בהתאם לקייםיתכנון -רהשם התכנית: 

 בסמת טבעון
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58885 מס': ג/ מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 59999גנ/  שינוי
 582ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בסמת טבעון   .

 

 גושים וחלקות:
 .5קות: חלקי חל 52747גוש: 

 X: 213450קואורדינטה 
 Y: 737950קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 התאמת גבולות ייעודי קרקע לתשריט חלוקה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך מוצעת.

 שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ב'.
 שינוי ייעוד משטח למגורים לשצ"פ.

 רים ב'.שינוי ייעוד משטל לש.צ.פ למגו
 שינוי ייעוד משטח לש.צ.פ לדרך מוצעת.

 שינוי ייעוד משטח לדרך לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  02/28/0255

 .24/52/0255, בתאריך 150
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08ן ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנו

ועדה  :וכן במשרדי. 27-9129111טלפון:  5415221
נצרת  1מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, ציפורן 

ין רשאי יוכל המעונ, 27-9799191טלפון:  54222עילית 
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לעיין בה בימים ובשע

 הפנים משרד לש האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 02222 ג/
ביטול ושינוי תוואי דרך ותוספת זכויות  שם התכנית:

 עראבה -בנייה 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

דה המחוזית הועכי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

מס':  תכנית מפורטתמופקדת  בנייה לב הגליללתכנון ול
 02555 ג/

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7257ג/  שינוי
 50824ג/  שינוי
 9495ג/  שינוי
 4072ג/  שינוי
 50520ג/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עראבה   .

 X: 232420קואורדינטה 
 Y: 751310קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .525, 59, 55 - 55חלקי חלקות:  58515גוש: 
 .01, 0חלקי חלקות:  58519גוש: 
 .599 - 591, 09חלקי חלקות:  58595גוש: 

 

 :טרת התכניתמ
 "הסדרת מערכת דרכים במזרח עראבה"

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי תוואי דרך.

 ב. הרחבת דרך קיימת.
 ג. ביטול קטע מדרך.

 ד. שינוי קווי בנין לפי המסומן בתשריט.
 ה. שינוי ייעוד משטח לדרך לשטח למגורים.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, אמורים פתוחים לקהלשהמשרדים ה

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

סומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפר
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

טלפון:  ,ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל, סח'נין
27-9479472 
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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: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02887 ג/מס':  מפורטת
  הסדרת זכויות ושימושי קרקע, שם התכנית:

 סכנין. שינוי בקווי בניין,
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

תאר מופקדת תכנית מ לב הגלילבנייה לתכנון ול
 02994 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8978ג/  שינוי
 8598ג/  שינוי
 50829ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .וב: ייש

 X: 227900קואורדינטה 
 Y: 752025קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .95חלקי חלקות:  58090גוש: 

 

 :מטרת התכנית
גוש  95/5/5הגדרת זכויות ושימושים אחידים במגרש 

ושינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט  58090
 והקטנת מרחק בין שני בנינים באותו מגרש.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
גוש  95/5/5. הגדלת זכויות בנייה בחלק ממגרש 5

 .505%במקום  512%-ל 58090
 . שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.0
מ' במקום  1-. הקטנת מרחק בין שני בניינים קיימים ל5
 מ'. 9

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 
לב הגליל,   סח'נין  טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

27-9479472 
 

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

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: לב הגליל
תכנית מפורטת ת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

פקדת והודעה מתוקנת בדבר ה ברמה מפורטת
 20280 ג/ מס' תכנית מפורטת ברמה מפורטת

הגדלת אחוזי בנייה, מספר קומות שם התכנית: 
 וגובה בניין, סכנין

תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז
פורסמה ש 58298 ג/: 'מס מפורטת ברמה מפורטת

ובילקוט הפרסומים  52/29/0250בעיתונים בתאריך 
 .29/29/0250בתאריך , 1984, התשעב, עמוד 9719

 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  98וכי בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית לתכנון , מופקדת במשרדי 5891

ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון  ולבנייה מחוז הצפון
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת לב הגלילבנייה ול

 58298 ג/מספר 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50829ג/  שינוי
 51/ 29/ 50829ג/ לג/  שינוי
 8517ג/  שינוי
 8598ג/  שינוי

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 יישוב: סח'נין   .

 X: 228225קואורדינטה 
 Y: 751950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .72חלקי חלקות:  58557גוש: 
 .84חלקי חלקות:  58554גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 חוזי הבניה, מס' הקומות וגובה הבניןהגדלת א

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 577%במקום   075% -. הגדלת אחוזי הבנייה ל5
 קומות. 5קומות במקום  1 -. הגדלת מס' הקומות ל0
 מ'.  50מ' במקום  59 -. הגדלת גובה הבניין ל5
לצורך  921. הקלה לקו בניין אפס בדרךא זורית 7

 ורה. שימוש חניה פתוחה ולא מק
 .12%במקום  10% -. הגדלת תכסית הבנייה ל1

 

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

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
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רואה ין או בכל פרט תכנוני אחר הימעוניין בקרקע, בבנ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תונים, למשרדי יבע
 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 עתק התנגדות יומצא למשרדי:ה, 27-9129111טלפון: 
טלפון:  ,סח'ניןליל, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב הג

27-9479472 
 

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

ת לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויובנייה התכנון וה
 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 02280 ג/מס':  מפורטת
קרקע ושינוי הוראות בנייה ייעוד שינוי  שם התכנית:

 , חוסן27בנחלה 
תכנון לחוק ה 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –ניה, התשכ"ה והב
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת  ד.נ מעלה הגליל-מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 05299 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8815ג/  שינוי
 0592ג/  שינוי
 7829ג/  שינוי

 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 ם הכלולים בתכנית ומקומם:השטחי
 חוסן.יישוב: 

 X: 228375קואורדינטה 
 Y: 766725קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9, 7 - 5חלקי חלקות:  58989גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 קרקע ושינוי הוראות בנייה.ייעוד * שינוי 

* מתן לגיטימציה למבנים קיימים וכן לאפשר הקמת 
ושימושים המבוססים שימושים תומכי חקלאיים פעילים 

על פעילות חקלאית בתוך הנחלה, התוכנית תואמת 
 למדיניות הוועדה המחוזית צפון.

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח מגורים ומבני משק ייעוד . שינוי 5

 חקלאיים לשטח מגורים וחקלאי עם הנחיות מיוחדות.
 . שינוי קווי בניין על פי בנייה קיימת בשטח.0
 אות וזכויות בנייה.. קביעת הור5
 . קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.7

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

ית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנ
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ה מקומית לתכנון ולועד
 27-8848918הגליל, מעונה  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 -יות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכו

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מרום הגליל

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 02282 ג/מס': מפורטת 

 קרקע למבני משק, שזורייעוד  שם התכנית:
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר שור בדבר אי ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02292 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
 9172ג/  שינוי
 7098ג/  שינוי

 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 5/ 57089מה/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שזור   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות:  59977גוש: 
 .42 - 5חלקות במלואן:  58599גוש: 
 .47, 40 - 45, 0 - 5חלקי חלקות:  58599גוש: 



5019 ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014 

רואה ין או בכל פרט תכנוני אחר הימעוניין בקרקע, בבנ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תונים, למשרדי יבע
 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 עתק התנגדות יומצא למשרדי:ה, 27-9129111טלפון: 
טלפון:  ,סח'ניןליל, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב הג

27-9479472 
 

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

ת לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויובנייה התכנון וה
 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 02280 ג/מס':  מפורטת
קרקע ושינוי הוראות בנייה ייעוד שינוי  שם התכנית:

 , חוסן27בנחלה 
תכנון לחוק ה 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –ניה, התשכ"ה והב
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת  ד.נ מעלה הגליל-מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 05299 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8815ג/  שינוי
 0592ג/  שינוי
 7829ג/  שינוי

 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 ם הכלולים בתכנית ומקומם:השטחי
 חוסן.יישוב: 

 X: 228375קואורדינטה 
 Y: 766725קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9, 7 - 5חלקי חלקות:  58989גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 קרקע ושינוי הוראות בנייה.ייעוד * שינוי 

* מתן לגיטימציה למבנים קיימים וכן לאפשר הקמת 
ושימושים המבוססים שימושים תומכי חקלאיים פעילים 

על פעילות חקלאית בתוך הנחלה, התוכנית תואמת 
 למדיניות הוועדה המחוזית צפון.

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח מגורים ומבני משק ייעוד . שינוי 5

 חקלאיים לשטח מגורים וחקלאי עם הנחיות מיוחדות.
 . שינוי קווי בניין על פי בנייה קיימת בשטח.0
 אות וזכויות בנייה.. קביעת הור5
 . קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.7

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

ית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנ
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ה מקומית לתכנון ולועד
 27-8848918הגליל, מעונה  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 -יות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכו

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מרום הגליל

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 02282 ג/מס': מפורטת 

 קרקע למבני משק, שזורייעוד  שם התכנית:
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר שור בדבר אי ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02292 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
 9172ג/  שינוי
 7098ג/  שינוי

 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 5/ 57089מה/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שזור   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות:  59977גוש: 
 .42 - 5חלקות במלואן:  58599גוש: 
 .47, 40 - 45, 0 - 5חלקי חלקות:  58599גוש: 

 .5חלקי חלקות:  58542גוש: 
 .5חלקי חלקות:  58591וש: ג

 X: 233250קואורדינטה 
 Y: 759750קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה 
 ליישם את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:

א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות, תוך 
שים, ייחס לשימושי קרקע רגיקביעת הוראות בהת

המרחב הפתוח, לשיפור התנאים הסביבתיים  שמירת
 בישוב.

 ב. פירוק מבוקר של לולים ישנים, על מטרדיהם.
ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה / 

 פקיעת תוקפה.
ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן 

 אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.
 

 :עיקרי הוראות התכנית
 קרקע כדלקמן:ייעוד א. קביעת 

. לשטחים למבני משק, בהם תותר הקמת לולי הטלה, 5
 על מתקניהם.

 . לקרקע חקלאית 0
 . ולדרך.5

 ב. חלוקת תחום התכנית לתאי שטח.
ג. קביעת זכויות והוראות בנייה ,והתכליות והשימושים 

 המותרים בכל תא שטח.
ת לולי ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדרילי להקמ
 הטלה בכל תא שטח, תשתיות הנדסיות ודרכים.

 ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית. 
ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח, כולל תשתיות 

 הנדסיות, דרכים, ביוב, ניקוז וכיוצ"ב.
 ז. קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים קיימים.

 בנייה בתחום התכנית. ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי 
 ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9155ובילקוט הפרסומים  09/50/0250

 .54/25/0255, בתאריך 0501
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
טלפון:  55852מקומית לתכנון ולבנייה מרום הגליל, מירון 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-9858929
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 
 
 
 
 
 

 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: משגב
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 20020 ג/מס': מפורטת 
 שינוי זכויות בנייה מורשת 227מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תאר תכנית מבדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58150 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

 55455ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מורשת   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .555חלקות במלואן:  05524וש: ג

 X: 222275קואורדינטה 
 Y: 747775קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 הגדלת זכויות בנייה למגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .78% -ל 71% -העיקריות מבנייה הגדלת זכויות ה

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9197ובילקוט הפרסומים  58/27/0255

 .52/27/0255, בתאריך 7717
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
-27ד.נ משגב,     טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

עיין בה בימים ובשעות , וכל המעוניין רשאי ל8882520
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: משגב
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02074 ג/מס': מפורטת 
 00הוספת שטח בנייה עיקרי בחלקה  שם התכנית:

 מורשת 02220גוש 
לחוק התכנון  554סרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמ

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02047 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 
 
 
 
 
 
 



ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014  5020

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 פר התכניתמס סוג היחס
 55455ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .יישוב: מורשת

 

 גושים וחלקות:
 .89חלקות במלואן:  05529גוש: 

 X: 222325קואורדינטה 
 Y: 748000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קו בנין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ותר לבנייה הוספת שטח מעבר לסה"כ השטח המ

 לפי התכנית המאושרת(. 71%שטח עיקרי במקום  15%)
 הקטנת קו בניין צדדי צפוני למחסן קיים כמסומן בתשריט.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9990ובילקוט הפרסומים  52/29/0255

 .59/28/0255, בתאריך 072
 

עדה המחוזית הו משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
-27ד.נ משגב,     טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 8882520
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 . www.pnim.gov.il הפנים שרדמ של
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: משגב

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 02228 מס': ג/ מפורטת

 , לבון242מגרש  שם התכנית:
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 05259 מס': ג/ 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
 579ג/ במ/  שינוי
 0/ 579מש/ מק/  שינוי

 7 / ב/57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: לבון   .

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  59928גוש: 

 X: 227200קואורדינטה 
 Y: 761050קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
במגרש למגורים  ת זכויות הבנייה ושינוי קו בנייןהגדל

 , יישוב לבון.575 'מס
 

 רי הוראות התכנית:עיק
 -שרות( ל + מ"ר )עיקרי 012 -. הגדלת שטחי בנייה מ5

 שרות(. + מ"ר )עיקרי 722
עבור  -מ'  7-מ' ל 1 -. שינוי קו בניין דרום מערבי מ0

 בריכת שחיה בלבד.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9458ובילקוט הפרסומים  52/25/0257

 .02/25/0257בתאריך  ,5094
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :וכן במשרדי. 27-9129111טלפון:  5415221
-27ד.נ משגב,     טלפון: -מקומית לתכנון ולבנייה משגב

 ותין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ, 8882520
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 02422 מס': ג/ מפורטת
 מתקני ביוב כפר רופין שם התכנית:

נון וק התכלח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון
תכנית מתאר מופקדת  בנייה עמק המעיינותלתכנון ול

 02752 מס': ג/ מקומית ברמה מפורטת
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 נית זווחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכ
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 70משצ/  שינוי
 51תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישוב: כפר רופין   .י

 X: 707700קואורדינטה 
 Y: 252850קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .00חלקות במלואן:  05222גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הקמת תחנת שאיבה כפר רופין

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למתקן הנדסי 70שינוי ייעוד מבריכות חימצון עפ"י מש"צ 
 קביעת הוראות תשתיות וסביבתיות

 הוראות למתן היתרי בנייהקביעת 
 קביעת שימושים

 קביעת זכויות הוראות ומגבלות בנייה
 

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

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

פגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נ
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 ומצא למשרדיהעתק ההתנגדות י. 27-9129111טלפון: 

 ,ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן
 27-9291912טלפון: 

 

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: עמק המעיינות
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 02420 מס': ג/ מפורטת

 מתקני ביוב, גשר שם התכנית:
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ה המחוזית הועדכי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

תכנית מתאר מופקדת  בנייה עמק המעיינותלתכנון ול
 02750 מס': ג/ מקומית ברמה מפורטת

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

להוציא  תכנית שמכוחה ניתן התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7950ג/  שינוי
 8/ 0תממ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 57תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 5תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: גשר   .
 X: 724550קואורדינטה 

 Y: 252000טה קואורדינ
 

 גושים וחלקות:
 .05חלקי חלקות:  00975גוש: 

 

 :מטרת התכנית
שינוי ייעוד מחקלאי למתקן הנדסי וזאת לחצורך הקמת 

 תחנת שאיבה ובריכות חירום לשפכים גשר
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה ובריכות חרום

 שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מתקנים הנדסיים
 זכויות והוראות בנייהקביעת 

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה 
 בשטח

 קביעת שימושים באזור מתקנים הנדסיים
מ'  04בקווי בנין, אישור קו בנין של  5הקלה מתמא 

עבור  82מ'( מציר דרך ראשית מספר  522)במקום 
 ייעוד מתקנים הנדסיים

 

ות ובשע ין רשאי לעיין בתכנית, בימיםיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  בעתונים, למשרדי

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק המעיינות,   בית שאן  
 27-9291912טלפון: 

 

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: עמק המעיינות
ת מתאר מקומית ברמה תכניהודעה בדבר הפקדת 
 02740 מס': ג/ מפורטת

 קיבוץ ניר דוד מבנה משק לולים שם התכנית:
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

נית מתאר תכמופקדת  בנייה עמק המעיינותלתכנון ול
 02478 מס': ג/ מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
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 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 58משצ/  שינוי
 55515ג/  שינוי
 4742ג/  שינוי

 52/ ד/ 52תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 57תמא/  כפיפות
 59תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 8/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 51תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 9תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ניר דוד )תל עמל(   .

 X: 242000קואורדינטה 
 Y: 711750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9 - 4חלקי חלקות:  02890גוש: 
 .54חלקי חלקות:  02895גוש: 
 .9, 0חלקי חלקות:  02891גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הסדרת מבני משק קיימים )לולים( ודרך גישה, בניר דוד

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מתן הוראות וזכויות בנייה שיאפשרו הסדרת מבני משק

 ת ושימושים למבני משק )לולים(קביעת תכליו
 הסדרת דרך גישה

 קביעת הוראות לטיפול ושיקום נופי וסביבתי
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית נטיעות בגדות נחלים 

 ומגורים למבנה משק ודרך מוצעת
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה

דונם מגן לאומי גן  5 -שינוי ייעוד של כ  9הקלה מתמ"א 
חמבנה משק ודרך בהתאם  05/ 57השלושה )סחנה( ג/ 

 9בהוראות תמ"א  4לסעיף 
 

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

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

ן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכ
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

ית לתכנון ולבנייה עמק המעיינות,   בית שאן  ועדה מקומ
 27-9291912טלפון: 

 

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 -עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 20202 ג/
 הגדלת אחוזי בנייה באזור התעשיה שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58595 מס': ג/ מקומית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9247ג/  שינוי
 59808ג/  שינוי
 17משצ/  שינוי

 9תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין הנצי"ב   .

 

 ים וחלקות:גוש
 .1חלקי חלקות:  00998גוש: 
 .05, 8חלקי חלקות:  00942גוש: 

 X: 708200קואורדינטה 
 Y: 247200קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הגדלת אחוזי בנייה באזור תעשיה והתאמתם לשיעורים 

 המקובלים כיום במצבים דומים
שינוי ייעוד מאזור תעשיה לשטח חקלאי בחלק משטח 

 התכנית.
ייעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה בחלק משטח שינוי 

 התוכנית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה לאזור תעשיה.

 עדכון גבול אזור התעשיה.
 קביעת שימושים והוראות לאזורים שונים.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9149ובילקוט הפרסומים  51/25/0255

 .59/27/0255, בתאריך 7011
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :וכן במשרדי. 27-9129111טלפון:  5415221
טלפון: בית שאן מקומית לתכנון ולבנייה עמק המעיינות, 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 27-9291912
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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



5023 ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014 

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

 02207 ג/מס':  מפורטת
ליגליזציה למצב קיים ברחוב קק"ל  שם התכנית:

 פינת שביל הגאולה, נהריה
לחוק התכנון  98בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית  נהריהבנייה לתכנון ול

 02504 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 17ג/  שינוי
 915ג/  שינוי
 52451ג/  שינוי
 59משצ/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 א. 54נהריה רחוב: קק"ל יישוב: 

 X: 209800קואורדינטה 
 Y: 769925קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .47חלקות במלואן:  58182גוש: 
 .555, 41חלקי חלקות:  58182גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 ליגליזציה  לבית קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
תוספת אחוזי בנייה הגדלת תכסית ושינוי בקווי בניין 

 לצורך ליגליזציה למצב קיים בבניין הדרומי.
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92ות תוך לחוק, רשאי להגיש התנגד 522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 נהריה  טלפון:  נהריה,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
27-8948904 

 

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 

 ת מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילי
תכנית מפורטת ברמה הודעה בדבר הפקדת 

 02002 מס': ג/ מפורטת
 נצרת עלית-קרית הממשלה  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון
תכנית מפורטת מופקדת  תבנייה נצרת עילילתכנון ול

 02195 מס': ג/ 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
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 9748נע/ מק/ ג/  שינוי
 9748ג/  שינוי

 8/ 0תממ/  כפיפות
 7875ג/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 5תמא/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת עילית   .

 X: 229339קואורדינטה 
 Y: 734068קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן:  59158גוש: 
 .54 - 59, 8, 4, 1, 5חלקי חלקות:  59158גוש: 
 .02חלקי חלקות:  59919גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הסדרת ייעודי קרקע והגדלת אחוזי בנייה בקרית 

 הממשלה נצרת עלית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
  -עודי קרקע מישינוי י

 מבנים ומוסדות למינהל ציבורי.
 שטח ציבורי פתוח. -חניה ציבורית 

 יבורי פתוח עם הנחיות מיוחדות.שטח צ
 ל: שטחים פתוחים מבנים ומוסדות ציבור.

 שטח ציבורי פתוח.
 שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי

 הוספת זכויות בנייה.
 קביעת שימושים.

 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
 .025קביעת זכויות הנאה למעבר רכב לטובת מגרש 

מ'( מציר דרך  522קום מ' )במ 52הקלה בקו בנין 
מ' משפת הדרך( עבור ייעוד מבנים  1) 41ראשית צס' 

 ומוסדות ציבור ושטחים ציבורים פתוחים.
 קביעת שלבים.
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מ'( מציר דרך  522מ' )במקום  09 -הקלה בקו בנין 
מ' משפת הדרך( עבור ייעוד זיקת  5) 41ראשית מס' 

 הנאה.
 

ות עין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

מאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה ה
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 59ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, גלבוע 
 27-9749909נצרת עילית  טלפון: 

 

בל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתק
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: קרית שמונה
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02002 ג/מס': מפורטת 
 קניון קרית שמונה שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 02915 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

כנית שמכוחה ניתן להוציא ת התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51280ג/  שינוי
 97/ 0תממ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קרית שמונה רחוב: טשרניחובסקי   .יישוב: 
 קרית שמונה רחוב: המכבים   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .52חלקי חלקות:  55528גוש: 
 .551חלקות במלואן:  55571גוש: 
 .518חלקי חלקות:  55571גוש: 

 X: 253400קואורדינטה 
 Y: 790650קואורדינטה 

 

 
 

 ת התכנית:מטר
משטח מסחר משולב בחניה ומעבר לציבור ייעוד שינוי 

 לשטח שיעודו מסחר.
 

 י הוראות התכנית:עיקר
 . קביעת הוראות וזכויות בנייה.5
. שינוי בהוראות החניה על מנת להתאים לשינוי 0

הייעוד. ביטול נספח התנועה המחייב מהתכנית 
, וקביעה כי הגשת נספח תנועה 51280המאושרת ג/ 

עדכני, בהתאם לתקנות החנייה החדשות, ובאישור 
 נייה.משרד התחבורה, יהווה תנאי למתן היתר ב

מקומות חניה בתחום התכנית לחניה  72. הקצאת 5
 ציבורית.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9990ובילקוט הפרסומים  00/29/0255

 .59/28/0255, בתאריך 005
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
קרית  54קרית שמונה, הרצל בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 27-9870717טלפון:  55258שמונה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 
 

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

 02700 ג/מס':  מפורטת
משצ"פ למגורים, איחוד ייעוד שינוי  שם התכנית:

 וי בניין, שפרעםווחלוקה ללא הסכמה, הקטנת ק
ון לחוק התכנ 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית  כי ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  גבעות אלוניםבנייה לתכנון ול

 02418 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
נית שמכוחה ניתן להוציא תכ התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 58999ג/  שינוי
 55595ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם   .יישוב: 

 X: 216125קואורדינטה 
 Y: 745550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .09 - 04חלקות במלואן:  52521גוש: 
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 :מטרת התכנית
משצ"פ למגורים ג' והקטנת קווי בניין לצורך ייעוד שינוי 

יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ולאישור מבנים 
 בשטח התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.5
 משצ"פ למגורים ג'.ייעוד . שינוי 0
 ומן בתשריט.. הקטנת קווי בניין עפ"י בינוי קיים, כמס5
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.7

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

גבעות אלונים, שפרעם  בנייה כנון ולועדה מקומית לת
 27-8120254טלפון: 

 

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 -תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים 
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02228 ג/מס': מפורטת 
ממגורים למבנים ומוסדות ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ציבור לדת, אעבלין
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר ר אישור בדב ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02559 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
 55215ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אעבלין   .יישוב: 

 שכונה אום אל שתוויה  בכניסה המערבית לאעבלין
 

 גושים וחלקות:
 .17חלקי חלקות:  50025גוש: 

 X: 217075קואורדינטה 
 Y: 748100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ממגורים למבנים ומוסדות ציבור לדתייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ר מאזור מגורים א לשטח למוסדות ציבוייעוד . שינוי 5

 ודת.
 . קביעת התכליות והשימושים המותרים במגרש.0
אחוזי בנייה  052%-. קביעת זכויות הבנייה במגרש ל5

 לשטחים עיקריים. 571%מתוכם 
 . קביעת קווי הבניין במגרש ומספר קומות.7
 . תוספת אחוזי בנייה.1

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9905מים ובילקוט הפרסו 57/29/0255

 .20/24/0255, בתאריך 1817
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

ניין רשאי לעיין בה בימים , וכל המעו27-8120254
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי 
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 02720 ג/מס':  מפורטת
משפ"פ למגורים והצרת ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ך מקומית, כפר תבורדר
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מפורטת  הגליל המזרחיבנייה לתכנון ול

 02451 ג/מס': ברמה מפורטת 
 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8081ג/  שינוי
 022/ 7479גמ/ מק/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 59תמא/  כפיפות
 014/ 7479גמ/ מק/  כפיפות

 / ג55/ 5תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר תבור   .יישוב: 

 X: 239825קואורדינטה 
 Y: 732900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .508, 07 - 05, 59, 54, 51חלקי חלקות:  54254גוש: 
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 :מטרת התכנית
הגדלת מגרש מגורים על חשבון שפ"פ והצרת דרך 

 סמוכה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 494מהמועצה הארצית קו בניין מכביש קבלת הקלה 

 מ' )הקלה מקו בניין צידי( 54 -מ' ל 92-מ
 מגורים.ייעוד הקטנת קו בניין צידי ב

 מ'( 84שטח שפ"פ למגורים.)ייעוד שינוי 
 קביעת תכסית.

המ'  0מ' ושינוי  9מ' לרוחב  9הצרת כביש פנימי מרוחב 
 דרך לשצ"פ.ייעוד מ

 

, בימים ובשעות ין רשאי לעיין בתכניתיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9440555טלפון:  51075

 

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  התנגדות לתכנית
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 המרכזי 
מס':  דבר הפקדת תכנית מפורטתהודעה ב

 02282 ג/
 הרחבה נקודתית באזור תעשייה ג'וליס שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
תכנית מפורטת מופקדת  הגליל המרכזיבנייה לתכנון ול

 05595 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 4921ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ג'וליס   .יישוב: 

 X: 216300קואורדינטה 
 Y: 760400דינטה קואור

 

 גושים וחלקות:
 .555חלקות במלואן:  59772גוש: 
 .525חלקי חלקות:  59772גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הרחבה נקודתית באז"ת ג'וליס.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח חקלאי לשטח תעשיה קלה ומלאכה.ייעוד שינוי -
 התווית דרך חדשה. -
 קביעת הוראות בנייה. -
 בינוי ועיצוב אדריכלי.קביעת הנחיות  -
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

י, עכו  הגליל המרכזבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-8850905טלפון: 

 

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 

 
 

 , מרחב תכנון מקומי: יזרעאליםמחוז: צפון
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02200 ג/מס': מפורטת 
 0דרך בקטע מדרך מס' ייעוד ביטול  שם התכנית:

 בסמוך למאגר רמות מנשה.
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02508 ג/מס': ה מפורטת מקומית ברמ

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 59/ א/ 55תמ"א/  שינוי
 50951ג/  שינוי

 92/ 5תמ"א/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמות מנשה   .ישוב: י
 

 גושים וחלקות:
 .57חלקי חלקות:  50597גוש: 
 .9חלקי חלקות:  50591גוש: 
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 X: 204625קואורדינטה 
 Y: 722100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
מדרך מאושרת למאגר מים בקטע מכביש ייעוד שינוי 

 (.59)קטע  9מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ליעד שטח למאגר מים.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדת התכנית  הודעה על
, התשעד, עמוד 9990ובילקוט הפרסומים  59/52/0255

 .59/28/0255, בתאריך 008
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
טלפון:  59502ן ולבנייה יזרעאלים, עפולה מקומית לתכנו
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-9708992

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

 20820 ג/
מתחם לגן ילדים ומועדון נוער מרכז,  שם התכנית:

 עילוט
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –ניה, התשכ"ה והב
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  מבוא העמקיםבנייה לתכנון ול
 58920 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7804ג/  שינוי
 4051ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עילוט   .יישוב: 

 X: 224825קואורדינטה 
 Y: 736050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  54797גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 כיתתי ומועדון נוער.-הקמת מתחם לגן ילדים דו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
המאפשר הקמת ייעוד מאזור מגורים א' לייעוד .שינוי 5

 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך ותרבות.
 . קביעת שימושים ותנאים למתן היתר בנייה.0
 

 קביעת קווי בניין, מרווחי בנייה וזכויות בנייה.. 5
 . קביעת הוראות זכויות ומגבלות בנייה.7

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 ק ההתנגדות יומצא למשרדיהעת. 27-9129111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9799191טלפון:  54222נצרת עילית 

 

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: מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02072 ג/מס':  מפורטת
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא שם התכנית:

חוק התכנון ל 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  מבוא העמקיםבנייה לתכנון ול

 02842 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

ציא תכנית שמכוחה ניתן להו התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9199ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא   .יישוב: 

 X: 232350קואורדינטה 
 Y: 738450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .07חלקי חלקות:  54589גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 ה.שינוי בהוראות וזכויות בניי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הגדלת תכסית קרקע.5
 . הגדלת אחוזי בנייה.0
 . גובה מבנה.5
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ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 ההתנגדות יומצא למשרדיהעתק . 27-9129111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9799191טלפון:  54222נצרת עילית 

 

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

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

 
 

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

 02207 ג/מס': מפורטת 
שינוי במערכת הדרכים ושינוי בהוראות  שם התכנית:

 וזכויות בנייה
לחוק התכנון  554לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02294 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
 8924ג/  שינוי

 

 שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:ה
 יפיע   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .57 - 55חלקי חלקות:  59949גוש: 

 X: 225600קואורדינטה 
 Y: 731925קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הסדרת מערכת הדרכים השכונתית ושינוי בהוראות 

 ובזכויות בנייה במגרש מגורים מאושר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
וזי בנייה, מס' קומות, תכסית הבנייה ושינוי הגדלת אח

 בקווי בניין במגרש מאושר למגורים.
 ממגורים לדרך ולהפך.ייעוד שינוי 

 התאמת תוואי הדרכים לקיים בשטח.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9185ובילקוט הפרסומים  50/27/0255

 .58/21/0255, בתאריך 7402
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 27-9799191טלפון:  54222עילית 
שהמשרדים האמורים פתוחים לעיין בה בימים ובשעות 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

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

 02002 ג/מס': מפורטת 
דרכים  מחקלאי למגורים,ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ריינה ושצ"פ,
לחוק התכנון  554בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02905 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
 1078ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ריינה   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11 - 17, 75חלקי חלקות:  54152גוש: 

 X: 230700קואורדינטה 
 Y: 736100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 דרכים, שצ"פ וחניון ציבורי. למגורים,ייעוד שינוי 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שצ"פ וחניון ציבורי.דרכים,  למגורים,ייעוד שינוי 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9989ובילקוט הפרסומים  29/55/0255

 .58/55/0255, בתאריך 5175
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי .27-9129111טלפון:  5415221
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 27-9799191טלפון:  54222עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 



5029 ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014 

 םמחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקי
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02020 ג/מס': מפורטת 
 20042הגדלת אחוזי בנייה בגוש  שם התכנית:

 בעין מאהל 28חלקה 
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02851 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
 4928ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין מאה'ל   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .81, 49, 59חלקי חלקות:  59872גוש: 

 X: 233440קואורדינטה 
 Y: 736288קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה, שינוי קווי בניין, הגדלת תכסית 
בנייה, הקטנת צפיפות, תוספת גובה, צמצום  שמושים 

 מותרים.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9428ובילקוט הפרסומים  00/55/0255

 .21/50/0255, בתאריך 5855
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 27-9799191טלפון:  54222עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים
תכנית מפורטת ברמה מפורטת  אישורהודעה בדבר 

 02870 ג/מס': 
 גל תנועה, בסמת טבעוןהסדרת מע שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 02948 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

 8925ג/  שינוי
 5555ג/  שינוי
 55905גנ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בסמת טבעון   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .7חלקי חלקות:  52749גוש: 
 .5חלקי חלקות:  52744גוש: 

 X: 212825קואורדינטה 
 Y: 737575קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תנועה ע"פ תכנון מפורט. הסדרת מעגל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת מעגל תנועה.

 משטח פרטי פתוח לדרך.ייעוד שינוי 
 מדרך לשטח ציבורי פתוח.ייעוד שינוי 
 מדרך למגורים וממגורים לדרך.ייעוד שינוי 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ד, עמוד , התשע9428ובילקוט הפרסומים  20/50/0255

 .21/50/0255, בתאריך 5855
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 5415221נצרת עילית  08ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון: 
טלפון:  54222נצרת עילית  1ולבנייה מבוא העמקים, ציפורן 

עוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות , וכל המ27-9799191
 של האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד
 
 

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

 02704 ג/מס':  מפורטת
', ממבנה ציבור למגורים בייעוד שינוי  שם התכנית:

 עראבה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי  מחוז הצפוןבנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

מופקדת  לב הגלילבנייה הועדה המקומית לתכנון ול
 02407 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7257ג/  שינוי
 9495ג/  שינוי
 50824ג/  שינוי

 54997ג/  כפיפות



ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014  5030

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עראבה   .יישוב: 

 X: 232750קואורדינטה 
 Y: 751190רדינטה קואו

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  58517גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 קרקע משטח מבנה ציבור לאזור מגורים ב'.ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע משטח מבנה ציבור לאזור מגורים ב'.ייעוד שינוי 

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, תוחים לקהלשהמשרדים האמורים פ

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

לב הגליל,   סח'נין  טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
27-9479472 

 

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

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: לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02880 ג/מס':  מפורטת
בנייה שינוי קווי בניין, הגדלת % ה שם התכנית:

 ותכסית, קביעת גודל מגרש מינימאלי, סכנין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

פקדת תכנית מתאר מו לב הגלילבנייה לתכנון ול
 02999 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8598ג/  שינוי
 50451ג/  שינוי
 999ג/  שינוי
 50829ג/  שינוי

 
 

 ם הכלולים בתכנית ומקומם:השטחי
 סח'נין   .יישוב: 

 X: 228175קואורדינטה 
 Y: 752600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .57חלקי חלקות:  58095גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הצרת דרך מאושרת ושינוי בהוראות וזכויות הבנייה 

 בשני מגרשי מגורים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .512%במקום  052% -. הגדלת אחוזי הבנייה ל5
 . שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.0
בתא  70%במקום  19% -. הגדלת תכסית הבנייה ל5

 .555/5שטח 
בתא  70%במקום  12% -. הגדלת תכסית הבנייה ל7

 .555/0שטח 
 722מ"ר במקום  549 -. קביעת גודל מגרש מינימלי ל1

 מ"ר.
 בסכנין. 02. ביטול חלק מדרך מס' 9
 .555/0רת נגישות למגרש . הסד4

 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

סח'נין  טלפון:   לב הגליל, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
27-9479472 

 

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 

 
 

 ון, מרחב תכנון מקומי: לב הגלילמחוז: צפ
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02720 ג/מס': מפורטת 
 שינוי תוואי דרך גישה, סכנין. שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 02450 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה יחוד וחלוקה:א

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 



5031 ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 59851ג/  שינוי
 999ג/  שינוי

 50829ג/  כפיפות
 8598ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 

 ם וחלקות:גושי
 .91חלקות במלואן:  58559גוש: 

 X: 228450קואורדינטה 
 Y: 751450קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 שינוי תוואי דרך גישה בסכנין.

 עיקרי הוראות התכנית:
 .58559גוש  91שינוי תוואי דרך גישה בסכנין חלקה 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998הפרסומים  ובילקוט 29/55/0255

 .24/55/0255, בתאריך 5509
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
-27לב הגליל,   סח'נין  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות , וכל ה9479472
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

 20020 ג/
שינוי קווי בניין אחוזי בנייה ותוספת  שם התכנית:

 רח' הרב עוזיאל שלומייח"ד 
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58858 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית ססוג היח
 1895ג/  שינוי
 0/ 10/ 1 שינוי
 78/ 0225מג/ מק/  שינוי

 55497ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שלומי רחוב: הרב עוזיאל   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .84 - 89חלקות במלואן:  58259גוש: 
 .57חלקי חלקות:  58259גוש: 

 X: 213775קואורדינטה 
 Y: 775175נטה קואורדי

 

 ת התכנית:מטר
אחוזי בנייה ותוספת יח"ד למגרש. רח'  שינוי קווי בניין,

 הרב עוזיאל בשלומי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
  025תא שטח  89חלקה 

צדדי בהתאם  אחורי, קדמי, 89שינוי קויי בניין בחלקה 
 לתשריט. 

 שינוי אחוזי בנייה לפי מצב קיים בפועל. 
  הוספת יח"ד דיור.

 022תא שטח  84חלקה 
קדמי,אחורי, צדדי בהתאם  84שינוי קו בניין בחלקה 

 לתשריט. 
 שינוי אחוזי בנייה לפי מצב קיים בפועל. 

 הוספת יח"ד דיור.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9989ובילקוט הפרסומים  51/55/0255

 .58/55/0255, בתאריך 5174
 

הועדה המחוזית  משרדית האמורה נמצאת בהתכני
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 27-8848918מעונה  טלפון: 
האמורים פתוחים  בה בימים ובשעות שהמשרדים

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02022 ג/מס': מפורטת 
שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב' ודרך,  שם התכנית:

 בית ג'אן
לחוק התכנון  554סעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02025 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
 991ג/  שינוי
 59915ג/  ותכפיפ

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .595חלקי חלקות:  58129גוש: 
 .5חלקות במלואן:  58155גוש: 
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 X: 235900קואורדינטה 
 Y: 763750קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
שינוי בהוראות וזכויות בנייה לצורך הסדרת חריגות 

 בנייה ודרך קיימת.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .512%-ל 40%-הגדלת אחוזי בנייה מ-
 יח'. 7-ל 5-הגדלת מס' יח"ד מ-
 מ"ר. 420-מ"ר ל 929-הקטנת שטח המגרש מ-
 .12%-ל 52%-הגדלת תכסית הקרקע מ-
 .5-ל 0-הגדלת מס' הקומות מ-
 הקטנת קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.-
 .הרחבה של הדרך הגובלת במגרש המגורים-
על  58155( בגוש 0,7,1הקצאת זכות מעבר לחלקות )-

 .522פני תא שטח 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  02/28/0255

 .24/52/0255, בתאריך 150
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08חק מחוז הצפון, מעלה יצבנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל 27-8849252טלפון:  07810תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 

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

 02702 ג/מס':  מפורטת
תוספת זכויות בנייה ושינו קווי בניין  שם התכנית:

 , יובלים022במגרש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת כי במשרדי הועדה המחוזי ,5891 –ניה, התשכ"ה והב
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  ד.נ משגב-משגבבנייה לתכנון ול

 02495 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 5009/ 5 שינוי
 5980ג/  שינוי
 50794ג/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יובלים   .יישוב: 

 X: 225920קואורדינטה 
 Y: 753760קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .74חלקות במלואן:  58584גוש: 

 

 :רת התכניתמט
תוספת זכויות בנייה למגורים והסדרת קווי בנין  במגרש 

025. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .92% -ל 72% -. הגדלת אחוזי בנייה מ5
 .54% -ל 51% -. הגדלת תכסית מ0
 . קביעת גובה בניין.5
 . קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.7
 . קביעת הוראות למתן היתר בנייה.1

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות ין יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
מים י 92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

ד.נ משגב,     -משגבבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-8882520טלפון: 

 

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 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות
תכנית מפורטת  אישור ביטול הודעת ודעה בדברה

 ברמה מפורטת
תכנית מפורטת ברמה והודעה מתוקנת בדבר אישור 

 20402 מס': ג/ מפורטת
 שדה נחום א' -פוטו וולטאי  -מתקן הנדסי שם התכנית: 

תכנית על ביטול הודעת אישור  נמסרת בזה הודעה
פורסמה ש  58705 ג/מס'  מפורטת ברמה מפורטת

ובילקוט הפרסומים  22/22/2222נים בתאריך בעיתו
 .27/25/0257, בתאריך 7578, התשעד, עמוד 9491

לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  554בהתאם לסעיף וכי 
תכנית נמסרת הודעה בדבר בדבר אישור ,1965 –

 58705 מס': ג/ מפורטת ברמה מפורטת
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו וחלוקה
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 79משצ/  שינוי
 59299ג/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 52/ ד/ 52תמא/  כפיפות
 / ג55/ 5תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שדה נחום   .

 

 גושים וחלקות:
 .57 - 55, 50, 9 - 1חלקי חלקות:  00995גוש: 
 .55חלקי חלקות:  00997גוש: 

 X: 245650קואורדינטה 
 Y: 714300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 0.7פוטו וולטאי בהספק של  -ד קרקע למתקן הנדסיייעו

 מגוואט.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי פוטו 

 וולטאי.
ב. קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטח המתקן 

 הפוטו וולטאי.
 ג. קביעת הוראות בנייה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 יכות ושימור הסביבה.ד. הנחיות בדבר א
 -מ' מציר הדרך ל 522 -מ 45ה. הקלה מקו בנין מדרך 

מ' מציר הדרך עבור ייעוד קרקע חקלאית ומתקן  12
 הנדסי

 

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשעב, 9544ובילקוט הפרסומים  02/25/0250

 .51/20/0250, בתאריך 0198עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדי:ב התכנית האמורה נמצאת
נצרת עילית  08לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :וכן במשרדי, 27-9129111טלפון:  5415221
מקומית לתכנון ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן טלפון: 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים יכל מעונ, 27-9291912
 באתר ןוכ, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלובשע

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

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

 02282 ג/מס':  מפורטת
 שינויי בהוראות וזכיות בנייה. שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית  טבריהבנייה לתכנון ול

 02595 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות: לתכניות תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 52154ג/  שינוי
 5/ 55/ 5תרשצ/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 55תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5טבריה רחוב: שיזף יישוב: 

 X: 249660קואורדינטה 
 Y: 743240קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .551, 94 - 99חלקי חלקות:  51295גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 שינוי בהוראות וזכיות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ' בהתאם  5.5 -ו 2.45 -מ' ל 0-שינוי קו בניין קדמי מ

לקונטור מבנה קיים הגדלת שטחי בנייה, תכסית וגובה 
 מ'. 4.1-ל 4-מבנה מ

 

ובשעות  ין רשאי לעיין בתכנית, בימיםיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול בעתונים, למשרדי

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

טבריה, טבור הארץ  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9458109טבריה  טלפון: 
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ולא תידון אלא אם כן  התנגדות לתכנית לא תתקבל
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: טבריה 
מפורטת ברמה מפורטת תכנית  אישורהודעה בדבר 

 20400 ג/מס': 
 אוהל נחום שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58710 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ו הרשאותהיתרים א

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 094ג/  שינוי
 9974ג/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 55497ג/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 55תמא/  כפיפות
 515ג/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 01טבריה רחוב: אהל יעקב יישוב: 

ון שד' הרצל, ממזרח רח' אוהל יעקב מדרום רח' מצפ
 אוהל נחום ללא מוצא, ממזרח מלון ברייטון

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות:  51220גוש: 
 .17, 55, 5חלקות במלואן:  51288גוש: 
 .11, 15, 52חלקי חלקות:  51288גוש: 

 X: 250200קואורדינטה 
 Y: 744750קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
משטח ייעוד הוראות בנייה וזכויות בנייה, שינוי  קביעת

למבני ציבור לדרך, שינוי קווי הבניין, ע"מ לאפשר 
 לגליזציה למבנים קיימים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת הוראות בנייה וזכויות בנייה.5
. שינוי קו בנין  הקבוע בתכנית : קו בנין קידמי לכביש 0

  מ' 2.1מ' לעד  7 -מ 010מספר 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  25/25/0255

 .02/25/0255, בתאריך 5457
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 27-9458109טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

 
 דל העמק   מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מג

מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
 02040 ג/

 פארק הראשונים מגדל העמק. שם התכנית:
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02071 מס': ג/ מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50198ג/  שינוי
 8527ג/  שינוי
 0407ג/  שינוי
 592ג/ במ/  שינוי
 51551ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מגדל העמק   .

 

 גושים וחלקות:
 .59ות: חלקי חלק 54771גוש: 
 .557, 527, 520חלקי חלקות:  54711גוש: 
 .9חלקות במלואן:  54929גוש: 
 .58, 57 - 50, 52, 8, 4, 1חלקי חלקות:  54929גוש: 

 X: 222800קואורדינטה 
 Y: 731500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
מתן אפשרות לבנייה בתוך שטח ציבורי פתוח המיועד 

 לפארק מרכזי בעיר.
 

 התכנית: עיקרי הוראות
סככות  הסעדה, א. מתן זכויות לבנייה עבור: בתי קפה,

 שירותים ומתקנים הנדסיים. צל,
 שינוי ייעוד משביל להולכי רגל לייעוד של שצ"פ. ב.

 ג. שינויי ייעוד ממרכז תחבורה לשצ"פ. 
 -מטר ל  52 -מ  51ד. שינוי של קו בניין מדרך מספר 

 מטר. 4.2
 

סמה בעיתונים בתאריך פורהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9197ובילקוט הפרסומים  50/27/0255

 .52/27/0255, בתאריך 7759



5035 ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014 

ולא תידון אלא אם כן  התנגדות לתכנית לא תתקבל
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: טבריה 
מפורטת ברמה מפורטת תכנית  אישורהודעה בדבר 

 20400 ג/מס': 
 אוהל נחום שם התכנית:

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58710 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ו הרשאותהיתרים א

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 094ג/  שינוי
 9974ג/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 55497ג/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 55תמא/  כפיפות
 515ג/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 01טבריה רחוב: אהל יעקב יישוב: 

ון שד' הרצל, ממזרח רח' אוהל יעקב מדרום רח' מצפ
 אוהל נחום ללא מוצא, ממזרח מלון ברייטון

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות:  51220גוש: 
 .17, 55, 5חלקות במלואן:  51288גוש: 
 .11, 15, 52חלקי חלקות:  51288גוש: 

 X: 250200קואורדינטה 
 Y: 744750קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
משטח ייעוד הוראות בנייה וזכויות בנייה, שינוי  קביעת

למבני ציבור לדרך, שינוי קווי הבניין, ע"מ לאפשר 
 לגליזציה למבנים קיימים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת הוראות בנייה וזכויות בנייה.5
. שינוי קו בנין  הקבוע בתכנית : קו בנין קידמי לכביש 0

  מ' 2.1מ' לעד  7 -מ 010מספר 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  25/25/0255

 .02/25/0255, בתאריך 5457
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 27-9458109טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 

 
 דל העמק   מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מג

מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
 02040 ג/

 פארק הראשונים מגדל העמק. שם התכנית:
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02071 מס': ג/ מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50198ג/  שינוי
 8527ג/  שינוי
 0407ג/  שינוי
 592ג/ במ/  שינוי
 51551ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מגדל העמק   .

 

 גושים וחלקות:
 .59ות: חלקי חלק 54771גוש: 
 .557, 527, 520חלקי חלקות:  54711גוש: 
 .9חלקות במלואן:  54929גוש: 
 .58, 57 - 50, 52, 8, 4, 1חלקי חלקות:  54929גוש: 

 X: 222800קואורדינטה 
 Y: 731500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
מתן אפשרות לבנייה בתוך שטח ציבורי פתוח המיועד 

 לפארק מרכזי בעיר.
 

 התכנית: עיקרי הוראות
סככות  הסעדה, א. מתן זכויות לבנייה עבור: בתי קפה,

 שירותים ומתקנים הנדסיים. צל,
 שינוי ייעוד משביל להולכי רגל לייעוד של שצ"פ. ב.

 ג. שינויי ייעוד ממרכז תחבורה לשצ"פ. 
 -מטר ל  52 -מ  51ד. שינוי של קו בניין מדרך מספר 

 מטר. 4.2
 

סמה בעיתונים בתאריך פורהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9197ובילקוט הפרסומים  50/27/0255

 .52/27/0255, בתאריך 7759

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
מק, מגדל העמק  מקומית לתכנון ולבנייה מגדל הע

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 29-9124451טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בקעת בית הכרם 
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית

 02008 ג/
 יח"ד,  002שכונת מגורים בת  שם התכנית:

 מערבית לנחף
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 – והבניה, התשכ"ה
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  בקעת בית הכרםבנייה לתכנון ול
 02199 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 55075ג/  שינוי
 51845ג/  שינוי
 9441ג/  שינוי
 8787ג/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ

 

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 נחף   .יישוב: 

 X: 229300קואורדינטה 
 Y: 759700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .94 - 1חלקות במלואן:  58551גוש: 
 .85, 99 - 99, 95, 19 - 14חלקות במלואן:  58559גוש: 
 .97חלקי חלקות:  58559גוש: 
 .81, 82, 92 - 48חלקות במלואן:  58554גוש: 
 .89, 87, 85, 49, 41 - 47, 42 חלקי חלקות: 58554גוש: 
 .97, 11 - 15, 71חלקות במלואן:  58575גוש: 
, 04 - 05, 59 - 55, 0 - 5חלקי חלקות:  58575גוש: 

52 - 57 ,70 - 77 ,19 ,90 - 95. 
 .57חלקות במלואן:  58570גוש: 
 .54 - 51, 55 - 5חלקי חלקות:  58570גוש: 
 .18 - 17, 10 - 12, 74, 05- 54חלקי חלקות:  58575גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 405הקמת שכנות מגורים מערבית לישוב נחף בת 

 יח"ד, ומתן לגיטימציה למבנים קיימים בתוכנית.
 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטח ללא תכנון מפורט לאזור מגורים ב', ייעוד שינוי 

מגורים מיוחד, מגורים ומסחר, מסחר, מבנים ומוסדות 
ומבנים ומוסדות ציבור והתווית ציבור, שצ"פ, שטחים 

 דרכים.
מאזור מגורים משולב עם מבנה ציבור ייעוד שינוי 

 וחקלאי לאזור מגורים ב'.
מדרך מאושרת ושצ"פ לאזור מגורים ומסחר ייעוד שינוי 

 ושצ"פ.
 מדרך גישה לדרך מוצעת.ייעוד שינוי 

 קרקע.ייעוד קביעת השימושים המותרים לכל 
 יפות, מרווחי בנייה, גובה מבנים.קביעת הוראות בנייה: צפ

 הנחיות בינוי.
 הנחיות לעיצוב אדר'.

קביעת הוראות פיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים 
 כגון: דרכים, בינוי, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.

 קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
 קביעת הנחיות סביבתיות.

 קביעת שטחי בנייה מירביים לייעודים השונים.
( לתוספת הראשונה 0)א()9אישור התוכנית לפי סעיף 

 לחוק.
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

כן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, ו
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

בקעת בית הכרם,   בנייה ית לתכנון ולועדה מקומ
 27-8192985כרמיאל  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 -עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים 
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 02002 מס': ג/ מפורטת

 הרחבת שכונת מגורים קיימת, שפרעם שם התכנית:
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית הועדה כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

תכנית מתאר מופקדת  בנייה גבעות אלוניםלתכנון ול
 02182 מס': ג/ מקומית ברמה מפורטת

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו



ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014  5036

ן להוציא תכנית שמכוחה נית התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 52997ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם   .

 X: 216800קואורדינטה 
 Y: 746900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .57 - 55חלקות במלואן:  52099גוש: 
 .40, 77 - 75, 58, 50, 09 - 01חלקי חלקות:  52099גוש: 
 .7 - 5, 5חלקי חלקות:  52041גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים הכוללת 

יח"ד באמצעות שינוי ייעוד  משטח חקלאי לאזור  584
 מבנים ומוסדות ציבור ודרכים. שצ"פ, מגורים,

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וי ייעוד מאזור חקלאי . הרחבת שכונה קימת ע"י שינ5

 שצ"פ. -למגורים  ואזור מבניני ציבור  ול
 . שינוי תוואי דרך.0
 . קביעת זכויות והוראות בנייה.5
 . קביעת שימושים לאזורים שונים.7

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  בעתונים, למשרדי

 5415221נצרת עילית  08ן, מעלה יצחק מחוז הצפו
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים,   שפרעם  
 27-8120254טלפון: 

 

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

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

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים 
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02002 ג/מס': מפורטת 
קטנת תוכנית מפורטת לביטול דרך וה שם התכנית:

 שפרעם.-קווי בניין
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02982 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 4201ג/  שינוי
 57552ג/  שינוי
 8851ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת אלח'רובייה., יישוב: שפרעם

 

 גושים וחלקות:
 .00, 5, 0, 5חלקי חלקות:  52549גוש: 

 X: 215525קואורדינטה 
 Y: 744785קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
ת בנייה, הרחבת דרך, ביטול דרך והקטנת הוספת זכויו

קווי בניין ליצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים 
 ואישורים בשטח התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .555% -ל 92% -א. הוספת זכויות בנייה מ
 ב. הרחבה וביטול דרכים.
 קומות. 7 -ג. קביעת מס' הקומות ל

 יח"ד. 7 -ד. קביעת מס' יח"ד ל
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדת התכנית  הודעה על
, התשעג, עמוד 9904ובילקוט הפרסומים  21/24/0255

 .55/24/0255, בתאריך 9908
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה ון ולמקומית לתכנ
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-8120254

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 . www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים 

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 02700 ג/מס': מפורטת 

 , כאוכב00שינוי תוואי דרך מספר  שם התכנית:
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02498 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
 55519ג/  שינוי
 51924ג/  שינוי



5037 ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014 

ן להוציא תכנית שמכוחה נית התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 52997ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם   .

 X: 216800קואורדינטה 
 Y: 746900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .57 - 55חלקות במלואן:  52099גוש: 
 .40, 77 - 75, 58, 50, 09 - 01חלקי חלקות:  52099גוש: 
 .7 - 5, 5חלקי חלקות:  52041גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים הכוללת 

יח"ד באמצעות שינוי ייעוד  משטח חקלאי לאזור  584
 מבנים ומוסדות ציבור ודרכים. שצ"פ, מגורים,

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וי ייעוד מאזור חקלאי . הרחבת שכונה קימת ע"י שינ5

 שצ"פ. -למגורים  ואזור מבניני ציבור  ול
 . שינוי תוואי דרך.0
 . קביעת זכויות והוראות בנייה.5
 . קביעת שימושים לאזורים שונים.7

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  בעתונים, למשרדי

 5415221נצרת עילית  08ן, מעלה יצחק מחוז הצפו
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים,   שפרעם  
 27-8120254טלפון: 

 

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

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

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים 
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02002 ג/מס': מפורטת 
קטנת תוכנית מפורטת לביטול דרך וה שם התכנית:

 שפרעם.-קווי בניין
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02982 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 4201ג/  שינוי
 57552ג/  שינוי
 8851ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת אלח'רובייה., יישוב: שפרעם

 

 גושים וחלקות:
 .00, 5, 0, 5חלקי חלקות:  52549גוש: 

 X: 215525קואורדינטה 
 Y: 744785קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
ת בנייה, הרחבת דרך, ביטול דרך והקטנת הוספת זכויו

קווי בניין ליצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים 
 ואישורים בשטח התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .555% -ל 92% -א. הוספת זכויות בנייה מ
 ב. הרחבה וביטול דרכים.
 קומות. 7 -ג. קביעת מס' הקומות ל

 יח"ד. 7 -ד. קביעת מס' יח"ד ל
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדת התכנית  הודעה על
, התשעג, עמוד 9904ובילקוט הפרסומים  21/24/0255

 .55/24/0255, בתאריך 9908
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה ון ולמקומית לתכנ
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-8120254

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 . www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים 

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 02700 ג/מס': מפורטת 

 , כאוכב00שינוי תוואי דרך מספר  שם התכנית:
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02498 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
 55519ג/  שינוי
 51924ג/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 8/ 0תממ/  כפיפות
 57תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות

 

 ם:השטחים הכלולים בתכנית ומקומ
 היג'א   .-כאוכב אבו אליישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59 - 51, 7, 5חלקי חלקות:  54994גוש: 
 .59, 50, 52חלקי חלקות:  54999גוש: 

 X: 223760קואורדינטה 
 Y: 748064קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 בכפר כאוכב. 09שינוי תוואי דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בכפר כאוכב ע"י: 09שינוי תוואי דרך מס' 

 משצ"פ לדרך מוצעת.ייעוד שינוי -
 מדרך מאושרת למגורים ב'.ייעוד שינוי -
 מדרך מאושרת לשצ"פ.ייעוד שינוי -
 משב"צ לדרך מוצעת.ייעוד שינוי -
הריסת האלמנטים החודרים לתחום דרך ושצ"פ -

 כמסומן בתשריט.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  25/55/0255

 .24/55/0255, בתאריך 5558
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 27-8120254
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 20200 ג/

 מכון טיהור שפכים יקנעם שם התכנית:
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית  כי במשרדי ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

תכנית מתאר מופקדת  בנייה יזרעאליםלתכנון ול
 58208 מס': ג/ מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1745ג/  כפיפות
 5תמא/  כפיפות
 55/ 9/ 0תתל/  כפיפות
 / ב54תמא/  כפיפות

 

 לים בתכנית ומקומם:השטחים הכלו
שבין צומת התשבי וצומת אלונים  400ממזרח לדרך 

 ומדרום לנחל קישון.
 X: 211550קואורדינטה 
 Y: 731600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18, 05 - 57חלקות במלואן:  55522גוש: 
, 51 - 57, 07 - 00, 55 - 8חלקי חלקות:  55522גוש: 

19 ,92. 
 .50 חלקי חלקות: 55729גוש: 
 .57 - 50, 02 - 54חלקות במלואן:  55782גוש: 
, 75 - 51, 55 -05, 59 - 51חלקי חלקות:  55782גוש: 

45 ,49 - 48. 
 .8 - 9חלקי חלקות:  50459גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הסדרה סטטוטורית של מט"ש קיים ומתן אפשרות 

 לשדרוגו
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ימים ותוספת א. מתן אפשרות לאישור מתקנים קי

 מתקנים חדשים.
 ב. קביעת הוראות בנייה והוראות תפעול.

ג. קביעת הוראות בדבר שמירה על איכות הסביבה 
 וטיפוח הנוף.

 ד. הסדרת גישה לאתר.
מ' עפ"י דרישת המשרד  722ה. קביעת רדיוס מגן ש 

 להגנת הסביבה.
 ו. קביעת היישובים אשר שפכיהם יוזרמו למט"ש.

 

ות י לעיין בתכנית, בימים ובשעין רשאיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 59502עפולה ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, 
 27-9708992טלפון: 

 

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 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014  5038

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתבדבר הפקדת  הודעה

 02000 ג/
שינויי ייעוד מחקלאי למתקן הנדסי  שם התכנית:

 זרזיר. תחנת שאיבה גו'אמיס,
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

תכנית מתאר מופקדת  בנייה יזרעאליםנון וללתכ
 02099 מס': ג/ מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 59775ג/  שינוי
 51תמא/  כפיפות

 

 קומם:השטחים הכלולים בתכנית ומ
 יישוב: זרזיר   .

 X: 221250קואורדינטה 
 Y: 738050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1 - 7חלקי חלקות:  54191גוש: 

 

 :מטרת התכנית
מתקן לשאיבת מי  -שינויי ייעוד מחקלאי למתקן הנדסי 

 שפכים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד של שטח חקלאי למתקן הנדסי והסדרת 5

 ה תפועלית למתקן. דרך גיש
 . קביעת סוג בינוי. 0
 . קביעת זכיות והוראות בינוי ופיתוח.5

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

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

נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  בעתונים, למשרדי

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 יומצא למשרדיהעתק ההתנגדות . 27-9129111טלפון: 

 59502ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, עפולה 
 27-9708992טלפון: 

 

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: מבוא העמקים
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02000 ג/מס': מפורטת 
לדרך מאושרת ייעוד שינוי הוראות ב שם התכנית:

 במרכז כפר כנא
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה  והבניה,
 02991 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
 9199ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 X: 232158קואורדינטה 
 Y: 739060קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
לדרך מאושרת על מנת להתיר ייעוד שינוי הוראות ב

 בנייה מעליה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לדרך מאושרת וקביעתה כדרך ייעוד שינוי הוראות ב

 מאושרת עם הנחיות מיוחדות
 

פורסמה בעיתונים בתאריך תכנית הודעה על הפקדת ה
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  29/55/0255

 .24/55/0255, בתאריך 5552
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן יה בנימקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 27-9799191טלפון:  54222עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל
ה תכנית מתאר מקומית ברמ אישורהודעה בדבר 

 02782 מס': ג/ מפורטת
שינוי ייעוד ממגורים א' למבנים  שם התכנית:

 ומוסדות ציבור לבריאות, סחנין
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02495 מס': ג/ מקומית ברמה מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ה והרשאות:התרי בניי

 היתרים או הרשאות
 



5039 ילקוט הפרסומים 6791, כ"ד בניסן התשע"ד, 24.4.2014 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 999ג/  שינוי
 50829ג/  שינוי

 8/ 0תממ/  כפיפות
 8299ג/  כפיפות
 8517ג/  כפיפות
 5תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 מקומם:השטחים הכלולים בתכנית ו
 יישוב: סח'נין   .

 

 גושים וחלקות:
 .85, 75חלקות במלואן:  58559גוש: 
 .98חלקי חלקות:  58559גוש: 

 X: 228650קואורדינטה 
 Y: 751775קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 הסדרת שטח למבנים ומוסדות ציבור לצורך בניית מרפאה.

 שינוי קו בנין אחורי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יעוד ממגורים א' לשטח למבנים ומוסדות ציבור שינוי י

 לבריאות.
 קביעת השימושים המותרים לייעוד הקרקע.

הוראות בנייה )צפיפות, מרווחי בנייה, גובה בניין, זכויות 
 בנייה(.

 שינוי ייעוד מדרך למבנים ומוסדות ציבור.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998פרסומים ובילקוט ה 25/55/0255

 .24/55/0255, בתאריך 5508
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  :וכן במשרדי. 27-9129111טלפון:  5415221
 טלפון:  ,מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל, סח'נין

ין רשאי לעיין בה בימים ינוכל המעו, 27-9479472
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מטה אשר
תכנית מתאר ת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

והודעה מתוקנת בדבר  מקומית ברמה מפורטת
 מס' מפורטתתכנית מתאר מקומית ברמה הפקדת 

 02008 ג/
הגדרת זכויות בשטח למבני ציבור, שם התכנית: 

 מזרעה
תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז

  02819 ג/: 'מס מתאר מקומית ברמה מפורטת
 
 

ובילקוט  55/25/0257פורסמה בעיתונים בתאריך ש
, בתאריך 5091, התשעד, עמוד 9458הפרסומים 

לחוק התכנון  98סעיף וכי בהתאם ל .02/25/0257
הועדה , מופקדת במשרדי 5891 –והבניה, תשכ"ה 

  המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון
 מטה אשרבנייה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ול
 02819 ג/מספר  תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
הוציא תכנית שמכוחה ניתן ל התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 58/ 0255חא/ מק/  שינוי
 0551ג/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 יישוב: מזרעה   .

 X: 209525קואורדינטה 
 Y: 765475קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  59554גוש: 
 .15, 55חלקי חלקות:  59559גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 .0551להגדיר זכויות בנייה בשטח למבני ציבור בתכנית ג/ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדרת זכויות בנייה בשטח מבני ציבור 

 .55595,ג/ 0551הגדרת שימושי קרקע לפי ג/ 
 

ות לעיין בתכנית, בימים ובשעין רשאי יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תונים, למשרדי יבע
 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 27-9129111טלפון: 
נ גליל ד.-ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר 

 27-8948905טלפון: , מערבי
 

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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 : צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגלילמחוז
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

 20402 ג/
תכנית להגדלת אחוזי ושטחי בנייה,  שם התכנית:

 שינוי הוראות בנייה ושינוי קו בניין אחורי
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תאר תכנית מבדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58715 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
 044ג/ במ/  שינוי

 8/ 0תממ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 90/ 5095/ 0תרשצ/  כפיפות
 541גבמ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 55כפר ורדים רחוב: לוטם יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .98חלקות במלואן:  05247גוש: 

 X: 222500קואורדינטה 
 Y: 767070קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
תכנית להגדלת אחוזי ושטחי בנייה שינוי הוראות בנייה 

כפר ורדים על  98רי בחלקה מספר וושינוי קו בנין אח
 מנת לתת לגיטימציה לבית מגורם קיים

 עיקרי הוראות התכנית:
ל  71% -מ  הכוללים המותריםבנייה . הגדלת אחוזי ה5
- 42% 
 572 -מ"ר ל  052.2 -. הגדלת שטח בנייה עיקרי מ 0

 מ"ר )שטח שירות נשאר ללא שינוי(
שטח עיקרי קומת מרתף משטחי שערות לייעוד . שינוי 5

 ושרות.
 מטר 4.5 -מטר ל  9.2-. שינוי קו בנין אחורי מ 7

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9921ובילקוט הפרסומים  57/29/0255

 .29/29/0255, בתאריך 1589
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08ק מחוז הצפון, מעלה יצחבנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 27-8848918מעונה  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 
 

 חוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגלילמ
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 20720 ג/
מושב שומרה קביעת ייעוד קרקע למבני  שם התכנית:

 משק להסדרת לולי הטלה
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58451 ג/ מס': מקומית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9172ג/  שינוי
 7829ג/  שינוי
 8998ג/  שינוי

 0027ג/  כפיפות
 9188ג/  כפיפות
 51990ג/  כפיפות
 55528ג/  כפיפות
 59774ג/  כפיפות
 52450ג/  כפיפות

 8/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 51תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח
 יישוב: שומרה    

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקות במלואן:  58957גוש: 
 .54, 57, 50 - 8, 9 - 7חלקי חלקות:  58957גוש: 
 .59 - 51, 9 - 7חלקי חלקות:  58975גוש: 
 .52, 1 - 0חלקי חלקות:  58975גוש: 
 .55, 9 - 4, 0 - 5חלקי חלקות:  58977גוש: 
 .52 - 5חלקות במלואן:  58971גוש: 
 .9 - 4חלקות במלואן:  58979גוש: 
 .55 - 8, 9 - 1, 0חלקי חלקות:  58979גוש: 
 .7 - 5חלקי חלקות:  58974גוש: 
 .9 - 1חלקי חלקות:  58979גוש: 

 X: 226750קואורדינטה 
 Y: 776625קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
מטרה להקמת חוות לולי הטלה ב יצירת מסגרת תכנונית

 שם את עקרונות הרפורמה בענף הטלה שתאפשר:ליי
א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות תוך 
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים שמירת 

 המרחב הפתוח לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב
 ב. פירוק מבוקש של לולים ישנים על מטרדיהם

ת או לביטולה ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכני
 פקיעת תוקפה

ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן 
 אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה
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 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת ייעוד קרקע כדלקמן:

. לשטחים למבני משק בהם תותר הקמת לולי הטלה 5
 על מתקניהם

 . לקרקע חקלאית.0
 . לדרך5

 י שטחב. חלוקת תחום התכנית לתא
ג. קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושים 

 המותרים בכל תא שטח
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי 

 הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים
 ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית

ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות 
 ת דרכים ביוב ניקוז וכיוצ"בהנדסיו

 ז. קביעת הוראות להריסה ולפניוי לולים ישנים קיימים
 ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית. 

 ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9921ובילקוט הפרסומים  07/21/0255

התכנית האמורה נמצאת .29/29/0255, בתאריך 1589
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון,  משרדיב

 טלפון:  5415221נצרת עילית  08מעלה יצחק 
ועדה מקומית לתכנון  :וכן במשרדי. 27-9129111

טלפון:  ,מעונהד.נ מעלה הגליל, -ולבנייה מעלה הגליל
ין בה בימים ין רשאי לעייוכל המעונ, 27-8848918

 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 02722 ג/מס': מפורטת 
 שינוי הוראות בנייה, רח' האלה, שלומי שם התכנית:

לחוק התכנון  554הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת בזה
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 02455 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

 07ג/ במ/  נוישי
 55450ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 528שלומי רחוב: האלה יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .81 - 80חלקות במלואן:  59005גוש: 

 X: 214850קואורדינטה 
 Y: 775800קואורדינטה 

 

 
 

 ת התכנית:מטר
הסדרת קו בניין במגרש בהתאם לתשריט והגדלת 

מתן לגיטימציה למבנים קיימים אחוזי בנייה לצורך 
 בפועל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין לצורך מתן לגיטימציה לבנייה הקיימת -

 מעבר לקו בניין.
מ"ר לטובת  052-מ"ר ל 581 -הגדלת אחוזי בנייה מ-

 מחסנים ו/או מגורים.
מ"ר, לטובת  572 -מ"ר ל 82-הגדלת תכסית קרקע מ -

 מחסנים ו/או מגורים.
 הגדלת הבית הקיים, תוספת חדר.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9990ובילקוט הפרסומים  05/29/0255

 .59/28/0255, בתאריך 051
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
ד.נ מעלה הגליל, -ה הגלילמעלבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 27-8848918טלפון:  ,מעונה
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

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

 20220 ג/מס':  מפורטת
 מחקלאי לתעשיה, ייעוד שינוי  שם התכנית:

 מג'דל שמס
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –בניה, התשכ"ה וה
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

מופקדת תכנית מפורטת  מעלה החרמוןבנייה ן וללתכנו
 58550 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9580ג/  שינוי
 9799ג/  שינוי
 8955ג/  שינוי

 7/ ב/ 57תמא/  יפותכפ
 51תמא/  כפיפות

 

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

 X: 271675קואורדינטה 
 Y: 795550קואורדינטה 
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 :מטרת התכנית
הקרקע משטח ללא תכנון מפורט לשטח ייעוד שינוי 

 משולב מסחר ותעשייה הרחבה לאזור תעשייה הקיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח ללא תכנון מפורט לשטח ייעוד י שינו

 משולב במסחר ותעשייה.
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

 ויי בניין.וקביעת זכויות בנייה וק
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

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

 5415221ת עילית נצר 08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

מסעדה מעלה החרמון, בנייה ועדה מקומית לתכנון ו
 27-9895929טלפון:  50758

 

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

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

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 20280 ג/

 אזור ספורט ונופש מעיליא שם התכנית:
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –, התשכ"ה והבניה
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

תכנית מתאר מופקדת  בנייה מעלה נפתלילתכנון ול
 58590 מס': ג/ מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9284ג/  שינוי
 8/ 0תממ/  כפיפות

 59915ג/  ותכפיפ
 51תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מעיליא   .

 X: 223600קואורדינטה 
 Y: 769800קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .579 - 574חלקות במלואן:  59958גוש: 

 

 

 :מטרת התכנית
רועים לאזור ספורט ונפשר יתוספת של אולם כנסים וא

ותוספת זכויות לשטחי שירות  9284אושר ע"פ ג/ המ
 לצורך הקמת חניה מקורה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
רועים לאזור ספורט י. תוספת של אולם כנסים וא5

ותוספת זכויות לשטחי  9284ונופש המאושר כ"פ ג/ 
 שירות לצורך  הקמת חניה מקורה.

. קביעת שטחי הבנייה המירביים באזור נופש וספורט 0
 5712 -שטח עיקרי ו  5922מ"ר מתוכם  5772"ה לס

 מ"ר שטח שירות 582מ"ר שטח חניה מקורה, 
 52%במקום  72% -. הגדלת תכסית ל 5
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה7
. קביעת קו בנין עילי ותחתי לחניון תת קרקעי כמסומן 1

 בתשריט
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

פרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ה
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

 5ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי, האורנים 
 27-8849252טלפון:  07810תרשיחא -מעלות

 

לא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
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 העליון 
מס':  דת תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפק

 20027 ג/
  -קיבוץ עמיר ומרחצאות הבזלת  שם התכנית:

 קיבוץ עמיר
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 – והבניה, התשכ"ה
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
קדת תכנית מתאר מופ הגליל העליוןבנייה לתכנון ול
 58024 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7119ג/  שינוי
 9570ג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 7929ג/  שינוי
 9055ג/  שינוי
 590גע/ מק/  שינוי

 55255ג/  יפותכפ
 9799ג/  כפיפות
 7707ג/  כפיפות
 52/ ד/ 52תמא/  כפיפות
 50954ג/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 58תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עמיר.יישוב: 

 וד לו.שטח התכנית בתחום הישוב עמיר וצמ
 X: 786850קואורדינטה 
 Y: 258280קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .55 - 52, 9 - 4, 1חלקי חלקות:  55519גוש: 
 .8, 5חלקי חלקות:  55519גוש: 
 .7, 0חלקי חלקות:  55751גוש: 
 .57 - 0חלקות במלואן:  55759גוש: 
 .7, 0חלקי חלקות:  55754גוש: 
 .4חלקי חלקות:  55780גוש: 
 .8חלקי חלקות:  55785 גוש:

 

 :מטרת התכנית
הקמת הרחבה  -תכנון מחדש והגדלת שטח הישוב

 אזורי של מרחצאות. -קהילתית ומיזם תיירותי 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הרחבת שטחי מגורים והסדרת שטחי המגורים הקיימים.5
 . הסדרת מערכת הדרכים, שבילים וחנויות.0
 אטרקציה תיירותית. -יירות שטח לתייעוד . תיחום ו5
עודי הקרקע השונים עפ"י תכליותיהם י. הסדרת י7

 ותפקודם.
 קרקע.ייעוד . קביעה ופרוט התכליות המותרות בכל 1
. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה והנחיות עיצוב 9

 אדריכלי.
 . הנחיות להגנת ושמירת הסביבה.4

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  92לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  522סעיף 

חרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאו
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5415221נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 27-9129111טלפון: 

ראש פינה  הגליל העליון,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 27-9959545טלפון:  50522

 

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: מעלה נפתלי
תאר מקומית ברמה תכנית מ אישורהודעה בדבר 

 02002/  גמס': מפורטת 
 תוספת לשכונת חיילים משוחררים, שם התכנית:

 פקיעין
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02102 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ות:התרי בנייה והרשא
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7071ג/  שינוי
 1975ג/  שינוי
 4985ג/  שינוי
 0/ 159/ 0תרשצ/  שינוי
 55282ג/  שינוי
 9485ג/  שינוי
 59915ג/  שינוי
 88/ 01מנ/ מק/  שינוי
 0/ 159/ 5 שינוי
 57979ג/  שינוי
 59515גנ/  שינוי
 51057ג/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 8/ 0תממ/  כפיפות

 00תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פקיעין )בוקייעה(.יישוב: 

סמיכות לשכונת החיילים בדרומית לישוב פקיעין, 
המשוחררים הקיימת, על מדרון פתוח בשיפועים 

 משתנים.
 

 קות:גושים וחל
, 41, 45, 99, 70, 57 ,55חלקי חלקות:  58282גוש: 

44 ,48. 
 .59חלקות במלואן:  58285גוש: 
, 54, 51 - 55, 02, 59, 50חלקי חלקות:  58285גוש: 

71 ,79 ,12 ,42. 
, 518, 525, 87, 98, 17חלקות במלואן:  05502גוש: 
545 - 541. 
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, 598 ,592, 19 ,11, 8 - 4חלקי חלקות:  05502גוש: 
585 ,587. 

 X: 230600קואורדינטה 
 Y: 763500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 תכנון מחדש של חלק משכונת מגורים מאושרת.

 הרחבת השכונה והוספת מגרשי מגורים
פירוט שטחי ההרחבה וחלוקה למגרשי בנייה לבתים דו 

 משפחתיים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חלוקה למגרשי בנייה 

ויצירת דרכי גישה לכל המגרשים בתכנית  התווית דרכים
חדשה, כולל מתן פתרון גישה לחלק מהמגרשים 

 הקיימים בשטח
הסדרת מערכת המרחב הציבורי והקצאת שטחים 
לשירות הציבור: מבני ציבור ושטחים פתוחים מסוגים 

 שונים 
 קביעת הוראות בנייה 

 משמרת נגר עיליבנייה קביעת הוראות ל
 

פורסמה בעיתונים בתאריך כנית הודעה על הפקדת הת
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  02/28/0255

 .24/55/0255, בתאריך 5551
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  08מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי27-9129111טלפון:  5415221
 5מעלה נפתלי, האורנים ה בניימקומית לתכנון ול

, וכל 27-8849252טלפון:  07810תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן
מה תכנית לדיור לאומי בר אישורהודעה בדבר 

 20208 ג/מס': מפורטת 
 התחדשות -קיבוץ האוןשם התכנית: 

חוק הליכי ל 07נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
למגורים )הוראות שעה( בנייה להאצת הבנייה תכנון ו

תכנית לדיור לאומי , בדבר אישור 0255 –התשע"א 
 59599 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

 7582ג/  שינוי
 52/ 55תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 7/ ב/ 57תמא/  כפיפות
 4805ג/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 8/ 0תממ/  כפיפות

 55תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 5תמא/  ע"פ תמ"א אישור

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 האון רחוב: האון.יישוב: 

 X: 737000קואורדינטה 
 Y: 258500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51028גושים בשלמות: 

 .72 - 58, 54, 09, 54חלקי חלקות:  51588גוש: 
, 54 -51, 09 -54, 57, 55חלקות במלואן:  51027גוש: 

75 - 79. 
 .72 - 58, 57, 55, 08חלקי חלקות:  51027וש: ג

 .75, 59, 04, 55 - 52חלקי חלקות:  51021גוש: 
 

 התכנית: מטרת
יח"ד ועוד  099תכנון שטח הקיבוץ לקיבולת של  -א. רה

יח"ד. הגדרה  094יחידת דיור מיוחד אחת. סה"כ 
וחלוקה מחדש של שטח המחנה ואזור היועד למבני 

 משר לאזור מגורים.
 נפרדים מאזור המגורים.  -שטחים למבני ציבור ייעוד  ב.

 ג. ארגון דרכי גישה וחניה. 
ד. הגדרת שטחי ציבור, טיילת לאורך חוף הכנרת ואזור 

 למתקנים הנדסיים. 
מ' עבור אזור  72) 80ה. הקלות לקווי בניין מדרך 

 (.מ' עבור דרך מוצעת 09מגורים , 
מ' מקו  12בתחום אישור התכנית  - 55ו. הקלה מת"א 

, עבור מגרשי הבינוי הקיים ותחנת  השאיבה -028מפלס 
 בלבד. 

 ז. הבטחת גישה ציבורית אל החוף. 
ח. קביעת הנחיות לפיתוח חוף הכנרת, המאפשרות 
מעבר ציבורי ומתנות סיום פיתוח רצועת החוף במקביל 

 לפיתוח כל שלב בתכנית.
 .80לדרך  -ט. חיבור שתי דרכי הגישה לקיבוץ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע קיימים לשימושים שונים כמופיע יא. שינוי י
 בתשריט.

 קרקע.ייעוד ב. קביעה ופרוט התכליות המותרות לכל 
 ג. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

 ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת הוראות והנחיות לתכנון נוף לרבות רצועת 

של אפיק הניקוז הכוללים שטחי חניה ודרך  ההשפעה
 גישה ציבורית אל החוף.

 ו. קביעת הוראות לשלבי ביצוע.
תשריט  / ז. התוכנית כוללת הוראות לעריכת תכנית

 איחוד וחלוקה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 
, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך:  57/29/0255

ט של משרד הפנים בתאריך: ובאתר האינטרנ
55/29/0255. 
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 -ועדה לדיור לאומי  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
 5415221נצרת עילית  08מחוז צפון, מעלה יצחק 

ועדה מקומית לתכנון  :וכן במשרדי, 27-9129111טלפון: 
ובאתר , 27-9414959טלפון: עמק הירדן, ולבנייה 

וכל , www.pnim.gov.ilבאינטרנט של משרד הפנים: 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.
 

 

 אלכס שפול, אדריכל מ"מ
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז צפון 

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

סיגל טק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-197847-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,20.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אופירה רוזוליו-אהרונסון, מרח' שבט מנשה 48, הרצליה, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2014, בשעה 
10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופירה רוזוליו-אהרונסון, מפרקת

טרנס-פלו, חברה למחקר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-176228-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 11.12.2013, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את אנדרו פרלמן, ממושב שורשים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנדרו פרלמן, מפרק

אפנדיס הפנינים בע"מ
)ח"פ 51-414936-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,9.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
שרון בצלאלי, מרח' הפרג 4/7, מעלה אדומים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.6.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון בצלאלי, מפרק

רובינשטיין רחל בע"מ
)ח"פ 51-358399-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,5.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את רחל רובינשטיין, מרח' צפרירים 17/7, ירושלים, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל רובינשטיין, מפרקת
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התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרקת  טבעון,  קרית   ,54 הבונים  מרח'  קלנברג,  הלנה  את 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.7.2014, בשעה 
10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הלנה קלנברג, מפרקת

שיא דים יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-286569-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.3.2014 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את עו"ד אמיר רשף, מקיבוץ שניר 88, מיקוד 122500, 

טל' 054-6693315, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר רשף, עו"ד, מפרק

יד קמרון 2013 בע"מ
)ח"פ 51-494294-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.3.2014 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עדי ברודר-גרינברג, מרח' גיבורי ישראל 24, נתניה, 

טל' 09-8359662, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.30, אצל יהונתן אפללו ושות', משרד עורכי דין ונוטריון,  

סמי דור בע"מ
)ח"פ 51-342985-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,9.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את עורייבה דרויש, בית צפאפה, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.7.2014, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, רח' שלמה ומשה תג'ר 23, ירושלים, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עורייבה דרויש, מפרק

אלעד ה.ק. בע"מ
)ח"פ 51-343053-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרקת  טבעון,  קרית   ,54 הבונים  מרח'  קלנברג,  הלנה  את 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.7.2014, בשעה 
10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הלנה קלנברג, מפרקת

מעש - מ.ב.מ פרוייקטים )2001( בע"מ
)ח"פ 51-316347-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
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ליאור ברייר תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-467491-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,31.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את ליאור ברייר, מרח' העצמון 24/6, חולון, טל' 052-3335576, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ליאור ברייר, מפרק

א.י. פסגה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-432096-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,1.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את ישראל ברונר, מרח' יעקובזון 1, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.8.2014, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל ברונר, מפרק

אלומינה 5 מקס בע"מ
)ח"פ 51-429416-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,2.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 

בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי ברודר-גרינברג, עו"ד, מפרק

פניקסון ביזנס סנטר בע"מ
)ח"פ 51-485633-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עדי ברודר-גרינברג, מרח' גיבורי ישראל 24, נתניה, 

טל' 09-8359662, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל יהונתן אפללו ושות', משרד עורכי דין ונוטריון, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי ברודר-גרינברג, עו"ד, מפרק

אוזון קווי תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-257186-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עדי ברודר-גרינברג, מרח' גיבורי ישראל 24, נתניה, 

טל' 09-8359662, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל יהונתן אפללו ושות', משרד עורכי דין ונוטריון, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי ברודר-גרינברג, עו"ד, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.8.2014, בשעה 
11.00, אצל שטיין רוקח, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר רוקח, עו"ד, מפרק

נתיבי ניהול ובקרה אונו בע"מ
)ח"פ 51-447257-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,31.3.2014 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
שמואל,  גבעת   ,20 דיין  משה  מרח'  וולדיגר,  מיכל  עו"ד  את 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.8.2014, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל וולדיגר, עו"ד, מפרקת

ג'נהמד בע"מ
)ח"פ 51-266388-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נעמה ונונו, מרח' אבא הלל 12, רמת גן, טל' 03-6138812, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.8.2014, בשעה 
בכתובת  דין,  עורכי  משרד  ברנדס,  סלע,  זילברשץ,  אצל   ,12.00
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

נעמה ונונו, עו"ד, מפרקת

התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עופר רוקח, מרח' היצירה 3, רמת גן, טל' 03-7538899, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.8.2014, בשעה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  משרד  רוקח,  שטיין  אצל   ,11.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עופר רוקח, עו"ד, מפרק

נתיבי אויר ירושלים י.נ. בע"מ
)ח"פ 51-187412-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,2.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עופר רוקח, מרח' היצירה 3, רמת גן, טל' 03-7538899, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.8.2014, בשעה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  משרד  רוקח,  שטיין  אצל   ,11.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עופר רוקח, עו"ד, מפרק

מ.ט.ר. שירותי אוויר וכיבוי אש בע"מ
)ח"פ 51-279496-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,2.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עופר רוקח, מרח' היצירה 3, רמת גן, טל' 03-7538899,  

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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סופי של המפרקת, המראה  דוח  נתניה, לשם הגשת   ,7 ישראל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאורה פרט לוין, מפרקת  

ק.ד. סיטונאות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-125973-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,30.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' גילדסהיים 11, רמת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין דביר, מפרק  

הלופט שלי בע"מ
)ח"פ 51-364044-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,9.2.2014 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

יואל קינן, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

הלל סלי ובנו )ה.ג.ר 1998( בע"מ
)ח"פ 51-271127-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
27.2.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ששי לוי, ת"ז 

027924869, מרח' פינסקר 16, תל אביב 63421, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
זו, למען המפרק באמצעות פקס' 153-3-5442241, עם  הודעה 

העתק בדואר רשום לכתובת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ששי לוי, עו"ד, מפרק

אינטר קולור פלוס 2006 בע"מ
)ח"פ 51-377900-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.3.2014 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרק  סבא,  כפר   ,30 המלך  דוד  מרח'  בנבנישתי,  יוסף  את 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד תומר פרסלר, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יוסף בנבנישתי, מפרק

גליל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-319531-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,24.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,050-5530585 טל'  חיפה,   ,7 הקורנס  מרח'  בן–אליעזר,  אילן 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן בן–אליעזר, רו"ח, מפרק

כהן פיתוח אגרות חוב בע"מ
)ח"פ 51-347987-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.5.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' גיבורי 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ג'נה קמליאן, עו"ד, מפרק

מ. כהן )ש.ז.( השקעות ופיתוח )1994( בע"מ
)ח"פ 51-207714-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק )בפירוק מרצון עם 
הצהרת כושר פירעון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.3.2014,  התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זבולון כהן, מרח' הבנים 51, 

אבן יהודה 40500, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

זבולון כהן, מפרק

נווה נהורה בע"מ
)ח"פ 51-257873-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד מגידו, ת"ז 8056228, 

ממושב נווה אילן, ד"נ הרי יהודה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עודד מגידו, מפרק

אפליסל בע"מ
)ח"פ 51-375548-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.3.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  אומסי,  אבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

057819385, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

משה בורנשטיין בע"מ
)ח"פ 51-138417-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק )בפירוק מרצון עם 
הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2014, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
ת"ד   ,100 החשמונאים  מרח'   ,011056116 ת"ז  קמליאן,  ג'נה 

52662, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ג'נה קמליאן, עו"ד, מפרק

מרמנת אירגון וניהול פרויקטים בינ"ל )2002( בע"מ
)ח"פ 51-331242-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק )בפירוק מרצון עם 
הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,3.3.2014 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה   התקבלה 

חיים הופמן, מרח' האחיות 14, רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חיים הופמן, מפרק

טובה בורנשטיין בע"מ
)ח"פ 51-138418-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק )בפירוק מרצון עם 
הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.3.2014, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
ת"ד   ,100 החשמונאים  מרח'   ,011056116 ת"ז  קמליאן,  ג'נה 

52662, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דוד סער, רו"ח, מפרק

י.ק.א.ט. שרותים בע"מ
)ח"פ 51-220554-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2014, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
ודים צימרמן, מרח' דרך אבא הלל 16, רמת גן 5250608, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ודים צימרמן, עו"ד, מפרק

אמ.טי.אקס. סחר ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-378058-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
27.3.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
מאורר,  שמשון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

ת"ז 067263194, מרח' שמחה ארליך 26, חולון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שמשון מאורר, מפרק

גרניט שירותי הדרכה הצלה וספורט בע"מ
)ח"פ 51-425829-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן אקשטיין, ת"ז 24464851, 

מרח' דרך הנדיב 100, פרדס–חנה-כרכור, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אבי אומסי, רו"ח, מפרק

יוסי אורנים יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-311056-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי אורנים, ת"ז 014883300, 

מרח' ז'בוטינסקי 2, נהריה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסי אורנים, מפרק

ד.י.ל. טריידינג 2003 בע"מ
)ח"פ 51-343668-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2014, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאוניד 
בלנקי, ת"ז 307032102, מרח' מקוה ישראל 12ב, חולון, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לאוניד בלנקי, מפרק

פיצ'קייס בע"מ
)ח"פ 51-490589-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2014,  
רו"ח  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

דוד סער, מרח' המסגר 26, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכאל דותן, עו"ד, מפרק

שחק )אנרגיה סולארית( בע"מ
)ח"פ 51-453541-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2014, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
למפרק   ,67023 אביב  תל   ,3 עזריאל  ממרכז  לוקסנבורג,  אלון 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלון לוקסנבורג, עו"ד, מפרק

פריים אסטייט מנג'מנט בע"מ
)ח"פ 51-286542-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  משה,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

033809336, ממושב גרנות, ד"נ חפר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונן משה, עו"ד, מפרק

ספרמניטי בע"מ
)ח"פ 51-194908-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  משה,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

033809336, ממושב גרנות, ד"נ חפר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רן אקשטיין, מפרק

א. רובין בע"מ
)ח"פ 51-381816-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2014, 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה   התקבלה 
בארי מירזייב, ת"ז 312038979, מרח' משעול הגלבוע 32, קרית 

גת, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

בארי מירזייב, מפרק

א.ג.ם אגרות חוב בע"מ
)ח"פ 51-363677-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2014, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

אחיי גמא, מרח' הברזל 38, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אחיי גמא, עו"ד, מפרק

ד"ר וידאל ברצ'לון בע"מ
)ח"פ 51-418720-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2014, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
 ,09-7672480 טל'  סבא,  כפר   ,68 רוטשילד  מרח'  דותן,  מיכאל 

פקס' 09-7680458, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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בן דור נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-226317-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
7.4.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמון בן דור, ת"ז 

001014513, מרח' המעיין 28ג, ירושלים, למפרק החברה.

אמון בן דור, מפרק

נתן חיים בע"מ
)ח"פ 51-261353-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל 
לפרק  ימים מראש, התקבלה החלטה   21 מוקדמת של  הודעה 
את החברה מרצון ולמנות את נתן חיים, ת"ז 010378396, מרח' 

בילינסון 27, חולון, למפרק החברה.

נתן חיים, מפרק

קונקטיב בע"מ
)ח"פ 51-306180-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל 
לפרק  ימים מראש, התקבלה החלטה   21 מוקדמת של  הודעה 
את החברה מרצון ולמנות את נתן חיים, ת"ז 010378396, מרח' 

בילינסון 27, חולון, למפרק החברה.

נתן חיים, מפרק

סייב לייק לוקלס בע"מ
)ח"פ 51-468649-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו אנגל, ת"ז 032808222, 

מרח' משמר הגבול 17, דירה 26, תל אביב, למפרק החברה.

עידו אנגל, מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונן משה, עו"ד, מפרק

יתד - עץ בע"מ
)ח"פ 51-082602-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2014,  התקבלה 
סמוליאן,  מיכאל  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה   החלטה 

ת"ז 013820436, מרח' ויצמן 1, כפר יונה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכאל סמוליאן, מפרק

מיכל הנעלה בע"מ
)ח"פ 51-066198-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב חליפא, ת"ז 237149, 

מרח' בורוכוב 64, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יעקב חליפא, מפרק

א.ב.ד.ע. 2004 בע"מ
)ח"פ 51-350897-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
7.4.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמון בן דור, ת"ז 

001014513, מרח' המעיין 28ג, ירושלים, למפרק החברה.

אמון בן דור, מפרק




