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הארכת מינוי יושב ראש ועדה לענייני פיצויים ותמלוגים
לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-11967 
)להלן - החוק(, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון לפי 
סעיף 16 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני 
שופט   ,3065568545 ת"ז  אנגלרד,  יצחק  של  מינוי  את  מאריכה 
בקצבה של בית המשפט העליון, ליושב ראש הוועדה לענייני 

פיצויים ותמלוגים לפי החוק.

 3( התשע"ד  בשבט  ב'  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
בינואר 2014(.

א' בשבט התשע"ד )2 בינואר 2014(
)חמ 3-1498-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 2626.  3

הסמכת מפקחים
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

זרים,  עובדים  לחוק  5ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדי  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"א-11991 
האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים להלן 
לפי  המפורטות  ההוראות  ביצוע  על  הפיקוח  לשם  למפקחים 

החוק:

בצלאל אביטבול

נתנאל לוי.

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
)חמ 3-3866(

גדעון סער  
שר הפנים  

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.  1

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
התשתיות  התחבורה  משרד  עובדי  את  מרשה  אני  )עדות(1 
להלן,  מפורטים  ששמותיהם  בדרכים,  והבטיחות  הלאומיות 

לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים שלהלן:

בפקודת התעבורה2  לפרק השני  ו–ה'  ג'1  סימנים  לפי  עבירות 
)להלן - הפקודה(;

התשכ"א-31961  התעבורה,  לתקנות  84א  תקנה  לפי  עבירות 
)להלן - התקנות(;

עבירות לפי חלק ה' לתקנות - למעט פרק חמישי;

עבירות לפי חלק ו' לתקנות - למעט פרק רביעי,

סימה שונטל בגאיו
רמזי בינו
דוד יוסף

רבקה כהן

מירב פלור

שרונה קרסגי

סלי עופר נוח

ניתן  שלגביהם  ובמוניות  באוטובוסים  הנוסעים  ציבור 
בביצוע  כחשודים  ייחקרו  לא  והתקנות,  הפקודה  לפי  רישיון 

העבירות האמורות.

תוקף הרשאה זו עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 
2015( וכל עוד מקבלי ההרשאה עובדים במשרד האמור.

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
)חמ 3-279-ה1-1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1 אני מרשה בזה את אלכסנדר רמי ועמיקם ארז, עובדי 
אגף המכס ומע"מ במשרד האוצר לערוך חקירות בקשר לביצוע 

על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;

פקודת הכהילים המפולגים5;

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח משולב[, התשל"ט-61979;

פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;

פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;

פקודת סימני סחורות12;

עבירות לפי סימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-131977; 

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.  7

ס"ח התשכ"א, עמ' 64.  8

ס"ח התשס"ח, עמ' 38.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.  10

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  11

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  12

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  13
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העונשין,  לחוק  ו–246   245  ,244 סעיפים  לפי  עבירות 
התשל"ז-1977, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות 

על ידם.

 31( התשע"ה  בטבת  ט'  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
במשרתו  משמש  ההרשאה  מקבל  עוד  וכל   )2014 בדצמבר 

האמורה.

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 3-279(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

הפרוצדורה  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לביטוח  המוסד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1,  הפלילית 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  לאומי 
משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  על  עבירות  לביצוע 

התשנ"ה-21995:

יניב אדריאברהם אליהו טולידנו

יניב קהתאברהם יהלומי

יעקב זילברמןאברהם מינץ

יעקב שגבאדיב סאלח

יעקב קדושאדיר ששון

יעקב תורג'מןאודי יהודה כהן

יצחק גואטהאוריאל שלום

יצחק נטףאהרון-אורן סמון

יצחק פרץאורי גד אדרי

ירון שדהאחמד כעביה

יריב ציון נבוןאיריס אבי

ישראל-שי אוחיוןאיריס דרי

ישראל כספין כספיאירינה נוסוייב

כרמלה שמשאיתן רייזברג

ליאור לביאוןאיתמר הראל

ליאור בצובאלון שחם

ליאור רחמיםאליהו בוקובזה

לירון אביטבולאליהו פאראנגי

לירון ברקןאלכסנדרה גנדל

מאור איבגיאמיר קירש

מאיר בראמיר שהרבני

מוחמד אחמד עבדאללהאמיתי חרזי

מושיק דויטשאמיתי ישראל

מיכל יוספה שוורץאמיתי לוי

מיכאל נאוראמל אחמד

מנסור עזהאמנון קסורלה

מקונן דסטהאסנת זעירא

משה אבן–חייםאסף משה גונן

משה אלבויםפרץ ברק

משה אריאליגיא שניאור

משה טהרגיל קובאץ

משה מורדגיל שרעבי

מרדכי הרשגלית אביטבול

מרדכי חימוביץגלעד צעירי

נזיר עואדגלעד שורקי

עבדללה אבו רוקןג'מאל ברכאת

עדי אינצהדוד זייד

עומר ישראל קלדרוןדוד יורם חנוך

עילי בדרדוד עזריאל

עירית מיכאלדוד קריספין

עמוס מזוזדורון טל

עמוס ששוןדורון כספין

עמי קסלסידליה קלדס

עמנואל דוידוףדרור קדם

ענבל חןהשאם פראג'

קדיה קתי אמסלםולרי ליסיאנסקי

קירה דבוריןוסים פרו

רונן יניבורד גרבי

רונן כפריזאב ורמוט

רועי יהלוםחגי דאהן

רועי שטרןחגי קציר

רפאל אמסלםחיותה יקיר

שגית אלוש חיים אשכנזי

שי כהןטל ברוך אמיתי

שי ברוך כהןטלי מיצרי

שי שרעבייאיר חזן

שלום כעביהיהודה ניר

שלמה כהןיהושע סרגני

שלמה זילחה כהןיואל מוזס

שלמה פנחסיוסי חדד

שמחה אברגליוסף חיחי
  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2
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מרין אפרת כהן, מס' רישום 27992 - במחוז תל אביב והמרכז;

נעמי טישלר, מס' רישום 22794 - במחוז ירושלים.

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-141-ה2(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

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

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

סוציאליים לפי החוק האמור:

רות פלד, מס' רישום 9157 - בעיריית מודיעין-מכבים-רעות;

יעל גוטליב, מס' רישום 26090 - בעיריית ירושלים;

איריס דרוקר, מס' רישום 24912 - בעיריית תל–אביב-יפו;

רותם שוחט לוזון, מס' רישום 24349 - בעיריית ירושלים;

ורד אליצור, מס' רישום 22771 - בעיריית ירושלים;

היפא מטר, מס' רישום 13749 - בעיריית נצרת;

 סוזן עיסא אסדי, מס' רישום 17705 - במועצה המקומית 
דיר אל אסד;

מונא זיאדנה, מס' רישום 20346 - בעיריית טמרה.

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-142(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התש"ך, עמ' 52.  1

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

מתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני משנה את מינויה של רחל מיטב גוטמן2, מס' 

רישום 21992 - כך שבמקום "בבני ברק" יבוא "ברעננה".

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-142(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התש"ך, עמ' 52.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 4582.  2

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  מתוקף 
מס'  כהן2,  סיגלית  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 
רישום 20300 - כך שבמקום "בעיריית באר שבע" יבוא "במחוז 

דרום".

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-1769(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 273.  2

שמשון יצחקיוסף מקמל

שמעון אליאסיוסף סיגלר

שמעון מוריוסף סרי

תומר ביטוןיחזקאל אלמסי

 31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
במשרתם  משמשים  ההרשאה  מקבל  עוד  וכל   )2015 בדצמבר 

האמורה.

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-279(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

הסמכה לאשר שיכון ציבורי
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מסמיך  אני  התשכ"ד-11964,  שעה(,  )הוראת  ציבוריים 
)פרצלציות  ורישום  בעלות  אגף  מנהל  סגן  טאטור,  איברהים 
והסדר קרקעות( ברשות מקרקעי ישראל, לאשר כשיכון ציבורי 
או  ביוזמתה  או  מטעמה  או  המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים 

שנרכשו על ידה, במקומו של אברהם חליוה2.

י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(
)חמ 3-4498(

אורי אריאל  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 5096.  2

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את הרשומים מטה, לקציני מבחן 

למבוגרים, על פי החוק האמור:

שחר מיכאל, מס' רישום 29296 - במחוז תל אביב והמרכז;

שירה מירזייוף, מס' רישום 29376 - במחוז תל אביב והמרכז;

טניה פייגיס, מס' רישום 29787 - במחוז תל אביב והמרכז;

רוני גל, מס' רישום 29333 - במחוז תל אביב והמרכז.

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-141-ה1(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן 

לנוער, לפי החוק האמור:
 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1
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תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-1082(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

מינוי חברות בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
מחנכות,  מטה,  הרשומות  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לחברות בוועדת אבחון לעניין החוק האמור:

במחוזות  מקום  תמלא  והצפון;  חיפה  במחוז   - סופר  רבקה 
ירושלים, באר שבע ותל אביב והמרכז;

רחל טל - במחוז ירושלים; תמלא מקום במחוזות חיפה והצפון, 
באר שבע ותל אביב והמרכז.

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-228-ה4(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את צביה הלל, עובדת סוציאלית, 
מס' רישום 20148, לחברה בוועדת אבחון לעניין החוק האמור, 
אביב  תל  ירושלים,  במחוזות  מקום  תמלא  שבע;  באר  במחוז 

והמרכז וחיפה והצפון.

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-228-ה4(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק  14ט  לסעיף  בהתאם 
התשנ"ג-11993 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב עליית המדד 
 ,2012 בדצמבר  המדד שפורסם  לעומת   2013 בדצמבר  שפורסם 
מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, סכום העיצום הכספי 

לפי סעיף 14ה לחוק, הוא כלהלן:

בשל אי–ניהול פנקס רעלים - 56,020 שקלים חדשים;  )1(

בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר, אחסון רעלים   )2(
בניגוד  רעלים  מכירת  או  להוראות  בניגוד  ושמירתם 

להוראות - 

ליחיד - 56,020 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו על 250  )ב( 
מיליון שקלים חדשים - 224,090 שקלים חדשים;

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

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

הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין החוק האמור:

7206 - במועצה המקומית  רישום  גולדנברג, מס'  ברוריה 
פרדסיה;

עמק  האזורית  במועצה   -  4597 רישום  מס'  אופיר,  מימי 
הירדן ובמועצה המקומית יבנאל.

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-143(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

ילדים,  אימוץ  לחוק  63)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מס'  לכיאני,  מירה  מרים  את  ממנה  אני  התשמ"א-11981, 
לעובדת  הילד,  למען  בשירות  סוציאלית  עובדת   ,7302 רישום 

סוציאלית באזור תל אביב והמרכז לעניין החוק האמור.

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-475-ה7(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשמ"א, עמ' 293.  1

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים 

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-2001

על  הפיקוח  לתקנות  30)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ותשושים  עצמאיים  בזקנים  וטיפול  המגורים  )תנאי  מעונות 
המפקחת  את  ממנה  אני  התשס"א-12001,  לזקנים(,  במעונות 
אביטל לובוצקי, מרכזת השירות לזקן במחוז תל אביב והמרכז 
של  במקומה  האמורות  התקנות  לפי  ערר  בוועדת  לחברה 

המפקחת חיה אוירבוך2.

י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(
)חמ 3-1905(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ק"ת התשס"א, עמ' 338.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3598.  2

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק  2)ה()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ח-11958, אני ממנה את מזל טוב דהן, עובדת סוציאלית, 
מס' רישום 2651, לחברה בוועדת ערר מחוזית בעיר חיפה, לפי 

החוק האמור.
 

ס"ח התשי"ח, עמ' 103.  1

 
ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 869; י"פ התשע"ג, עמ' 3947.  1
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ניר לוינסקי

יוחאי ויסר

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

ז' בשבט התשע"ד )8 בינואר 2014(
)חמ 3-104-ה1(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

הסמכה
לפי פקודת בריאות העם, 1940

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42א לפקודת בריאות העם, 11940, 
לעניין  אני מסמיך את ספא מוסא לממונה על איכות הסביבה 

חלקים ה' ו–ו' לפקודה, למעט סעיף 53)י( ו–)טו(.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-613(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"א, עמ' 98.  1

מינוי ממונה
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, 
הורביץ,  יורם  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ז-12007 

עובד המשרד להגנת הסביבה, לממונה לעניין החוק.

 31( התשע"ה  בטבת  ט'  יום  עד  בתוקפו  יעמוד  המינוי 
בדצמבר 2014(.

כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(
)חמ 3-3723(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשס"ז, עמ' 96.  1

 הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של 
ראש מועצה אזורית

לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958

המקומיות  המועצות  לצו   219 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
)מועצות אזוריות(, התשי"ח-11958, שנאצלה לי2, אני מודיע כי 
מועד תחילת כהונתו של כרמל סלע כראש המועצה האזורית 

חוף הכרמל הוא י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(.

י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(
)חמ 3-136-ה1(

יוסף ברון  
המפקח הארצי על הבחירות  

במשרד הפנים  
ק"ת התשי"ח, עמ' 1256.  1

י"פ התשע"א עמ' 162.  2

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250  )ג( 
מיליון   500 על  עולה  ואינו  חדשים  שקלים  מיליון 

שקלים חדשים - 448,190 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500  )ד( 
מיליון שקלים חדשים - 896,380 שקלים חדשים.

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4249(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בהתאם לסעיף 57)ב( לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 )להלן 
- החוק(, אני מודיע כי עקב עליית המדד שפורסם בדצמבר 2013 
לעומת המדד שפורסם בדצמבר 2012, מיום כ"ט בטבת התשע"ד 
)1 בינואר 2014(, סכום העיצום הכספי לפי סעיף 53 לחוק, הם 

כלהלן:

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)א( -   )1(

ליחיד - 457,600 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(; )א( 

לתאגיד - 915,200 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)ב( -   )2(

ליחיד - 228,800 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 457,600 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)ג( -   )3(

ליחיד - 114,400 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 228,800 ש"ח. )ב( 

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
)חמ 3-4316(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 752; י"פ התשע"ג, עמ' 3144.  1

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדו הדין הפלילי ]נוסח 
משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך כל אחד מן 
האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם שיש 
צו סדר הדין הפלילי  לפי  קנס  יסוד להניח שעבר עבירת  להם 
למסור  וכן  התש"ס-22000,  הניקיון(,  שמירת   - קנס  )עבירות 
הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228)ב( לחוק למי שיש להם יסוד 
להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי 

)ברירת משפט - שמירת הניקיון(, התש"ס-32000:

יעל שי

אילן מלסטר

 
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  1

ק"ת התש"ס, עמ' 394.  2

ק"ת התש"ס, עמ' 394.  3
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בטבת  ט'  ביום  בשבתו  שבע,  בבאר  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,001/2006 בד"מ  בתיק   ,)2013 בדצמבר   12( התשע"ד 
להטיל על אושרת בניטה, רישיון מס' 26065, עונש של השעיה 
חודשים,  שישה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

מצטברים לכל השעיה נוספת שהוטלה עליה.

באלול  י"ח  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשע"ה )2 בספטמבר  2015(, עד יום כ"א באדר א' התשע"ו 

)1 במרס 2016(.

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ב( לחוק העבירות 
עובד  פנחסי,  יאיר  את  מיניתי  התשמ"ו-11986,  המינהליות, 
המועצה המקומית כוכב יאיר )להלן - המועצה(, לאחר שקיבל 
הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות שנקבעו 
בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על 

כלבים(, התשס"ז-22007, למפקח בתחום המועצה.

י"ג באלול התשע"ג )19 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1923(

יעקב ממן  
ראש המועצה המקומית כוכב יאיר  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   2 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בטבת  כ"ג  מיום  בישיבתה  יואב,  האזורית  המועצה  מינתה 
התשע"ד )26 בדצמבר 2013(, את ארנון קשנסקי למנהל ארנונה 

לעניין החוק האמור.

י"ב בשבט התשע"ד )13 בינואר 2014(
)חמ 3-265-ה2(

מטי צרפתי-הרכבי  
ראש המועצה האזורית יואב  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון מהיר(, 

התש"ן-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1א לתקנות בית הדין לעבודה 
)קביעת סכום התביעה בדיון מהיר(, התש"ן-11990, אני מודיע 
של  הסכום   ,)2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  כי 

התובענות בדיון מהיר הוגדל ל–26,900 שקלים חדשים.

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-730(

מיכאל שפיצר  
המנהל בתי המשפט  

ק"ת התש"ן, עמ' 966; התשנ"ג, עמ' 794; י"פ התשע"ג, עמ' 3145.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ד בסיוון 
)2 ביוני 2013(, בתיק בד"מ 094/2011, החליט להטיל  התשע"ג 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,34914 מס'  רישיון  והבי,  סמיר  על 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים.

)9 בינואר 2014(  תוקף ההשעיה מיום ח' בשבט התשע"ד 
עד יום י' בטבת התשע"ז )8 בינואר 2017(.

י"ג בשבט התשע"ד )14 בינואר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ט בשבט התשע"ד 
על  להטיל  החליט   ,060/2011 בד"מ  בתיק   ,)2014 בינואר   20(
יעל פלדמן אור, רישיון מס' 18316, עונש של השעיה מעיסוק 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים במצטבר לכל 

עונש השעיה אחר שהיא מרצה כעת.

תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, יום כ"ג באדר ב' 
 25( התשפ"ה  באדר  כ"ה  יום  עד   ,)2022 במרס   26( התשפ"ב 

במרס 2025(.

י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3616

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  חיפה
 

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

 3131 חפאג/
שיקום שובר הגלים בגן לאומי עתיקות שם התכנית: 

 קיסריה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 1111 מס': חפאג/ מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 71חכ/  שינוי

 17תמא/  כפיפות
 11 תמא/ כפיפות
 8תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קיסריה.   .

התכנית חלה על שטח שוברי הגלים הקיימים/ההרוסים, 
 בגן לאומי עתיקות קיסריה.

 

 ת התכנית:מטר
קביעת ייעודי קרקע והוראות בנייה ופיתוח על מנת 
לאפשר שיקום שוברי הגלים בתחומי הגן הלאומי 

 והחזרת המצב לקדמותו.קיסריה, 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטח לגן לאומי )המסתמך על הגן הלאומי  -

המאושר והמוכרז( והנחיות מיוחדות לעבודות שיקום 
 שוברי הגלים.

 קביעת התכליות המותרות בתחום התכנית. -
 קביעת הוראות שיקום, בינוי ופיתוח השטח. -

 

עיתונים בתאריך פורסמה בהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2201ובילקוט הפרסומים  1/0/11//18

 .1/0/11//0/בתאריך  ,7201
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  :וכן במשרדי. 0-8211077/טלפון: , 11/27
מקומית לתכנון ולבנייה מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ ,חיפה 17הפלי"ם 
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
מס':  מקומיתתכנית מתאר הודעה בדבר הפקדת 

 3 ג/ /3131 חפ/
רח' גולדה מאיר  -תוספת זכויות בנייה  שם התכנית:

 , חיפה33
וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

 מתאר מקומיתתכנית מופקדת  בנייה חיפהלתכנון ול
 1 ג/ //101 מס': חפ/

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 /101חפ/  שינוי
 1/ יב/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 0/ יב/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 1/ פ/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 / תט//10חפ/ מק/  כפיפות
 / י002חפ/  כפיפות
 1/ י/ 002חפ/  כפיפות
 / פ//10מק/ חפ/  כפיפות
 / יב//10חפ/  כפיפות
 / גב//10חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת גולדה, 11יישוב: חיפה רחוב: גולדה מאיר 

 

 גושים וחלקות:
 .121חלקות במלואן:  //1/8גוש: 
 .010חלקי חלקות:  //1/8גוש: 

 

 :מטרת התכנית
, 7בדירה מס' א. מתן הכשר לתוספת בנייה שבוצעה 

 דירות במבנה קיים 1-לצורך קבלת היתר בנייה ל
 .1ב. קביעת הוראות לאיטום דירה מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת שטח בנייה עיקרי.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

טלפון:  ,חיפה 1מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, ביאליק 
/0-81728/1 

 

 
 
 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 2222 מס': חפ/ תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 עיבוי מתחם אמיל זולא ברמת שאולשם התכנית: 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0000 מס': חפ/ מפורטת

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 002חפ/  שינוי
 / ד002חפ/  שינוי
 / נב/17חפ/  שינוי
 /17חפ/  שינוי
 / ב/17חפ/  שינוי
 //10חפ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חיפה רחוב: זולא אמיל.

 באזור הכרמל המערבי, שכונת רמת שאול.
 

 גושים וחלקות:
, /0 - 11, 10, 10 - 11חלקות במלואן:  1/8/1גוש: 

00 - 00 ,02 - 08 ,0/ - 00 ,71 - 72 ,28 ,1/ - 11 ,
81 ,110 - 117 ,172 - 171. 

 ./12, 101, 21, 8חלקי חלקות:  1/8/1גוש: 
 

 ת התכנית:מטר
לאפשר תוספת בנייה לבנייני המגורים הקיימים  -

 במטרה לאפשר התחדשות עירונית ועיבוי האזור, תוך:
א. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' כפוף לתנאים מיוחדים 

 לאזור מגורים א' מיוחד.
יחידות דיור  011ב. הגדלת יחידות דיור קיימות ותוספת 

 חומי מגרשי המגורים הקיימים.חדשות, בת
ג. קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה, קביעת קווי בניין, 

 הוראות פיתוח ושלבי ביצוע בשטחים הכלולים בתכנית.
 ד. קביעת הסדרי תנועה וחניה בתחום התכנית.

 ה. שינויים בהסדרי תנועה קיימים.
 ו. קביעת הוראות פיתוח לשטחים הציבוריים הפתוחים.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך ודעה על הפקדת התכנית ה
, התשסח, 7800ובילקוט הפרסומים  8//7/0//18

 .8//2/0//01, בתאריך /170עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  :וכן במשרדי. 0-8211077/טלפון: , 11/27
חיפה  טלפון:  1ן ולבנייה חיפה, ביאליק מקומית לתכנו
ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 0-81728/1/

 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

 2 כג/ /3313 חפ/
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי שם התכנית: 

 ייעוד מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים א'
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0 כג/ /1101 מס': חפ/ מפורטת

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 תכנית/בחלק מתחום התכניתבכל תחום ה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ י/ 002חפ/ מק/  שינוי
 / ה002חפ/  שינוי
 002חפ/  שינוי
 / א1101חפ/  שינוי

 7/ י/ 002חפ/  כפיפות
 / תט//10חפ/ מק/  כפיפות
 / ז1101חפ/  כפיפות
 / ד002חפ/  כפיפות
 / גב//10חפ/ מק/  כפיפות
 0/ יב/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 1/ יב/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 / יב//10חפ/  כפיפות
 / פמ//10חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 01יישוב: חיפה רחוב: פינלנד 

רחוב נורבגיה בשכונת לחיבור עם  01בין רחוב פינלנד 
 דניה, חיפה

 

 גושים וחלקות:
 .118, 12חלקות במלואן:  10071גוש: 
 .172, 002, 01חלקי חלקות:  10071גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק 
ובמסגרתה שינוי ייעוד הקרקע מאתר לבניין ציבורי 

בא"ת תוך התאמת לשצ"פ ולאזור מגורים א' עפ"י מ
זכויות הבניה, גובה הבניין, ושאר הוראות הבנייה 

 לחלקות המגורים בסביבה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים א' לפי  -

 מבא"ת ולשצ"פ.
קביעת הוראות בנייה בהתאם להוראות הבנייה לאזור  -

 / א.1101מגורים א' מיוחד עפ"י התכנית חפ/ 



3617 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  חיפה
 

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

 3131 חפאג/
שיקום שובר הגלים בגן לאומי עתיקות שם התכנית: 

 קיסריה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 1111 מס': חפאג/ מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 71חכ/  שינוי

 17תמא/  כפיפות
 11 תמא/ כפיפות
 8תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קיסריה.   .

התכנית חלה על שטח שוברי הגלים הקיימים/ההרוסים, 
 בגן לאומי עתיקות קיסריה.

 

 ת התכנית:מטר
קביעת ייעודי קרקע והוראות בנייה ופיתוח על מנת 
לאפשר שיקום שוברי הגלים בתחומי הגן הלאומי 

 והחזרת המצב לקדמותו.קיסריה, 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטח לגן לאומי )המסתמך על הגן הלאומי  -

המאושר והמוכרז( והנחיות מיוחדות לעבודות שיקום 
 שוברי הגלים.

 קביעת התכליות המותרות בתחום התכנית. -
 קביעת הוראות שיקום, בינוי ופיתוח השטח. -

 

עיתונים בתאריך פורסמה בהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2201ובילקוט הפרסומים  1/0/11//18

 .1/0/11//0/בתאריך  ,7201
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  :וכן במשרדי. 0-8211077/טלפון: , 11/27
מקומית לתכנון ולבנייה מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ ,חיפה 17הפלי"ם 
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
מס':  מקומיתתכנית מתאר הודעה בדבר הפקדת 

 3 ג/ /3131 חפ/
רח' גולדה מאיר  -תוספת זכויות בנייה  שם התכנית:

 , חיפה33
וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

 מתאר מקומיתתכנית מופקדת  בנייה חיפהלתכנון ול
 1 ג/ //101 מס': חפ/

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 /101חפ/  שינוי
 1/ יב/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 0/ יב/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 1/ פ/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 / תט//10חפ/ מק/  כפיפות
 / י002חפ/  כפיפות
 1/ י/ 002חפ/  כפיפות
 / פ//10מק/ חפ/  כפיפות
 / יב//10חפ/  כפיפות
 / גב//10חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת גולדה, 11יישוב: חיפה רחוב: גולדה מאיר 

 

 גושים וחלקות:
 .121חלקות במלואן:  //1/8גוש: 
 .010חלקי חלקות:  //1/8גוש: 

 

 :מטרת התכנית
, 7בדירה מס' א. מתן הכשר לתוספת בנייה שבוצעה 

 דירות במבנה קיים 1-לצורך קבלת היתר בנייה ל
 .1ב. קביעת הוראות לאיטום דירה מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת שטח בנייה עיקרי.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

טלפון:  ,חיפה 1מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, ביאליק 
/0-81728/1 

 

 
 
 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 2222 מס': חפ/ תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 עיבוי מתחם אמיל זולא ברמת שאולשם התכנית: 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0000 מס': חפ/ מפורטת

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 002חפ/  שינוי
 / ד002חפ/  שינוי
 / נב/17חפ/  שינוי
 /17חפ/  שינוי
 / ב/17חפ/  שינוי
 //10חפ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חיפה רחוב: זולא אמיל.

 באזור הכרמל המערבי, שכונת רמת שאול.
 

 גושים וחלקות:
, /0 - 11, 10, 10 - 11חלקות במלואן:  1/8/1גוש: 

00 - 00 ,02 - 08 ,0/ - 00 ,71 - 72 ,28 ,1/ - 11 ,
81 ,110 - 117 ,172 - 171. 

 ./12, 101, 21, 8חלקי חלקות:  1/8/1גוש: 
 

 ת התכנית:מטר
לאפשר תוספת בנייה לבנייני המגורים הקיימים  -

 במטרה לאפשר התחדשות עירונית ועיבוי האזור, תוך:
א. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' כפוף לתנאים מיוחדים 

 לאזור מגורים א' מיוחד.
יחידות דיור  011ב. הגדלת יחידות דיור קיימות ותוספת 

 חומי מגרשי המגורים הקיימים.חדשות, בת
ג. קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה, קביעת קווי בניין, 

 הוראות פיתוח ושלבי ביצוע בשטחים הכלולים בתכנית.
 ד. קביעת הסדרי תנועה וחניה בתחום התכנית.

 ה. שינויים בהסדרי תנועה קיימים.
 ו. קביעת הוראות פיתוח לשטחים הציבוריים הפתוחים.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך ודעה על הפקדת התכנית ה
, התשסח, 7800ובילקוט הפרסומים  8//7/0//18

 .8//2/0//01, בתאריך /170עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  :וכן במשרדי. 0-8211077/טלפון: , 11/27
חיפה  טלפון:  1ן ולבנייה חיפה, ביאליק מקומית לתכנו
ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 0-81728/1/

 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

 2 כג/ /3313 חפ/
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי שם התכנית: 

 ייעוד מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים א'
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0 כג/ /1101 מס': חפ/ מפורטת

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 תכנית/בחלק מתחום התכניתבכל תחום ה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ י/ 002חפ/ מק/  שינוי
 / ה002חפ/  שינוי
 002חפ/  שינוי
 / א1101חפ/  שינוי

 7/ י/ 002חפ/  כפיפות
 / תט//10חפ/ מק/  כפיפות
 / ז1101חפ/  כפיפות
 / ד002חפ/  כפיפות
 / גב//10חפ/ מק/  כפיפות
 0/ יב/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 1/ יב/ //10חפ/ מק/  כפיפות
 / יב//10חפ/  כפיפות
 / פמ//10חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 01יישוב: חיפה רחוב: פינלנד 

רחוב נורבגיה בשכונת לחיבור עם  01בין רחוב פינלנד 
 דניה, חיפה

 

 גושים וחלקות:
 .118, 12חלקות במלואן:  10071גוש: 
 .172, 002, 01חלקי חלקות:  10071גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק 
ובמסגרתה שינוי ייעוד הקרקע מאתר לבניין ציבורי 

בא"ת תוך התאמת לשצ"פ ולאזור מגורים א' עפ"י מ
זכויות הבניה, גובה הבניין, ושאר הוראות הבנייה 

 לחלקות המגורים בסביבה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים א' לפי  -

 מבא"ת ולשצ"פ.
קביעת הוראות בנייה בהתאם להוראות הבנייה לאזור  -

 / א.1101מגורים א' מיוחד עפ"י התכנית חפ/ 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3618

אשר ניתן לאשר במסגרת  (2%תוספת זכויות בנייה ) -
 הקלה.

מאתר לבניין  01שינוי ייעוד הקרקע בחלק מחלקה  -
 ציבורי ללא אופי מסחרי לאזור מגורים א' עפ"י מבא"ת.

קביעת זיקת הנאה במרווח המערבי כמסומן ע"ג  -
 התשריט.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 2028ובילקוט הפרסומים  8/0/10//11

 .2/0/10//0/, בתאריך 2002עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  :וכן במשרדי. 0-8211077/טלפון: , 11/27
חיפה  טלפון:  1מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, ביאליק 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 0-81728/1/
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חוף הכרמל
 ט /33 מס': חכ/ תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 
 תכנית מתאר מפורטת לקיבוץ בית אורן.שם התכנית: 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 ט /11 מס': חכ/ מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 722/ ג/ 71חכ/  שינוי
 / א11חכ/  שינוי
 72חכ/  שינוי

 2תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 10תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 17תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית ארן.

קיבוץ בית אורן, הממוקם על רכס הכרמל, בתוך פארק 
 הכרמל, מדרום מזרח לחיפה.

 

 גושים וחלקות:
 .8חלקות במלואן:  11118גוש: 
 .0 - 1חלקי חלקות:  11118גוש: 
 .21חלקי חלקות:  11112גוש: 
 .1חלקי חלקות:  10010גוש: 
 .1, 0 - 1, 1חלקי חלקות:  10017גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
עריכת תכנית מתאר מפורטת לכל הקיבוץ: תכנון אזור 

לאזורי בנייה חדשה המגורים והקהילה, הרחבת הקיבוץ 
 ותכנון מחודש של האזור הציבורי.

 עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה מחדש של אזור המגורים הקיים למגרשים  -

 לאזורי מגורים ושטחי ציבור.
 הגדרת מתחמי בנייה חדשים באזור המגורים הותיק. -
התכנית מגדירה אזורי   -הגדרת אזורי מגורים חדשים  -

הדרום מערבית ובשלוחה  מגורים חדשים בשלוחה
 הצפון מערבית.

הגדרת הממשק בין הקיבוץ לשטחים הפתוחים  -
שמטרתה  שמסביבו, כולל סימון רצועת חייץ היקפית

 להגן על הקיבוץ מפני שריפות.
 הסדרת התנועה והחניה בכל שטח הקיבוץ. -
 - 2הגדרת אזורי תיירות בהתאמה להגדרה בתממ/  -

 ."מוקד פיתוח תיירות כפרי"
 קביעת הנחיות לבנייה ולעיצוב אדריכלי. -
 קביעת הנחיות לשימור אתרים ומתחמים. -
 קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה. -
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד /270ובילקוט הפרסומים  1/10/0/10/

 .10/0/10//1, בתאריך 1812
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון: , 11/27חיפה  17ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה  :. וכן במשרדי0-8211077/
, וכל 0-8112011/טלפון:  /1/82חוף הכרמל, עין כרמל 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

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

 א /011 מכ/
 טירת כרמל -הרחבה ב' לבית עלמין קיים שם התכנית: 

וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
המחוזית הועדה כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה
 תכנית מפורטתמופקדת  בנייה מורדות הכרמללתכנון ול
 א ///8 מס': מכ/

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

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

 / ב202ג/  שינוי
 2תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה דרומית, יישוב: טירת כרמל רחוב: רזיאל

 X: 739625קואורדינטה 
 Y: 197850קואורדינטה 

 

 
 

 גושים וחלקות:
 .11, 21חלקי חלקות:  1/282גוש: 
 .1/0חלקי חלקות:  1/1/1גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הרחבת בית עלמין קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לבית עלמין ולדרך. -
 קביעת הוראות בינוי והנחיות סביבתיות. -

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

חיפה  0מקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, כורי 
 0-8212022/טלפון:  11/21

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  מורדות הכרמל
תכנית מתאר הפקדת ביטול הודעת הודעה בדבר 

 202 מס': מכ/ מקומית
 מפעלי אלוני בנשר.שם התכנית: 

ר ביטול הודעת הפקדת תכנית בדב נמסרת בזה הודעה
בהתאם , שהודעה על דבר הפקדתה 082 מכ/: 'מס

 ,1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89לסעיף 
, בתאריך /080, התשן, עמוד 1128ובילקוט הפרסומים 

0///7/122/. 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 002מכ/  שינוי
 /78ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור התעשיה., יישוב: נשר

 

 גושים וחלקות:
 - 17, 11, 10, 2, 8, 0, 1חלקות במלואן:  11222גוש: 

0/ ,01 ,00 ,01 ,12 - 0/ ,108 ,11/ ,102 - 171 ,
171 - 121 ,120 - 011. 
 .110, 111, 102חלקי חלקות:  11222גוש: 

 

 התכנית: מטרת
 הסדרת מערכת הדרכים הפנימיות ומגרשי חניה.         -
 הסדרת הבנייה הקיימת על השטח.                      -

מתן הוראות בנייה לתוספת למבנים קיימים ולשטח  -
 שאינו בנוי.

 

הועדה  במשרדי: כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית,
 17המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  משרדי:וב, 0-8211077/טלפון:  11/27חיפה 
חיפה  0מקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, כורי 

בימים ושעות , 0-8212022/טלפון:  11/21
 באתר וכן שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  רכס הכרמל
 תכנית מתאר מקומית אישור ביטול הודעת הודעה בדבר

 תכנית מתאר מקומיתוהודעה מתוקנת בדבר אישור 
 א /3311 מס': עד/

תכנון מחדש בשכונת חיילים שם התכנית: 
 משוחררים, דלית אל כרמל

 תכניתעל ביטול הודעת אישור  נמסרת בזה הודעה
בילקוט ר פורסמה שא א /1170 עד/מס'  מתאר מקומית

, בתאריך 1222, התשעד, עמוד 2111הפרסומים 
לחוק התכנון  111בהתאם לסעיף וכי  .10/0/11//1

ישור אנמסרת הודעה בדבר ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /1170 מס': עד/ תכנית מתאר מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1170ג/ במ/  שינוי

 2תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 //1עד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמל רחוב: חיילים משוחררים   .-יישוב: דאלית אל

 מדרום לכביש המוביל למוחרקה
 

 גושים וחלקות:
 - 022, 080, 081 - 007חלקות במלואן:  117/0גוש: 
1/1 ,111 - 111. 
 .111, 1/2, 1/0, 7חלקי חלקות:  117/0גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
תכנון מחדש של השכונה באופן עדכני ומתאים למצב 

 התכנוני היום.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המגורים לצפיפות הקובעת היום התאמת צפיפות  -

והתאמת  עפ"י תכניות המתאר הארציות והמחוזיות
 גדלי מגרשים עפ"י טיפוסי המבנים.

שינוי מיקום השטחים המיועדים לצרכי ציבור, תוך יצירת  -
 מוקד אפקטיבי במרחקי הליכה מתאימים מכל מגרש.

מסעדה( באחד האתרים -הוספת ייעוד למסחר )קיוסק -
 בתוך השכונה. לאב"צ

 



3619 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

אשר ניתן לאשר במסגרת  (2%תוספת זכויות בנייה ) -
 הקלה.

מאתר לבניין  01שינוי ייעוד הקרקע בחלק מחלקה  -
 ציבורי ללא אופי מסחרי לאזור מגורים א' עפ"י מבא"ת.

קביעת זיקת הנאה במרווח המערבי כמסומן ע"ג  -
 התשריט.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 2028ובילקוט הפרסומים  8/0/10//11

 .2/0/10//0/, בתאריך 2002עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  :וכן במשרדי. 0-8211077/טלפון: , 11/27
חיפה  טלפון:  1מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, ביאליק 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 0-81728/1/
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חוף הכרמל
 ט /33 מס': חכ/ תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 
 תכנית מתאר מפורטת לקיבוץ בית אורן.שם התכנית: 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 ט /11 מס': חכ/ מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 722/ ג/ 71חכ/  שינוי
 / א11חכ/  שינוי
 72חכ/  שינוי

 2תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 10תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 17תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית ארן.

קיבוץ בית אורן, הממוקם על רכס הכרמל, בתוך פארק 
 הכרמל, מדרום מזרח לחיפה.

 

 גושים וחלקות:
 .8חלקות במלואן:  11118גוש: 
 .0 - 1חלקי חלקות:  11118גוש: 
 .21חלקי חלקות:  11112גוש: 
 .1חלקי חלקות:  10010גוש: 
 .1, 0 - 1, 1חלקי חלקות:  10017גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
עריכת תכנית מתאר מפורטת לכל הקיבוץ: תכנון אזור 

לאזורי בנייה חדשה המגורים והקהילה, הרחבת הקיבוץ 
 ותכנון מחודש של האזור הציבורי.

 עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה מחדש של אזור המגורים הקיים למגרשים  -

 לאזורי מגורים ושטחי ציבור.
 הגדרת מתחמי בנייה חדשים באזור המגורים הותיק. -
התכנית מגדירה אזורי   -הגדרת אזורי מגורים חדשים  -

הדרום מערבית ובשלוחה  מגורים חדשים בשלוחה
 הצפון מערבית.

הגדרת הממשק בין הקיבוץ לשטחים הפתוחים  -
שמטרתה  שמסביבו, כולל סימון רצועת חייץ היקפית

 להגן על הקיבוץ מפני שריפות.
 הסדרת התנועה והחניה בכל שטח הקיבוץ. -
 - 2הגדרת אזורי תיירות בהתאמה להגדרה בתממ/  -

 ."מוקד פיתוח תיירות כפרי"
 קביעת הנחיות לבנייה ולעיצוב אדריכלי. -
 קביעת הנחיות לשימור אתרים ומתחמים. -
 קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה. -
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד /270ובילקוט הפרסומים  1/10/0/10/

 .10/0/10//1, בתאריך 1812
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון: , 11/27חיפה  17ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה  :. וכן במשרדי0-8211077/
, וכל 0-8112011/טלפון:  /1/82חוף הכרמל, עין כרמל 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

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

 א /011 מכ/
 טירת כרמל -הרחבה ב' לבית עלמין קיים שם התכנית: 

וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
המחוזית הועדה כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה
 תכנית מפורטתמופקדת  בנייה מורדות הכרמללתכנון ול
 א ///8 מס': מכ/

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

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

 / ב202ג/  שינוי
 2תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה דרומית, יישוב: טירת כרמל רחוב: רזיאל

 X: 739625קואורדינטה 
 Y: 197850קואורדינטה 

 

 
 

 גושים וחלקות:
 .11, 21חלקי חלקות:  1/282גוש: 
 .1/0חלקי חלקות:  1/1/1גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 הרחבת בית עלמין קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לבית עלמין ולדרך. -
 קביעת הוראות בינוי והנחיות סביבתיות. -

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

חיפה  0מקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, כורי 
 0-8212022/טלפון:  11/21

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  מורדות הכרמל
תכנית מתאר הפקדת ביטול הודעת הודעה בדבר 

 202 מס': מכ/ מקומית
 מפעלי אלוני בנשר.שם התכנית: 

ר ביטול הודעת הפקדת תכנית בדב נמסרת בזה הודעה
בהתאם , שהודעה על דבר הפקדתה 082 מכ/: 'מס

 ,1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89לסעיף 
, בתאריך /080, התשן, עמוד 1128ובילקוט הפרסומים 

0///7/122/. 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 002מכ/  שינוי
 /78ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור התעשיה., יישוב: נשר

 

 גושים וחלקות:
 - 17, 11, 10, 2, 8, 0, 1חלקות במלואן:  11222גוש: 

0/ ,01 ,00 ,01 ,12 - 0/ ,108 ,11/ ,102 - 171 ,
171 - 121 ,120 - 011. 
 .110, 111, 102חלקי חלקות:  11222גוש: 

 

 התכנית: מטרת
 הסדרת מערכת הדרכים הפנימיות ומגרשי חניה.         -
 הסדרת הבנייה הקיימת על השטח.                      -

מתן הוראות בנייה לתוספת למבנים קיימים ולשטח  -
 שאינו בנוי.

 

הועדה  במשרדי: כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית,
 17המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה  משרדי:וב, 0-8211077/טלפון:  11/27חיפה 
חיפה  0מקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, כורי 

בימים ושעות , 0-8212022/טלפון:  11/21
 באתר וכן שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  רכס הכרמל
 תכנית מתאר מקומית אישור ביטול הודעת הודעה בדבר

 תכנית מתאר מקומיתוהודעה מתוקנת בדבר אישור 
 א /3311 מס': עד/

תכנון מחדש בשכונת חיילים שם התכנית: 
 משוחררים, דלית אל כרמל

 תכניתעל ביטול הודעת אישור  נמסרת בזה הודעה
בילקוט ר פורסמה שא א /1170 עד/מס'  מתאר מקומית

, בתאריך 1222, התשעד, עמוד 2111הפרסומים 
לחוק התכנון  111בהתאם לסעיף וכי  .10/0/11//1

ישור אנמסרת הודעה בדבר ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א /1170 מס': עד/ תכנית מתאר מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1170ג/ במ/  שינוי

 2תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 //1עד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמל רחוב: חיילים משוחררים   .-יישוב: דאלית אל

 מדרום לכביש המוביל למוחרקה
 

 גושים וחלקות:
 - 022, 080, 081 - 007חלקות במלואן:  117/0גוש: 
1/1 ,111 - 111. 
 .111, 1/2, 1/0, 7חלקי חלקות:  117/0גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
תכנון מחדש של השכונה באופן עדכני ומתאים למצב 

 התכנוני היום.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המגורים לצפיפות הקובעת היום התאמת צפיפות  -

והתאמת  עפ"י תכניות המתאר הארציות והמחוזיות
 גדלי מגרשים עפ"י טיפוסי המבנים.

שינוי מיקום השטחים המיועדים לצרכי ציבור, תוך יצירת  -
 מוקד אפקטיבי במרחקי הליכה מתאימים מכל מגרש.

מסעדה( באחד האתרים -הוספת ייעוד למסחר )קיוסק -
 בתוך השכונה. לאב"צ

 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3620

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשעג, עמוד 2718ובילקוט הפרסומים  1/0/11//8/

 .0/0/11//18, בתאריך 0000
 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

עדה ו :וכן במשרדי, 0-8211077/טלפון:  11/27
דאלית  בניין סלע,מקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל, 

ין רשאי לעיין יכל מעונ, 0-8122180/כרמל  טלפון: -אל
ות שהמשרדים האמורים פתוחים בתכנית, בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתר וכן, לקהל
www.pnim.gov.il. 

 
 

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

 א /3112 ש/
הסדרת מתחמים למבני ציבור  שם התכנית:

 ולמגורים בשטח ההיסטורי של ביה"ס החקלאי
וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 
המקומית ובמשרדי הועדה  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מס':  תכנית מפורטתמופקדת  בנייה שומרוןלתכנון ול
 א /10/0 ש/

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמספר  סוג היחס

 071חפאג/  שינוי
 1ש/  שינוי
 18ש/  שינוי
 008ש/  שינוי

 01ש/  כפיפות
 101ש/ מק/  כפיפות
 712ש/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרכור רחוב: דרך הבנים.-יישוב: פרדס חנה

שטחי ביה"ס החקלאי בפרדס חנה, מזרחית לדרך 
ועל שטחי  הנדיב, בין רחוב הבנים לרחוב היוגב

המגרשים הגובלים בכביש הכניסה לביה"ס, בין רחוב 
 נבו לרחוב לח"י.

 

 גושים וחלקות:
 .121, 100, 112חלקות במלואן:  10//1גוש: 
 71, 02, 02 - 08, 02, 00, 12חלקי חלקות:  10//1גוש: 

- 70 ,71 ,81 - 80 ,1/0 - 1/7 ,117 ,118 - 112 ,101. 
 .12חלקי חלקות:  11//1גוש: 
, 1/1 - 21, 27, 82 - 80חלקות במלואן:  1/1/7גוש: 
111 - 11/ ,101 ,001 - 001 ,01/ - 010 ,082 - 
02/ ,1/1 ,020. 

 111, 112 - 110, 20 - /2חלקי חלקות:  1/1/7גוש: 
- 110 ,110 ,100 - 101 ,117 ,118 ,0/2 ,011 ,1/8 ,

122, 002 - 001 ,070 - 071 ,081 ,021 - 020. 
 

 :התכניתמטרת 
יח"ד ושטחי ציבור  /11 -תכנון שכונת מגורים של כ

החקלאי פרדס חנה  נלווים, בחלק הדרומי של ביה"ס
ובשטחים הגובלים בכניסה לביה"ס, וייעוד שטחים 

צפוני של ביה"ס -למבנים ומוסדות ציבור בחלק המרכזי
 החקלאי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
טחים למבנים, שינוי בייעודי קרקע, לצורך ייעוד ש -

 מוסדות ציבור ולמגורים.
קביעת זכויות והוראות בנייה ופיתוח השטח כולל  -

 תשתיות.
קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים,  -

 בחלק משטח התכנית, כמסומן בתשריט.
 קביעת מערך דרכים חדשות. -
 קביעת הנחיות לשימור עצים ולפיתוח נופי. -
 לשימור. קביעת מבנים ואתרים -
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2הגיש התנגדות תוך לחוק, רשאי ל //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

 זכרון ,70מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 
 .0-21/7700/טלפון:  ,/1/27יעקב 

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 ב /239 ש/
 זכרון יעקב -גבעת זמארין  שם התכנית:

וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 

 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה
מס':  תכנית מפורטתמופקדת  בנייה שומרוןלתכנון ול

 ב /212 ש/
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

 11 ש/ שינוי
 /111ש/  שינוי
 /111ש/  שינוי
 01ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גבעת זמארין, יישוב: זכרון יעקב

 

 גושים וחלקות:
 .70 - 71, 1חלקות במלואן:  111/0גוש: 
 .72 - 77, 01חלקי חלקות:  111/0גוש: 
 ./0, 18 - /1, 01 - 2, 0 - 1חלקות במלואן:  111/7גוש: 
 .01, 2 - 0חלקי חלקות:  11100גוש: 

 

 :טרת התכניתמ
קביעת הנחיות מפורטות לבינוי מחדש ולשימור שיקום  -

 ושחזור מבנים בתחום גבעת זמרין.
שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשייה זעירה וחקלאי מוגן  -

לשטח לאכסון מלונאי לסוגיו, למסחר תיירותי, למגורים 
 שטח חקלאי ועוד. צמודי קרקע,

 קביעת שטחים פתוחים. -
 התווית דרכים וחניות, וקביעת סידורי תנועה. -
קביעת אזור למסחר ומבנים למוסדות ציבור בסמוך  -

לגבעת זמרין, ובו חניון עבור היקב והמתחם, בתחום 
 מגרש שבבעלות היקב.

 קביעת אזור למסחר ומגורים בסמוך לגבעת זמרין. -
פ"י פרק ג' איחוד וחלוקה  בחלק משטח התכנית ע -

 סימן ז' לחוק התכנון והבניה, בהסכמת הבעלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. יצירת בינוי המלווה את המבנה הטופוגרפי של 

קומות ובאגף  1,0-הגבעה ובגבהים נמוכים עד כ
 קומות. 1המערבי עד 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  דיתונים, למשריבע

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

זכרון  ,70מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 
 0-21/7700/טלפון:  ,/1/27יעקב 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1112121-111  
הכשרת בתי כנסת קיימים בגוש  התכנית:שם 

 , פרדס חנה כרכור31311
וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מס':  תכנית מפורטתמופקדת  בנייה שומרוןלתכנון ול
//72021-171  

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 0/2ש/  שינוי
 / א/27ש/ מק/  שינוי
 / א1101ש/  שינוי
 1ש/  שינוי
 172ש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרכז המושבה, כרכור רחוב: הצפירה-פרדס חנהיישוב: 

 X: 198251קואורדינטה 
 Y: 708390קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .102, 107חלקות במלואן:  1/1/7גוש: 
 .111חלקי חלקות:  1/1/7גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הכשרת בתי כנסת קיימים שנבנו על ייעוד קרקע של 

 למבנים ומוסדות ציבור.ידי שינוי ייעוד -מגורים על
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א(  שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ב' למבנים ומוסדות 

 ציבור.
 ב(  קביעת זכויות והוראות בנייה.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17פלי"ם מחוז חיפה, שד ה
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

זכרון  ,70מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 
 0-21/7700/טלפון: , /1/27יעקב 

 

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

היא מסתמכת ובהתאם לתקנות  את העובדות שעליהן



3621 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית
, התשעג, עמוד 2718ובילקוט הפרסומים  1/0/11//8/

 .0/0/11//18, בתאריך 0000
 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

עדה ו :וכן במשרדי, 0-8211077/טלפון:  11/27
דאלית  בניין סלע,מקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל, 

ין רשאי לעיין יכל מעונ, 0-8122180/כרמל  טלפון: -אל
ות שהמשרדים האמורים פתוחים בתכנית, בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתר וכן, לקהל
www.pnim.gov.il. 

 
 

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

 א /3112 ש/
הסדרת מתחמים למבני ציבור  שם התכנית:

 ולמגורים בשטח ההיסטורי של ביה"ס החקלאי
וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 
המקומית ובמשרדי הועדה  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מס':  תכנית מפורטתמופקדת  בנייה שומרוןלתכנון ול
 א /10/0 ש/

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמספר  סוג היחס

 071חפאג/  שינוי
 1ש/  שינוי
 18ש/  שינוי
 008ש/  שינוי

 01ש/  כפיפות
 101ש/ מק/  כפיפות
 712ש/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרכור רחוב: דרך הבנים.-יישוב: פרדס חנה

שטחי ביה"ס החקלאי בפרדס חנה, מזרחית לדרך 
ועל שטחי  הנדיב, בין רחוב הבנים לרחוב היוגב

המגרשים הגובלים בכביש הכניסה לביה"ס, בין רחוב 
 נבו לרחוב לח"י.

 

 גושים וחלקות:
 .121, 100, 112חלקות במלואן:  10//1גוש: 
 71, 02, 02 - 08, 02, 00, 12חלקי חלקות:  10//1גוש: 

- 70 ,71 ,81 - 80 ,1/0 - 1/7 ,117 ,118 - 112 ,101. 
 .12חלקי חלקות:  11//1גוש: 
, 1/1 - 21, 27, 82 - 80חלקות במלואן:  1/1/7גוש: 
111 - 11/ ,101 ,001 - 001 ,01/ - 010 ,082 - 
02/ ,1/1 ,020. 

 111, 112 - 110, 20 - /2חלקי חלקות:  1/1/7גוש: 
- 110 ,110 ,100 - 101 ,117 ,118 ,0/2 ,011 ,1/8 ,

122, 002 - 001 ,070 - 071 ,081 ,021 - 020. 
 

 :התכניתמטרת 
יח"ד ושטחי ציבור  /11 -תכנון שכונת מגורים של כ

החקלאי פרדס חנה  נלווים, בחלק הדרומי של ביה"ס
ובשטחים הגובלים בכניסה לביה"ס, וייעוד שטחים 

צפוני של ביה"ס -למבנים ומוסדות ציבור בחלק המרכזי
 החקלאי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
טחים למבנים, שינוי בייעודי קרקע, לצורך ייעוד ש -

 מוסדות ציבור ולמגורים.
קביעת זכויות והוראות בנייה ופיתוח השטח כולל  -

 תשתיות.
קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים,  -

 בחלק משטח התכנית, כמסומן בתשריט.
 קביעת מערך דרכים חדשות. -
 קביעת הנחיות לשימור עצים ולפיתוח נופי. -
 לשימור. קביעת מבנים ואתרים -
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2הגיש התנגדות תוך לחוק, רשאי ל //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

 זכרון ,70מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 
 .0-21/7700/טלפון:  ,/1/27יעקב 

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 ב /239 ש/
 זכרון יעקב -גבעת זמארין  שם התכנית:

וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 

 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה
מס':  תכנית מפורטתמופקדת  בנייה שומרוןלתכנון ול

 ב /212 ש/
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

 11 ש/ שינוי
 /111ש/  שינוי
 /111ש/  שינוי
 01ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גבעת זמארין, יישוב: זכרון יעקב

 

 גושים וחלקות:
 .70 - 71, 1חלקות במלואן:  111/0גוש: 
 .72 - 77, 01חלקי חלקות:  111/0גוש: 
 ./0, 18 - /1, 01 - 2, 0 - 1חלקות במלואן:  111/7גוש: 
 .01, 2 - 0חלקי חלקות:  11100גוש: 

 

 :טרת התכניתמ
קביעת הנחיות מפורטות לבינוי מחדש ולשימור שיקום  -

 ושחזור מבנים בתחום גבעת זמרין.
שינוי ייעוד מאזור מלאכה ותעשייה זעירה וחקלאי מוגן  -

לשטח לאכסון מלונאי לסוגיו, למסחר תיירותי, למגורים 
 שטח חקלאי ועוד. צמודי קרקע,

 קביעת שטחים פתוחים. -
 התווית דרכים וחניות, וקביעת סידורי תנועה. -
קביעת אזור למסחר ומבנים למוסדות ציבור בסמוך  -

לגבעת זמרין, ובו חניון עבור היקב והמתחם, בתחום 
 מגרש שבבעלות היקב.

 קביעת אזור למסחר ומגורים בסמוך לגבעת זמרין. -
פ"י פרק ג' איחוד וחלוקה  בחלק משטח התכנית ע -

 סימן ז' לחוק התכנון והבניה, בהסכמת הבעלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. יצירת בינוי המלווה את המבנה הטופוגרפי של 

קומות ובאגף  1,0-הגבעה ובגבהים נמוכים עד כ
 קומות. 1המערבי עד 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  דיתונים, למשריבע

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

זכרון  ,70מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 
 0-21/7700/טלפון:  ,/1/27יעקב 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1112121-111  
הכשרת בתי כנסת קיימים בגוש  התכנית:שם 

 , פרדס חנה כרכור31311
וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה

מס':  תכנית מפורטתמופקדת  בנייה שומרוןלתכנון ול
//72021-171  

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 0/2ש/  שינוי
 / א/27ש/ מק/  שינוי
 / א1101ש/  שינוי
 1ש/  שינוי
 172ש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרכז המושבה, כרכור רחוב: הצפירה-פרדס חנהיישוב: 

 X: 198251קואורדינטה 
 Y: 708390קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .102, 107חלקות במלואן:  1/1/7גוש: 
 .111חלקי חלקות:  1/1/7גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הכשרת בתי כנסת קיימים שנבנו על ייעוד קרקע של 

 למבנים ומוסדות ציבור.ידי שינוי ייעוד -מגורים על
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א(  שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ב' למבנים ומוסדות 

 ציבור.
 ב(  קביעת זכויות והוראות בנייה.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17פלי"ם מחוז חיפה, שד ה
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

זכרון  ,70מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 
 0-21/7700/טלפון: , /1/27יעקב 

 

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

היא מסתמכת ובהתאם לתקנות  את העובדות שעליהן



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3622

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

1313211-111  
תוספת יחידת דיור וזכויות בנייה  שם התכנית:
 , אור עקיבא32931גוש  31בחלקה 

וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה
מס':  תכנית מפורטתמופקדת  בנייה שומרוןלתכנון ול

/1/1271-171  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: התרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א7/2ש/ במ/  שינוי
 / ג7/2ש/ מק/  שינוי

 / א181ש/ מק/  כפיפות
 / א/27ש/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אור עקיבא רחוב: שלום עליכם   .
 יישוב: אור עקיבא רחוב: מוסינזון יגאל   .

 פינת הרחובות שלום עליכם וחיים הזז
 X: 192250קואורדינטה 
 Y: 713580קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 ./1חלקות במלואן: , מוסדר, 10211גוש: 

 

 מגרשים:
 /א7/2בהתאם לתכנית ש/במ/ 117

 

 :מטרת התכנית
 עבורה.תוספת יחידת דיור וזכויות בנייה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יחידות דיור. 0א( תוספת יחידת דיור, סה"כ 

 ב( תוספת שטחי בנייה, עיקרי ושרות.
 מ"ר. /10 - 02%-ג( הגדלת התכסית ל

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

זכרון  70מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 
 0-21/7700/טלפון:  /1/27יעקב 

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 3112 תכנית מפורטת מס': ש/ אישורהודעה בדבר 

  02תוספת זכויות בנייה בחלקה שם התכנית: 
 , זכרון יעקב33132גוש 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 17/0 מפורטת מס': ש/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/20ש/  שינוי
 / ג017ש/ במ/  שינוי

 / א1101ש/  כפיפות
 / א/27ש/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . /0כרון יעקב רחוב: הנרקיס ייישוב: ז

 

 גושים וחלקות:
 .80חלקות במלואן:  11110גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת שטח שרות בקומת הקרקע.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 מ"ר שטח שרות בקומת הקרקע. 110תוספת  -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2722ובילקוט הפרסומים  7/0/11//00

 .7/0/11//01בתאריך  ,0811
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם

ועדה  :. וכן במשרדי0-8211077/טלפון: , 11/27
זכרון יעקב , 70שומרון, המיסדים מקומית לתכנון ולבנייה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 0-21/7700/טלפון:  /1/27
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 יוסף משלב
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז חיפה 
 

  מחוז  צפון
 

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

 21223 ג/מס': מפורטת 
שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי,  שם התכנית:

 בית שאן
 לחוק התכנון 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
בית שאן מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 0/221 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 הרשאותהיתרים או 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7811ג/  שינוי
 2227ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית שאן   .יישוב: 

 X: 247100קואורדינטה 
 Y: 711600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות:  00218גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי שביל להולכי רגל לשטח מסחרי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171ת נצרת עילי 02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

בית שאן, ירושלים הבירה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2082010/טלפון:  //1/2בית שאן  1

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  טבריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 32922 ג/מס': 
 טבריה -מוסך מיצ'יגן  שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 12202 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

 120ג/  שינוי
 800ג/  שינוי
 081ג/  שינוי

 2/ 0תממ/  כפיפות
 10/ 081ג/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 11887ג/  כפיפות
 11120ג/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבריה רחוב: יהודה הלוי   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .00 - 01, 12חלקי חלקות:  17/11גוש: 

 X: 250300קואורדינטה 
 Y: 743900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 התאמת יעודי קרקע לשימוש הקיים בפועל במגרש.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעודי קרקע מתעשייה לתעסוקה.

 הגדרת קווי בנין.
 שינוי אחוזי בנייה

 שינוי אחוזי תכסית קרקע.
 ת בנייה , הנחיות ושימושים.קביעת הוראו

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד /270ובילקוט הפרסומים  1/0/11//0/

 .10/0/10//1, בתאריך 1888
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2112702/טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 
 
 



3623 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

1313211-111  
תוספת יחידת דיור וזכויות בנייה  שם התכנית:
 , אור עקיבא32931גוש  31בחלקה 

וק התכנון לח 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז חיפה
מס':  תכנית מפורטתמופקדת  בנייה שומרוןלתכנון ול

/1/1271-171  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: התרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א7/2ש/ במ/  שינוי
 / ג7/2ש/ מק/  שינוי

 / א181ש/ מק/  כפיפות
 / א/27ש/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אור עקיבא רחוב: שלום עליכם   .
 יישוב: אור עקיבא רחוב: מוסינזון יגאל   .

 פינת הרחובות שלום עליכם וחיים הזז
 X: 192250קואורדינטה 
 Y: 713580קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 ./1חלקות במלואן: , מוסדר, 10211גוש: 

 

 מגרשים:
 /א7/2בהתאם לתכנית ש/במ/ 117

 

 :מטרת התכנית
 עבורה.תוספת יחידת דיור וזכויות בנייה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יחידות דיור. 0א( תוספת יחידת דיור, סה"כ 

 ב( תוספת שטחי בנייה, עיקרי ושרות.
 מ"ר. /10 - 02%-ג( הגדלת התכסית ל

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 טלפון:  11/27חיפה  17מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 0-8211077/

זכרון  70מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 
 0-21/7700/טלפון:  /1/27יעקב 

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 3112 תכנית מפורטת מס': ש/ אישורהודעה בדבר 

  02תוספת זכויות בנייה בחלקה שם התכנית: 
 , זכרון יעקב33132גוש 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 17/0 מפורטת מס': ש/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/20ש/  שינוי
 / ג017ש/ במ/  שינוי

 / א1101ש/  כפיפות
 / א/27ש/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . /0כרון יעקב רחוב: הנרקיס ייישוב: ז

 

 גושים וחלקות:
 .80חלקות במלואן:  11110גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת שטח שרות בקומת הקרקע.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 מ"ר שטח שרות בקומת הקרקע. 110תוספת  -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2722ובילקוט הפרסומים  7/0/11//00

 .7/0/11//01בתאריך  ,0811
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  17 לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם

ועדה  :. וכן במשרדי0-8211077/טלפון: , 11/27
זכרון יעקב , 70שומרון, המיסדים מקומית לתכנון ולבנייה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 0-21/7700/טלפון:  /1/27
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 יוסף משלב
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז חיפה 
 

  מחוז  צפון
 

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

 21223 ג/מס': מפורטת 
שינוי משביל להולכי רגל לשטח מסחרי,  שם התכנית:

 בית שאן
 לחוק התכנון 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
בית שאן מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 0/221 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 הרשאותהיתרים או 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7811ג/  שינוי
 2227ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית שאן   .יישוב: 

 X: 247100קואורדינטה 
 Y: 711600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות:  00218גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי שביל להולכי רגל לשטח מסחרי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171ת נצרת עילי 02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

בית שאן, ירושלים הבירה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2082010/טלפון:  //1/2בית שאן  1

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  טבריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 32922 ג/מס': 
 טבריה -מוסך מיצ'יגן  שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 12202 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

 120ג/  שינוי
 800ג/  שינוי
 081ג/  שינוי

 2/ 0תממ/  כפיפות
 10/ 081ג/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 11887ג/  כפיפות
 11120ג/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבריה רחוב: יהודה הלוי   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .00 - 01, 12חלקי חלקות:  17/11גוש: 

 X: 250300קואורדינטה 
 Y: 743900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 התאמת יעודי קרקע לשימוש הקיים בפועל במגרש.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעודי קרקע מתעשייה לתעסוקה.

 הגדרת קווי בנין.
 שינוי אחוזי בנייה

 שינוי אחוזי תכסית קרקע.
 ת בנייה , הנחיות ושימושים.קביעת הוראו

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד /270ובילקוט הפרסומים  1/0/11//0/

 .10/0/10//1, בתאריך 1888
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2112702/טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 
 
 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3624

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

 21321 ג/מס': מפורטת 
, 11הגדלת אחוזי בנייה רח' הערבה  שם התכנית:

 קנעם עיליתי
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/127 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
 0711ג/  שינוי

 1/010ג/  כפיפות
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 . 17רחוב: הערבה  ,יקנעם עיליתיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .01חלקות במלואן:  11822גוש: 

 X: 209100קואורדינטה 
 Y: 728350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי בנין לפי תשריט

 הגדלת אחוזי בנייה
 הגדלת כיסוי קרקע

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2721ובילקוט הפרסומים  0/0/11//10

 .7/0/11//12, בתאריך 01/2
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
יקנעם  1יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2722/27/טלפון:  0/220עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נהריה
ת מפורטת ברמה מפורטת הודעה בדבר אישור תכני
 21119 ג/מס': 

הגדלת צפיפות ,אחוזי בנייה וקומות  שם התכנית:
 נהריה 10שדרות הגעתון 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 72//0 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 871ג/  שינוי
 1/117ג/  שינוי
 1/1ג/ במ/  שינוי

 17תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 277ג/  כפיפות
 1 / ב/10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 08נהריה רחוב: שד הגעתון יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  18122גוש: 
 .12חלקי חלקות:  18122גוש: 

 X: 208825קואורדינטה 
 Y: 768050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות ומרתף  8 -יח"ד ב /0הקמת בנין מגורים בן 

 חניה.
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 אחוזי בנייה, קומות והגדלת תכסית. הגדלת צפיפות,

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2228ובילקוט הפרסומים  1/11/0/11/

 .12/11/0/11, בתאריך 1711
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02יצחק מחוז הצפון, מעלה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2812801/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21319 ג/מס': מפורטת 
, 23הגדלת אחוזי בנייה רח' ז'בוטינסקי  שם התכנית:

 נהריה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/1/2 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

 1/1ג/ במ/  שינוי
 1/117ג/  שינוי
 871ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 17/ תמא כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 01נהריה רחוב: ז'בוטינסקי יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .01חלקות במלואן:  18121גוש: 
 .20חלקי חלקות:  18121גוש: 

 X: 768412קואורדינטה 
 Y: 208870קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקרקעקומות מעל  7יח"ד,  11הקמת בנין של 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות בנייה הגדלת אחוזי בנייה עיקריים 
ושירות, הקטנת קווי בנין צידיים וקו בנין אחורי, הגדלת 
הגובה ומס' הקומות, הגדלת הצפיפות, הנחיות בינוי 

 ועיצוב אדריכלי
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2220סומים ובילקוט הפר 8/0/11//18

 .2/0/11//12, בתאריך 017
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין 0-2812801/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21190 ג/מס': מפורטת 
, 11הגדלת אחוזי בנייה ברח' העליה  שם התכנית:

 נהריה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/028 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 
 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מספר סוג היחס

 1/1ג/ במ/  שינוי
 2021ג/  שינוי
 1/117ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה רחוב: העליה   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .08חלקות במלואן:  18127גוש: 
 .21חלקי חלקות:  18127גוש: 

 X: 208948קואורדינטה 
 Y: 768875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
התכנית מציעה הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת צפיפות 
והגדלת מס' הקומות התכנית היא תשתית תכנונית 
להקמת פרויקט מגורים יוקרתי עם דירות מרווחות 

 ומרפסות גדולות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה לשטחי שירות ולשטחים עיקריים, 
הגדלת צפיפות, תוספת קומה, הגדלת גובה, והקטנת 

 וי בנין.וק
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2201ובילקוט הפרסומים  2/0/11//08

 .1/0/11//0/, בתאריך 7200
 

המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
-0/נהריה,   נהריה  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 2812801
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il ים הפנ משרד של
 
 

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

 21112 ג/מס': מפורטת 
 תוספת צפיפות וזכויות בנייה,  שם התכנית:

 , נהריה2בן גאון 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/072 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 
 



3625 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

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

 21321 ג/מס': מפורטת 
, 11הגדלת אחוזי בנייה רח' הערבה  שם התכנית:

 קנעם עיליתי
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/127 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
 0711ג/  שינוי

 1/010ג/  כפיפות
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 . 17רחוב: הערבה  ,יקנעם עיליתיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .01חלקות במלואן:  11822גוש: 

 X: 209100קואורדינטה 
 Y: 728350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי בנין לפי תשריט

 הגדלת אחוזי בנייה
 הגדלת כיסוי קרקע

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2721ובילקוט הפרסומים  0/0/11//10

 .7/0/11//12, בתאריך 01/2
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
יקנעם  1יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2722/27/טלפון:  0/220עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נהריה
ת מפורטת ברמה מפורטת הודעה בדבר אישור תכני
 21119 ג/מס': 

הגדלת צפיפות ,אחוזי בנייה וקומות  שם התכנית:
 נהריה 10שדרות הגעתון 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 72//0 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 871ג/  שינוי
 1/117ג/  שינוי
 1/1ג/ במ/  שינוי

 17תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 277ג/  כפיפות
 1 / ב/10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 08נהריה רחוב: שד הגעתון יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  18122גוש: 
 .12חלקי חלקות:  18122גוש: 

 X: 208825קואורדינטה 
 Y: 768050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות ומרתף  8 -יח"ד ב /0הקמת בנין מגורים בן 

 חניה.
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 אחוזי בנייה, קומות והגדלת תכסית. הגדלת צפיפות,

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2228ובילקוט הפרסומים  1/11/0/11/

 .12/11/0/11, בתאריך 1711
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02יצחק מחוז הצפון, מעלה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2812801/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21319 ג/מס': מפורטת 
, 23הגדלת אחוזי בנייה רח' ז'בוטינסקי  שם התכנית:

 נהריה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/1/2 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

 1/1ג/ במ/  שינוי
 1/117ג/  שינוי
 871ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 17/ תמא כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 01נהריה רחוב: ז'בוטינסקי יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .01חלקות במלואן:  18121גוש: 
 .20חלקי חלקות:  18121גוש: 

 X: 768412קואורדינטה 
 Y: 208870קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקרקעקומות מעל  7יח"ד,  11הקמת בנין של 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות בנייה הגדלת אחוזי בנייה עיקריים 
ושירות, הקטנת קווי בנין צידיים וקו בנין אחורי, הגדלת 
הגובה ומס' הקומות, הגדלת הצפיפות, הנחיות בינוי 

 ועיצוב אדריכלי
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2220סומים ובילקוט הפר 8/0/11//18

 .2/0/11//12, בתאריך 017
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין 0-2812801/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21190 ג/מס': מפורטת 
, 11הגדלת אחוזי בנייה ברח' העליה  שם התכנית:

 נהריה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/028 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 
 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מספר סוג היחס

 1/1ג/ במ/  שינוי
 2021ג/  שינוי
 1/117ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה רחוב: העליה   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .08חלקות במלואן:  18127גוש: 
 .21חלקי חלקות:  18127גוש: 

 X: 208948קואורדינטה 
 Y: 768875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
התכנית מציעה הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת צפיפות 
והגדלת מס' הקומות התכנית היא תשתית תכנונית 
להקמת פרויקט מגורים יוקרתי עם דירות מרווחות 

 ומרפסות גדולות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה לשטחי שירות ולשטחים עיקריים, 
הגדלת צפיפות, תוספת קומה, הגדלת גובה, והקטנת 

 וי בנין.וק
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2201ובילקוט הפרסומים  2/0/11//08

 .1/0/11//0/, בתאריך 7200
 

המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
-0/נהריה,   נהריה  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 2812801
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il ים הפנ משרד של
 
 

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

 21112 ג/מס': מפורטת 
 תוספת צפיפות וזכויות בנייה,  שם התכנית:

 , נהריה2בן גאון 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/072 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 
 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3626

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 70ג/  שינוי
 871ג/  שינוי
 0/ 71/ /1תרשצ/  שינוי
 1/117 ג/ שינוי

 17/ 01תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 0נהריה רחוב: דוד בן גאון יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .07חלקות במלואן:  /1272גוש: 
 .11חלקי חלקות:  /1272גוש: 

 X: 210025קואורדינטה 
 Y: 770125קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד לבניין קיים בקומה א 0תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת צפיפות, תוספת זכויות בנייה וקביעת הוראות 

 , נהריה0בנייה רח' בן גאון 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2220ובילקוט הפרסומים  8/0/11//2/

 .2/0/11//12, בתאריך 012
 

ורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמ
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,נהריהנהריה, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2812801/
 ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 21329 ג/מס': מפורטת 
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0/102 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

 /0/1ג/  שינוי
 18271ג/  כפיפות
 /1181ג/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם: השטחים
 נצרת   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  12721גוש: 

 X: 227675קואורדינטה 
 Y: 732625קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה ושינוי בקווי בניין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .%/18-כ-ל   %//1-הגדלת אחוזי בנייה מ-
שינוי בהוראות בנייה, שינוי תכסית קרקע, הגדלת -

 מספר הקומות, הגדלת גובה מבנה והגדלת צפיפות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2222ובילקוט הפרסומים  2/0/11//10

 .0/11//1/1/, בתאריך 707
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ללתכנון ו

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
טלפון:  ///12נצרת,   נצרת בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים //0-20720/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 32330 ג/
צמודת קרקע בנייה מתן לגיטמציה ל שם התכנית:

 עכו 3בשביל הסיגלית 
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': עכו מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 12118 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 802ג/  שינוי
 1271ג/  שינוי

 0/ /7/ 01תרשצ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 11עכו רחוב: הסיגלית יישוב: 

 X: 207050קואורדינטה 
 Y: 759450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02חלקות במלואן:  18771גוש: 
 .82, 21, 72חלקי חלקות:  18771גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 11קרקע בשביל הסיגלית  צמודתבנייה מתן לגיטמציה ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 % 80.21 -עיקרי ל  17% -הגדלת זכויות בנייה מ 

 )אפס( / -ל  /1 -קו בנין אחורי מ 
 קומות 1 -ל  0 -הגדלת מס' קומות מ 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה לתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ויבע

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

עכו  טלפון:  17עכו, ויצמן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
/0-2272118 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 32231 ג/מס': מפורטת 
 9הפשוש   הגדלת זכויות בנייה ברחוב שם התכנית:

 עכו.
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עכו מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 12210 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2121ג/  שינוי
 11תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 2עכו רחוב: פשוש יישוב: 

 X: 207975קואורדינטה 
 Y: 761075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .//1חלקות במלואן:  18/01גוש: 
 .0/0חלקי חלקות:  18/01גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה לצורך מתן לגיטימציה למבנה 

 מגורים קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 אחוזים וקווי בניין(. הגדרת זכיות בנייה )

 הגדלת תכסית. 
 הגדלת גובה החנייה והמרתף.   

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

עכו  טלפון:  17עכו, ויצמן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
/0-2272118 

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21233 ג/מס': מפורטת 
 חריש מגורים, עפולה שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עפולה מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 0/211 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 00גמש/  שינוי
 10721ג/  שינוי

 18201ג/  כפיפות
 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 עפולה רחוב: חריש   .יישוב: 

 X: 227930קואורדינטה 
 Y: 724050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקות במלואן:  121/0גוש: 

 



3627 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 70ג/  שינוי
 871ג/  שינוי
 0/ 71/ /1תרשצ/  שינוי
 1/117 ג/ שינוי

 17/ 01תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 0נהריה רחוב: דוד בן גאון יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .07חלקות במלואן:  /1272גוש: 
 .11חלקי חלקות:  /1272גוש: 

 X: 210025קואורדינטה 
 Y: 770125קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד לבניין קיים בקומה א 0תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת צפיפות, תוספת זכויות בנייה וקביעת הוראות 

 , נהריה0בנייה רח' בן גאון 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2220ובילקוט הפרסומים  8/0/11//2/

 .2/0/11//12, בתאריך 012
 

ורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמ
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,נהריהנהריה, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2812801/
 ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 21329 ג/מס': מפורטת 
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0/102 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

 /0/1ג/  שינוי
 18271ג/  כפיפות
 /1181ג/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם: השטחים
 נצרת   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  12721גוש: 

 X: 227675קואורדינטה 
 Y: 732625קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה ושינוי בקווי בניין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .%/18-כ-ל   %//1-הגדלת אחוזי בנייה מ-
שינוי בהוראות בנייה, שינוי תכסית קרקע, הגדלת -

 מספר הקומות, הגדלת גובה מבנה והגדלת צפיפות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2222ובילקוט הפרסומים  2/0/11//10

 .0/11//1/1/, בתאריך 707
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ללתכנון ו

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
טלפון:  ///12נצרת,   נצרת בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים //0-20720/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 32330 ג/
צמודת קרקע בנייה מתן לגיטמציה ל שם התכנית:

 עכו 3בשביל הסיגלית 
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': עכו מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 12118 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 802ג/  שינוי
 1271ג/  שינוי

 0/ /7/ 01תרשצ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 11עכו רחוב: הסיגלית יישוב: 

 X: 207050קואורדינטה 
 Y: 759450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02חלקות במלואן:  18771גוש: 
 .82, 21, 72חלקי חלקות:  18771גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 11קרקע בשביל הסיגלית  צמודתבנייה מתן לגיטמציה ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 % 80.21 -עיקרי ל  17% -הגדלת זכויות בנייה מ 

 )אפס( / -ל  /1 -קו בנין אחורי מ 
 קומות 1 -ל  0 -הגדלת מס' קומות מ 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה לתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ויבע

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

עכו  טלפון:  17עכו, ויצמן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
/0-2272118 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 32231 ג/מס': מפורטת 
 9הפשוש   הגדלת זכויות בנייה ברחוב שם התכנית:

 עכו.
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עכו מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 12210 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2121ג/  שינוי
 11תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 2עכו רחוב: פשוש יישוב: 

 X: 207975קואורדינטה 
 Y: 761075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .//1חלקות במלואן:  18/01גוש: 
 .0/0חלקי חלקות:  18/01גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה לצורך מתן לגיטימציה למבנה 

 מגורים קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 אחוזים וקווי בניין(. הגדרת זכיות בנייה )

 הגדלת תכסית. 
 הגדלת גובה החנייה והמרתף.   

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

עכו  טלפון:  17עכו, ויצמן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
/0-2272118 

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21233 ג/מס': מפורטת 
 חריש מגורים, עפולה שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עפולה מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 0/211 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 00גמש/  שינוי
 10721ג/  שינוי

 18201ג/  כפיפות
 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 עפולה רחוב: חריש   .יישוב: 

 X: 227930קואורדינטה 
 Y: 724050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקות במלואן:  121/0גוש: 

 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3628

 מטרת התכנית:
קביעת זכויות והוראות בנייה באזור מגורים מאושר 

 בעפולה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ממגורים א' לפי תכנית מנדטורית גמש/ ייעוד . שינוי 1

 .1למגורים ג  1/ 00
ה כגון שטחי בניי -. קביעת הוראות וזכויות בנייה 0

 כנית וקווי בניין.מרביים, צפיפות, מספר קומות, ת
 . קביעת הוראות ותנאים למתן היתר.1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 01עפולה, חנקין יהושע בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-270/100/טלפון:  //181עפולה 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21111 ג/מס': מפורטת 
 , עפולה2אמיתי כרסטי  שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 /0/77 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 רשאותהיתרים או ה

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/0ג/  שינוי
 12117ג/  שינוי
 1/ 12117עפ/ מק/  שינוי
 10721ג/  שינוי

 18201ג/  כפיפות
 0/ 2/02עפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה   .יישוב: 

 

 
 
 

 גושים וחלקות:
 .12 - 18חלקי חלקות:  12221גוש: 

 X: 227750קואורדינטה 
 Y: 729625קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מחניה ציבורית למסחר, תוספת שטחי בנייה ייעוד שינוי 

 למשרדים והגדלת מס' הקומות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מחניה למסחרייעוד שינוי 

 תוספת זכויות בנייה
 תוספת קומה 

 קביעת הוראות והנחיות לפתוח והוצאת היתרים
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2220ובילקוט הפרסומים  8/0/11//01

 .2/0/11//12, בתאריך /00
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
עפולה  01עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 0-270/100/טלפון:  //181
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 21129 ג/מס': מפורטת 
  - 10הגדלת אחוזי בנייה חלקה  שם התכנית:

 ראש פינה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02//0 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/0/ 1001ג/ מז/  שינוי
 7202ג/  שינוי
 1001ג/  שינוי

 1/ 1// 2תרשצ/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 //82ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 2ראש פינה רחוב: החלמית יישוב: 

 
 

 גושים וחלקות:
 .78חלקות במלואן:  11200גוש: 

 X: 250460קואורדינטה 
 Y: 763585קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה להתאמה לאזורי מגורים א' בראש 

 פינה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .01% -ל  10% -הגדלת אחוזי בנייה מכ 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2700ובילקוט הפרסומים  1/0/11//1/

 .1/0/11//11, בתאריך 0780
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
אצבע הגליל,   חצור הגלילית  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 11///0-28/טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21031 ג/מס': מפורטת 
, 11הצעת דרך משולבת לגישה לחלקה  שם התכנית:

 אעבלין
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית מחוז בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/817 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

 2120ג/  שינוי
 280 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אעבלין   .יישוב: 

 X: 218100קואורדינטה 
 Y: 747000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .71חלקות במלואן:  100/8גוש: 
 .71, 70חלקי חלקות:  100/8גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .71הצעת דרך משולבת לגישה לחלקה 

 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד ע"י שינוי  71הצעת דרך משולבת לגישה לחלקה 

 מאזור מגורים לדרך משולבת.
 

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

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

נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
יומצא למשרדי . העתק ההתנגדות 0-27/8777/טלפון: 

גבעות אלונים, שפרעם בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-27/0/11/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
 .1282 -כויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמ

 
 

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

 30311 ג/
  -חלוקה תכנונית למגרשי מגורים  שם התכנית:

 נאות גולן
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית  , כי במשרדי הועדה1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

מס': גולן מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 181/1 ג/

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 10117ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 1/ 0תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נאות גולן.יישוב: 

 X: 265200קואורדינטה 
 Y: 743700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות:  1////0גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 נאות גולן. -חלוקה תכנונית למגרשי מגורים 

 



3629 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

 מטרת התכנית:
קביעת זכויות והוראות בנייה באזור מגורים מאושר 

 בעפולה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ממגורים א' לפי תכנית מנדטורית גמש/ ייעוד . שינוי 1

 .1למגורים ג  1/ 00
ה כגון שטחי בניי -. קביעת הוראות וזכויות בנייה 0

 כנית וקווי בניין.מרביים, צפיפות, מספר קומות, ת
 . קביעת הוראות ותנאים למתן היתר.1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 01עפולה, חנקין יהושע בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-270/100/טלפון:  //181עפולה 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21111 ג/מס': מפורטת 
 , עפולה2אמיתי כרסטי  שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 /0/77 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 רשאותהיתרים או ה

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/0ג/  שינוי
 12117ג/  שינוי
 1/ 12117עפ/ מק/  שינוי
 10721ג/  שינוי

 18201ג/  כפיפות
 0/ 2/02עפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה   .יישוב: 

 

 
 
 

 גושים וחלקות:
 .12 - 18חלקי חלקות:  12221גוש: 

 X: 227750קואורדינטה 
 Y: 729625קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מחניה ציבורית למסחר, תוספת שטחי בנייה ייעוד שינוי 

 למשרדים והגדלת מס' הקומות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מחניה למסחרייעוד שינוי 

 תוספת זכויות בנייה
 תוספת קומה 

 קביעת הוראות והנחיות לפתוח והוצאת היתרים
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 2220ובילקוט הפרסומים  8/0/11//01

 .2/0/11//12, בתאריך /00
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
עפולה  01עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 0-270/100/טלפון:  //181
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 21129 ג/מס': מפורטת 
  - 10הגדלת אחוזי בנייה חלקה  שם התכנית:

 ראש פינה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02//0 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/0/ 1001ג/ מז/  שינוי
 7202ג/  שינוי
 1001ג/  שינוי

 1/ 1// 2תרשצ/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 //82ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 2ראש פינה רחוב: החלמית יישוב: 

 
 

 גושים וחלקות:
 .78חלקות במלואן:  11200גוש: 

 X: 250460קואורדינטה 
 Y: 763585קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה להתאמה לאזורי מגורים א' בראש 

 פינה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .01% -ל  10% -הגדלת אחוזי בנייה מכ 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2700ובילקוט הפרסומים  1/0/11//1/

 .1/0/11//11, בתאריך 0780
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
אצבע הגליל,   חצור הגלילית  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 11///0-28/טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21031 ג/מס': מפורטת 
, 11הצעת דרך משולבת לגישה לחלקה  שם התכנית:

 אעבלין
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית מחוז בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/817 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

 2120ג/  שינוי
 280 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אעבלין   .יישוב: 

 X: 218100קואורדינטה 
 Y: 747000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .71חלקות במלואן:  100/8גוש: 
 .71, 70חלקי חלקות:  100/8גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .71הצעת דרך משולבת לגישה לחלקה 

 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד ע"י שינוי  71הצעת דרך משולבת לגישה לחלקה 

 מאזור מגורים לדרך משולבת.
 

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

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

נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
יומצא למשרדי . העתק ההתנגדות 0-27/8777/טלפון: 

גבעות אלונים, שפרעם בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-27/0/11/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
 .1282 -כויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמ

 
 

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

 30311 ג/
  -חלוקה תכנונית למגרשי מגורים  שם התכנית:

 נאות גולן
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית  , כי במשרדי הועדה1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

מס': גולן מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 181/1 ג/

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 10117ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 1/ 0תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נאות גולן.יישוב: 

 X: 265200קואורדינטה 
 Y: 743700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות:  1////0גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 נאות גולן. -חלוקה תכנונית למגרשי מגורים 

 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3630

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי בגודל מגרשים קיימים: 1

1-2,000,001,010,2,1,71-1,70-
1,00/,01/,00,07,71,70,11,10,011,1/-
1,01,018,012,02,012,00/,0-1,01/,01, 

בהתאם  כדי להתאימם למצב הקיים ולצרכי הישוב,
 לטבלה בתשריט.

שטח מגורי קהילתיים במגרשים ייעוד . שינוי ב0
 נחלות. -ד למגורי חקלאיים עלשטח המיו 012,017,002,02

 משצ"פ למגורים.ייעוד . שינוי 1
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
התנגדות יומצא למשרדי . העתק ה0-27/8777/טלפון: 

טלפון:  //102גולן, קצרין בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
/0-2222110 

 

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

לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויות בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21113 ג/
שינוי בהוראות בנייה במגרש מגורים,  שם התכנית:

 מגדל
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 – והבניה, התשכ"ה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/711 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 ת הבאות:המתייחסת לתכניו

 מספר התכנית סוג היחס
 101ג/  שינוי
 2/22ג/  שינוי

 2/ 0תממ/  כפיפות
 8212ג/  כפיפות
 8022ג/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל   .יישוב: 

 X: 249200קואורדינטה 
 Y: 749315קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .121, 112חלקי חלקות:  /1771גוש: 
 .111חלקי חלקות:  17718גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקיימת ע"י הקטנת קווי בנין, בנייה מתן ליגיטימציה ל

 תוספת אחוזי בנייה, תוספת קומה וגובה מבנה
 עיקרי הוראות התכנית:

 הקטנת קווי בנין קדמי וצדדי כמסומן בתשריט מצב מוצע
 הגדלת אחוזי בנייה

 תוספת קומה וגובה מבנה
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2התנגדות תוך לחוק, רשאי להגיש  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

כפר תבור הגליל המזרחי, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2110111/טלפון:  ,17001

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21911 ג/
הגדלת אחוזי בנייה, אישור קווי בניין  שם התכנית:

 קיימים וגזוזטרה החורגת לתוואי דרך, טורעאן
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת , כי במשרדי הועדה המחוזי1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/2/7 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
 8780ג/  שינוי

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טורעאן   .יישוב: 

 X: 235300קואורדינטה 
 Y: 742490קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02חלקות במלואן:  12210גוש: 
 .72, /1, 07 - 00חלקי חלקות:  12210גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 התאמת זכויות בנייה למצב הקיים והסדרת חניה.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 שינוי קויי בניין, והתאמתם למצב הקיים בפועל.

 .011% -ל 122%-מ 1//הגדלת אחוזי בנייה בתא שטח 
 .%/1 -ל 02% -מ 1//הגדלת תסית קרקע בתא שטח 

 .2-ל 7 -הגדלת מס' יח"ד מותרות בשטח התכנית מ
 הסדרת חניה.

 הקטנת גודל מגרש מזערי.
לקומת  1//טח התרהת גזוזטרה )קונזולה( בתא ש

 המגורים העליונות מעל המדרכה בתוואי הדרך.
 

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

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

וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית,
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 
הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה קומית לתכנון ולועדה מ
 0-2110111/טלפון:  17001

 

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
 .1282 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר

 
 

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

 23311 ג/
 ירכא -הסדרת שטח בתי תפילה שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המרכזי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 01170 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

 2122ג/  שינוי
 1222ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירכא   .יישוב: 

 X: 220100קואורדינטה 
 Y: 761950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .00 - 01חלקות במלואן:  18217גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מקומות לבתי תפילה בכפר ירכא

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בתי קברות ושצ"פ  מגורים א',משטח ייעוד שינוי -

 למבנה ציבור לדת.
 הגדלת זכויות בנייה ושינוי בשימושים.-
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל -
 קביעת הוראות בנייה.-

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 ,הגליל המרכזי, עכובנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2210201/טלפון: 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המרכזי
 32023 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 הרחבה נקודתית באזור תעשיה ירכא שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 12801 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0000ג/  שינוי
 ///7ג/  שינוי



3631 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי בגודל מגרשים קיימים: 1

1-2,000,001,010,2,1,71-1,70-
1,00/,01/,00,07,71,70,11,10,011,1/-
1,01,018,012,02,012,00/,0-1,01/,01, 

בהתאם  כדי להתאימם למצב הקיים ולצרכי הישוב,
 לטבלה בתשריט.

שטח מגורי קהילתיים במגרשים ייעוד . שינוי ב0
 נחלות. -ד למגורי חקלאיים עלשטח המיו 012,017,002,02

 משצ"פ למגורים.ייעוד . שינוי 1
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
התנגדות יומצא למשרדי . העתק ה0-27/8777/טלפון: 

טלפון:  //102גולן, קצרין בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
/0-2222110 

 

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

לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויות בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21113 ג/
שינוי בהוראות בנייה במגרש מגורים,  שם התכנית:

 מגדל
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 – והבניה, התשכ"ה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/711 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 ת הבאות:המתייחסת לתכניו

 מספר התכנית סוג היחס
 101ג/  שינוי
 2/22ג/  שינוי

 2/ 0תממ/  כפיפות
 8212ג/  כפיפות
 8022ג/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל   .יישוב: 

 X: 249200קואורדינטה 
 Y: 749315קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .121, 112חלקי חלקות:  /1771גוש: 
 .111חלקי חלקות:  17718גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקיימת ע"י הקטנת קווי בנין, בנייה מתן ליגיטימציה ל

 תוספת אחוזי בנייה, תוספת קומה וגובה מבנה
 עיקרי הוראות התכנית:

 הקטנת קווי בנין קדמי וצדדי כמסומן בתשריט מצב מוצע
 הגדלת אחוזי בנייה

 תוספת קומה וגובה מבנה
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2התנגדות תוך לחוק, רשאי להגיש  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

כפר תבור הגליל המזרחי, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2110111/טלפון:  ,17001

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21911 ג/
הגדלת אחוזי בנייה, אישור קווי בניין  שם התכנית:

 קיימים וגזוזטרה החורגת לתוואי דרך, טורעאן
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת , כי במשרדי הועדה המחוזי1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/2/7 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
 8780ג/  שינוי

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טורעאן   .יישוב: 

 X: 235300קואורדינטה 
 Y: 742490קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02חלקות במלואן:  12210גוש: 
 .72, /1, 07 - 00חלקי חלקות:  12210גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 התאמת זכויות בנייה למצב הקיים והסדרת חניה.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 שינוי קויי בניין, והתאמתם למצב הקיים בפועל.

 .011% -ל 122%-מ 1//הגדלת אחוזי בנייה בתא שטח 
 .%/1 -ל 02% -מ 1//הגדלת תסית קרקע בתא שטח 

 .2-ל 7 -הגדלת מס' יח"ד מותרות בשטח התכנית מ
 הסדרת חניה.

 הקטנת גודל מגרש מזערי.
לקומת  1//טח התרהת גזוזטרה )קונזולה( בתא ש

 המגורים העליונות מעל המדרכה בתוואי הדרך.
 

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

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

וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית,
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 
הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה קומית לתכנון ולועדה מ
 0-2110111/טלפון:  17001

 

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
 .1282 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר

 
 

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

 23311 ג/
 ירכא -הסדרת שטח בתי תפילה שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המרכזי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 01170 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

 2122ג/  שינוי
 1222ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירכא   .יישוב: 

 X: 220100קואורדינטה 
 Y: 761950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .00 - 01חלקות במלואן:  18217גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מקומות לבתי תפילה בכפר ירכא

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בתי קברות ושצ"פ  מגורים א',משטח ייעוד שינוי -

 למבנה ציבור לדת.
 הגדלת זכויות בנייה ושינוי בשימושים.-
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל -
 קביעת הוראות בנייה.-

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 ,הגליל המרכזי, עכובנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2210201/טלפון: 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המרכזי
 32023 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 הרחבה נקודתית באזור תעשיה ירכא שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 12801 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0000ג/  שינוי
 ///7ג/  שינוי



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3632

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירכא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .27חלקי חלקות:  18887גוש: 
 .70, 71חלקות במלואן:  18882גוש: 

 .72, 02, 00חלקי חלקות:  18882וש: ג
 X: 217000קואורדינטה 
 Y: 761700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תעשיה ירכא.הרחבה נקודתית באזור 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח חקלאי לשטח תעשיה קלה ומלאכה.ייעוד שינוי 

 ביטול חלק משצ"פ.
 הוספת דרכם חדשים.

 הסדרת קטע מנחל.
 קביעת הוראות בנייה.

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2211מים ובילקוט הפרסו 2/0/11//10

 .2/0/11///0, בתאריך /700
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,הגליל המרכזי, עכובנייה מקומית לתכנון ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל 0-2210201/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21311 ג/מס': מפורטת 
משטח חקלאי למגורי ייעוד שינוי  שם התכנית:

 םשצ"פ והרחבת דרך
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/1/7 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:המתיי

 מספר התכנית סוג היחס
 11000ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ג'וליס   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .21, 01חלקי חלקות:  18000גוש: 

 X: 217850קואורדינטה 
 Y: 761450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת שטח מגורים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי למגורים ב, שצ"פ והתווית ייעוד שינוי 
 דרך.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2721ובילקוט הפרסומים  7/0/11///1

 .7/0/11//12, בתאריך 0111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,הגליל המרכזי, עכובנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2210201/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 32212 ג/
 תחנת שאיבה לביוב יראון שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 12200 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 20משצ/  שינוי
 /270ג/  שינוי

 11202ג/  כפיפות
 2/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 10תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 17תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 0/ ב/ 10תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יראון   .יישוב: 

 X: 243300קואורדינטה 
 Y: 776230קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02, 01חלקי חלקות:  10081גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקצאת שטחים להקמת תחנת שאיבה לביוב, 

 חשמל ועוד. פרוזדורים למעבר קווי ביוב, מים,
 הסדרת זיקת הנאה לאתר של תחנת שאיבה ומערכות

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימוש של מתקן הנדסי בשטח יער נטע אדם 

 לצורך הקמת חחנת שאיבה לביוב. 00קיים לפי תמ"א 
כלי רכב ובניית תשתיות הסדרת זיקת הנאה למעבר 

הקשורות אלו בתחום קרקע יער נטע אדם קיים לפי 
 .00תמ"א 

קביעת רצועת תשתיות, תנאי בנייה, תחזוקה וטיפול 
 במערכות ותנאי שיקום בשטח.

קביעת הוראות בנייה, תנאי פיתוח שטח לשיקום נופי 
 כאמצעים למניעת מטרדים סביבתים מהמתקן הנדסי.

ם של מתקן הנדסי רצועת הקלה המאשרת שימושי
תשתיות וזיקת הנאה בתחום שמורת טבע ע"פ תמ"א 

 01/7/11מיום  /71, באישור הולנת"ע בפרוטוקול מס' 8
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ראש פינה הגליל העליון, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
101//  

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21123 ג/מס': מפורטת 
 עודי קרקע, כפר איכסאליהסדרת י שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/701 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

וציא תכנית שמכוחה ניתן לה התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1028ג/  שינוי
 12718ג/  שינוי

 11//1ג/  כפיפות
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אכסאל   .יישוב: 

 X: 230425קואורדינטה 
 Y: 731625קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקות במלואן:  122/2גוש: 

 

 התכנית: מטרת
 הסדרת ייעודי קרקע

 

 יקרי הוראות התכנית:ע
 הסדרת ייעודי קרקע

 

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

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

על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
למשרדי  . העתק ההתנגדות יומצא0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת עילית 

 

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

ויות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדבנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21923 ג/
קרקע ממגורים למבנים ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ומוסדות ציבור
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/201 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 סת לתכניות הבאות:המתייח

 מספר התכנית סוג היחס
 10121ג/  שינוי
 /1800גנ/  שינוי

 /1127ג/  כפיפות
 

 
 
 



3633 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירכא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .27חלקי חלקות:  18887גוש: 
 .70, 71חלקות במלואן:  18882גוש: 

 .72, 02, 00חלקי חלקות:  18882וש: ג
 X: 217000קואורדינטה 
 Y: 761700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תעשיה ירכא.הרחבה נקודתית באזור 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח חקלאי לשטח תעשיה קלה ומלאכה.ייעוד שינוי 

 ביטול חלק משצ"פ.
 הוספת דרכם חדשים.

 הסדרת קטע מנחל.
 קביעת הוראות בנייה.

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2211מים ובילקוט הפרסו 2/0/11//10

 .2/0/11///0, בתאריך /700
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,הגליל המרכזי, עכובנייה מקומית לתכנון ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל 0-2210201/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21311 ג/מס': מפורטת 
משטח חקלאי למגורי ייעוד שינוי  שם התכנית:

 םשצ"פ והרחבת דרך
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/1/7 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:המתיי

 מספר התכנית סוג היחס
 11000ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ג'וליס   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .21, 01חלקי חלקות:  18000גוש: 

 X: 217850קואורדינטה 
 Y: 761450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת שטח מגורים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי למגורים ב, שצ"פ והתווית ייעוד שינוי 
 דרך.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2721ובילקוט הפרסומים  7/0/11///1

 .7/0/11//12, בתאריך 0111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,הגליל המרכזי, עכובנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2210201/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 32212 ג/
 תחנת שאיבה לביוב יראון שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 12200 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 20משצ/  שינוי
 /270ג/  שינוי

 11202ג/  כפיפות
 2/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 10תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 17תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 0/ ב/ 10תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יראון   .יישוב: 

 X: 243300קואורדינטה 
 Y: 776230קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02, 01חלקי חלקות:  10081גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקצאת שטחים להקמת תחנת שאיבה לביוב, 

 חשמל ועוד. פרוזדורים למעבר קווי ביוב, מים,
 הסדרת זיקת הנאה לאתר של תחנת שאיבה ומערכות

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימוש של מתקן הנדסי בשטח יער נטע אדם 

 לצורך הקמת חחנת שאיבה לביוב. 00קיים לפי תמ"א 
כלי רכב ובניית תשתיות הסדרת זיקת הנאה למעבר 

הקשורות אלו בתחום קרקע יער נטע אדם קיים לפי 
 .00תמ"א 

קביעת רצועת תשתיות, תנאי בנייה, תחזוקה וטיפול 
 במערכות ותנאי שיקום בשטח.

קביעת הוראות בנייה, תנאי פיתוח שטח לשיקום נופי 
 כאמצעים למניעת מטרדים סביבתים מהמתקן הנדסי.

ם של מתקן הנדסי רצועת הקלה המאשרת שימושי
תשתיות וזיקת הנאה בתחום שמורת טבע ע"פ תמ"א 

 01/7/11מיום  /71, באישור הולנת"ע בפרוטוקול מס' 8
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ראש פינה הגליל העליון, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
101//  

 

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21123 ג/מס': מפורטת 
 עודי קרקע, כפר איכסאליהסדרת י שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/701 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

וציא תכנית שמכוחה ניתן לה התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1028ג/  שינוי
 12718ג/  שינוי

 11//1ג/  כפיפות
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אכסאל   .יישוב: 

 X: 230425קואורדינטה 
 Y: 731625קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקות במלואן:  122/2גוש: 

 

 התכנית: מטרת
 הסדרת ייעודי קרקע

 

 יקרי הוראות התכנית:ע
 הסדרת ייעודי קרקע

 

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

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

על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
למשרדי  . העתק ההתנגדות יומצא0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת עילית 

 

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

ויות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדבנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21923 ג/
קרקע ממגורים למבנים ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ומוסדות ציבור
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/201 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 סת לתכניות הבאות:המתייח

 מספר התכנית סוג היחס
 10121ג/  שינוי
 /1800גנ/  שינוי

 /1127ג/  כפיפות
 

 
 
 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3634

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפיע   .יישוב: 

 X: 225650קואורדינטה 
 Y: 732300קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .10חלקי חלקות:  12811גוש: 
 ./1, 12חלקי חלקות:  12880גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מגרש לצורך הקמת גני ילדים

 התאמת תוואי דרך
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע ממגורים א' למבני ציבורייעוד שינוי 

 קביעת זכויות והוראות בנייה
 מדרך למגורים ב'ייעוד שינוי 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה ועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי היבע

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת עילית 

 

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21322 ג/מס': מפורטת 
 שינוי תוואי דרך להולכי רגל, כפר כנא שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/102 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

 8788ג/  שינוי
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא   .יישוב: 

 X: 232400קואורדינטה 
 Y: 739450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .07 - 00חלקי חלקות:  11128גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי תוואי שביל להולכי רגל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משביל להולכי רגל למגורים ב'.ייעוד שינוי 
 ממגורים א' לדרך.ייעוד שינוי 
 להולכי רגל לדרך.משביל ייעוד שינוי 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7ציפורן  מבוא העמקים,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21010 ג/מס': מפורטת 
שינוי גיאומטרי בגבולות ייעודים  שם התכנית:

 עין מאהל - 39210מאושרים בגוש 
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/8/8 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

 12/2ג/  שינוי
 

 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין מאה'ל   .יישוב: 

 X: 233660קואורדינטה 
 Y: 736800קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .07, 01חלקי חלקות:  12218גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי גיאומטרי בגבלות ייעודי קרקע מאושרים על מנת 

 להרחיב מגרש מאושר למגורים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משצ"פ למגורים וממגורים לשצ"פ ללא שינוי ייעוד שינוי 

 בשטחים מאושרים.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171ת נצרת עילי 02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת עילית 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21001 ג/מס': מפורטת 
 הסדרת ייעודי קרקע, עין מאהל שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 /0/88 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 12/2ג/  שינוי

 

 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין מאה'ל   .יישוב: 

 X: 233300קואורדינטה 
 Y: 736900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .17, 2חלקי חלקות:  12211גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 חלוקה בהסכמה של שטח מאושר למגורים.

 הסדרת מערכת כבישים.
 הסדרת קווי בניין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי ואופי בתוואי דרך מקומית.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21032 ג/מס': מפורטת 
 ביטול חלק מדרך, יפיע שם התכנית:

תכנון לחוק ה 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –והבניה, התשכ"ה 

המקומית מחוז הצפון ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/810 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

 01/ 22/1/ מע/ מק/ 0 שינוי
 22/1ג/  שינוי
 17120גנ/  שינוי

 0/171ג/  כפיפות
 10008ג/  כפיפות



3635 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפיע   .יישוב: 

 X: 225650קואורדינטה 
 Y: 732300קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .10חלקי חלקות:  12811גוש: 
 ./1, 12חלקי חלקות:  12880גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מגרש לצורך הקמת גני ילדים

 התאמת תוואי דרך
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע ממגורים א' למבני ציבורייעוד שינוי 

 קביעת זכויות והוראות בנייה
 מדרך למגורים ב'ייעוד שינוי 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה ועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי היבע

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת עילית 

 

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21322 ג/מס': מפורטת 
 שינוי תוואי דרך להולכי רגל, כפר כנא שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/102 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

 8788ג/  שינוי
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא   .יישוב: 

 X: 232400קואורדינטה 
 Y: 739450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .07 - 00חלקי חלקות:  11128גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי תוואי שביל להולכי רגל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משביל להולכי רגל למגורים ב'.ייעוד שינוי 
 ממגורים א' לדרך.ייעוד שינוי 
 להולכי רגל לדרך.משביל ייעוד שינוי 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7ציפורן  מבוא העמקים,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21010 ג/מס': מפורטת 
שינוי גיאומטרי בגבולות ייעודים  שם התכנית:

 עין מאהל - 39210מאושרים בגוש 
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/8/8 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

 12/2ג/  שינוי
 

 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין מאה'ל   .יישוב: 

 X: 233660קואורדינטה 
 Y: 736800קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .07, 01חלקי חלקות:  12218גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי גיאומטרי בגבלות ייעודי קרקע מאושרים על מנת 

 להרחיב מגרש מאושר למגורים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משצ"פ למגורים וממגורים לשצ"פ ללא שינוי ייעוד שינוי 

 בשטחים מאושרים.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171ת נצרת עילי 02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת עילית 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21001 ג/מס': מפורטת 
 הסדרת ייעודי קרקע, עין מאהל שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 /0/88 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 12/2ג/  שינוי

 

 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין מאה'ל   .יישוב: 

 X: 233300קואורדינטה 
 Y: 736900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .17, 2חלקי חלקות:  12211גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 חלוקה בהסכמה של שטח מאושר למגורים.

 הסדרת מערכת כבישים.
 הסדרת קווי בניין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי ואופי בתוואי דרך מקומית.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21032 ג/מס': מפורטת 
 ביטול חלק מדרך, יפיע שם התכנית:

תכנון לחוק ה 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –והבניה, התשכ"ה 

המקומית מחוז הצפון ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/810 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

 01/ 22/1/ מע/ מק/ 0 שינוי
 22/1ג/  שינוי
 17120גנ/  שינוי

 0/171ג/  כפיפות
 10008ג/  כפיפות



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3636

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפיע   .יישוב: 

 X: 225925קואורדינטה 
 Y: 731950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .77, 1 - 1חלקי חלקות:  12811גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ביטול חלק מדרך.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מדרך למגורים ומסחר והוספת זיקת הנאה.ייעוד שינוי 

 

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

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

כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה לתכנון ול ועדה מקומית
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות

 
 

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

 21021 ג/מס': מפורטת 
 , יפיע31שינוי תוואי דרך מס'  שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית , כי במשרדי 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 /0/82 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 10020ג/  שינוי

 /201ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפיע   .יישוב: 

 X: 225450קואורדינטה 
 Y: 731550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 ./7, 08, 02חלקי חלקות:  12811גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ע"מ  0והתחברות עם דרך מס'  17שינוי תוואי דרך מס' 

מזרחית לדרך  08ליתרת חלקה בנייה לאפשר ניצול ל
17. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים ב' לדרך.ייעוד . שינוי 1
 מדרך למגורים ב'.ייעוד . שינוי 0
 . קביעת הוראות בנייה ופיתוח.1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת עילית 

 

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21221 ג/מס': מפורטת 
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, עין מאהל התכנית:שם 

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 0/207 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2828ג/  שינוי
 12/2ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין מאה'ל   .יישוב: 

 X: 233850קואורדינטה 
 Y: 736950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .112, 117חלקי חלקות:  12212גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בזכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה.
 הגדלת מס' יח' דיור.

 תוספת גובה בניין.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשיבע

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 23131 ג/מס': מפורטת 
ביטול חלק מדרך ושינוי בהוראות  שם התכנית:

 וזכויות בנייה, כפר כנא
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 01/10 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

 8788ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא   .יישוב: 

 X: 232450קואורדינטה 
 Y: 738450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1/0, 00, 11חלקי חלקות:  11122גוש: 

 

 

 מטרת התכנית:
 ביטל חלק מדרך.

 איחוד מגרש מגורים.
 אישור קווי בניין לפי סעיף מבנים קיימים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי בניין.

 7במגרש עם מרווח מינימאלי של התרת שני בניינים 
 מ'.

 ביטול חלק מדרך.
 

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

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

כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה לתכנון ול ועדה מקומית
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות

 
 

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

 32201 ג/מס': מפורטת 
 הרחבה נקודתית למגורים שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 /1228 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

 17772ג/  שינוי
 8788ג/  שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 כפר כנא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 ./1 - 02חלקי חלקות:  11121גוש: 

 X: 233225קואורדינטה 
 Y: 739000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבה נקודתית למגורים.



3637 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפיע   .יישוב: 

 X: 225925קואורדינטה 
 Y: 731950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .77, 1 - 1חלקי חלקות:  12811גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ביטול חלק מדרך.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מדרך למגורים ומסחר והוספת זיקת הנאה.ייעוד שינוי 

 

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

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

כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה לתכנון ול ועדה מקומית
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות

 
 

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

 21021 ג/מס': מפורטת 
 , יפיע31שינוי תוואי דרך מס'  שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית , כי במשרדי 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 /0/82 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 10020ג/  שינוי

 /201ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפיע   .יישוב: 

 X: 225450קואורדינטה 
 Y: 731550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 ./7, 08, 02חלקי חלקות:  12811גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ע"מ  0והתחברות עם דרך מס'  17שינוי תוואי דרך מס' 

מזרחית לדרך  08ליתרת חלקה בנייה לאפשר ניצול ל
17. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים ב' לדרך.ייעוד . שינוי 1
 מדרך למגורים ב'.ייעוד . שינוי 0
 . קביעת הוראות בנייה ופיתוח.1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת עילית 

 

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21221 ג/מס': מפורטת 
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, עין מאהל התכנית:שם 

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 0/207 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2828ג/  שינוי
 12/2ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין מאה'ל   .יישוב: 

 X: 233850קואורדינטה 
 Y: 736950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .112, 117חלקי חלקות:  12212גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בזכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה.
 הגדלת מס' יח' דיור.

 תוספת גובה בניין.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשיבע

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 23131 ג/מס': מפורטת 
ביטול חלק מדרך ושינוי בהוראות  שם התכנית:

 וזכויות בנייה, כפר כנא
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 01/10 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

 8788ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא   .יישוב: 

 X: 232450קואורדינטה 
 Y: 738450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1/0, 00, 11חלקי חלקות:  11122גוש: 

 

 

 מטרת התכנית:
 ביטל חלק מדרך.

 איחוד מגרש מגורים.
 אישור קווי בניין לפי סעיף מבנים קיימים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי בניין.

 7במגרש עם מרווח מינימאלי של התרת שני בניינים 
 מ'.

 ביטול חלק מדרך.
 

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

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

כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 7מבוא העמקים, ציפורן בנייה לתכנון ול ועדה מקומית
 0-2028787/טלפון:  ///11נצרת 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
 .1282 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות

 
 

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

 32201 ג/מס': מפורטת 
 הרחבה נקודתית למגורים שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 /1228 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

 17772ג/  שינוי
 8788ג/  שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 כפר כנא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 ./1 - 02חלקי חלקות:  11121גוש: 

 X: 233225קואורדינטה 
 Y: 739000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבה נקודתית למגורים.



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3638

 עיקרי הוראות התכנית:
 מחקלאי למגורים ב' ושביל. ייעוד שינוי 
 מדרך להולכי רגל לדרך. ייעוד שינוי 

 קביעת הוראות וזכויות בנייה. 
 מדרך מאושרת למגורים.ייעוד שינוי 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2722ובילקוט הפרסומים  0/0/11//00

 .1/0/11///0, בתאריך /110
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02יצחק מחוז הצפון, מעלה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
נצרת  7מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2028787/טלפון:  ///11עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 21121 ג/
שינויים במערכת הדרכים ובפריסת  שם התכנית:

 השטחים הציבוריים עין מאהל
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 20//0 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
 12/2ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מאהל מרכז עין, עין מאה'ליישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .110, 110חלקי חלקות:  12217גוש: 
 ./0חלקי חלקות:  /1220גוש: 
 .02חלקי חלקות:  12201גוש: 

 X: 233200קואורדינטה 
 Y: 736200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינויים בפריסת השטחים למבני ציבור ומערכת הדרכים 

 הסמוכה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים למבני ציבור דרך משולבת וחניון,ייעוד שינוי 
 ממבני ציבור למגוריםייעוד שינוי 

 הרחבת תוואי דרך 
 מדרך להולכי רגל לדרךייעוד שינוי 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד /270ובילקוט הפרסומים  01/10/0/10

 .10/0/10//1, בתאריך 1822
 

את במשרדי הועדה המחוזית לתכנון התכנית האמורה נמצ
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
נצרת  7מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2028787/טלפון:  ///11עילית 
פתוחים לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 21301 ג/מס': 
 בסמת טבעון - הסדרת דרכים שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 – והבניה, התשכ"ה

 /0/18 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

 /7טב/  שינוי
 /12ג/ במ/  שינוי
 0/ /7/ /1מע/ מק/ טב/  שינוי
 /1/ /7/ /1מע/ מק/ טב/  שינוי
 2720ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , בסמת טבעוןיישוב: 

 מערב בסמת טבעון -שכונת זבידאת מזרח 
 

 גושים וחלקות:
 .08, 11 - 10, 11 - /1חלקי חלקות:  1/010גוש: 

 X: 213600קואורדינטה 
 Y: 737750קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 /7בהתאם לתכנית טב/  0/7
 /7בהתאם לתכנית טב/  111
 /7בהתאם לתכנית טב/  118
 /7בהתאם לתכנית טב/  012
 /7בהתאם לתכנית טב/  011
 /7בהתאם לתכנית טב/  018
 /7בהתאם לתכנית טב/  012
 /7בהתאם לתכנית טב/  /08
 /7בהתאם לתכנית טב/  172
 /7בהתאם לתכנית טב/  112
 /7טב/  בהתאם לתכנית 108
 /7בהתאם לתכנית טב/  102
 /7בהתאם לתכנית טב/  /17

 /7בהתאם לתכנית טב/  171
 /7בהתאם לתכנית טב/  128
 /7בהתאם לתכנית טב/  122

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מערכת דרכים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מדרך למגורים וממגורים לדרך.ייעוד שינוי 
 משצ"פ לדרך ולמגורים.ייעוד שינוי 
 מדרך למבני וממבני ציבור לדרך.ייעוד שינוי 

 קביעת זיקת הנאה לציבור.
 קביעת קווי בנין למבנים קיימים.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2700ובילקוט הפרסומים  1/0/11//07

 .1/0/11//11, בתאריך 0721
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
נצרת  7מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2028787/טלפון:  ///11עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 21991 ג/מס': מפורטת 

 רמת ישי. הסדרת חניון ציבורי, שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/221 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 10/12ג/  שינוי
 0000ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת ישי   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .18, 00חלקי חלקות:  11112גוש: 

 X: 216500קואורדינטה 
 Y: 734715קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת חניון ציבורי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לחניון. משצ"פייעוד שינוי 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2202ובילקוט הפרסומים  8/0/11//0/

 .8/0/11//00, בתאריך 1101
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

ועדה  . וכן במשרדי:0-27/8777/טלפון:  7//1171
נצרת  7מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2028787/טלפון:  ///11עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 21021 ג/מס': מפורטת 
 ,דיר חנא.21הסדרת דרך גישה מכביש  שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/801 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

 1010ג/  שינוי
 2211ג/  שינוי
 17110ג/  שינוי

 102/8ג/  כפיפות
 2171ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דיר חנא   .יישוב: 

 X: 234050קואורדינטה 
 Y: 752050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  12018גוש: 
 .28 - 21, 01, 18חלקי חלקות:  12018גוש: 

 

 מטרת התכנית:
דיר  01מדרך מס'  21-28הסדרת דרך גישה לחלקות 

 חנא.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 11ממגורים לדרך בחלקה ייעוד . שינוי 1
 . הגדרת תנאים והוראות להיתרי בנייה.0

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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 עיקרי הוראות התכנית:
 מחקלאי למגורים ב' ושביל. ייעוד שינוי 
 מדרך להולכי רגל לדרך. ייעוד שינוי 

 קביעת הוראות וזכויות בנייה. 
 מדרך מאושרת למגורים.ייעוד שינוי 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2722ובילקוט הפרסומים  0/0/11//00

 .1/0/11///0, בתאריך /110
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02יצחק מחוז הצפון, מעלה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
נצרת  7מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2028787/טלפון:  ///11עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 21121 ג/
שינויים במערכת הדרכים ובפריסת  שם התכנית:

 השטחים הציבוריים עין מאהל
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 20//0 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
 12/2ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מאהל מרכז עין, עין מאה'ליישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .110, 110חלקי חלקות:  12217גוש: 
 ./0חלקי חלקות:  /1220גוש: 
 .02חלקי חלקות:  12201גוש: 

 X: 233200קואורדינטה 
 Y: 736200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינויים בפריסת השטחים למבני ציבור ומערכת הדרכים 

 הסמוכה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים למבני ציבור דרך משולבת וחניון,ייעוד שינוי 
 ממבני ציבור למגוריםייעוד שינוי 

 הרחבת תוואי דרך 
 מדרך להולכי רגל לדרךייעוד שינוי 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד /270ובילקוט הפרסומים  01/10/0/10

 .10/0/10//1, בתאריך 1822
 

את במשרדי הועדה המחוזית לתכנון התכנית האמורה נמצ
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
נצרת  7מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2028787/טלפון:  ///11עילית 
פתוחים לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 21301 ג/מס': 
 בסמת טבעון - הסדרת דרכים שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 – והבניה, התשכ"ה

 /0/18 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

 /7טב/  שינוי
 /12ג/ במ/  שינוי
 0/ /7/ /1מע/ מק/ טב/  שינוי
 /1/ /7/ /1מע/ מק/ טב/  שינוי
 2720ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , בסמת טבעוןיישוב: 

 מערב בסמת טבעון -שכונת זבידאת מזרח 
 

 גושים וחלקות:
 .08, 11 - 10, 11 - /1חלקי חלקות:  1/010גוש: 

 X: 213600קואורדינטה 
 Y: 737750קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 /7בהתאם לתכנית טב/  0/7
 /7בהתאם לתכנית טב/  111
 /7בהתאם לתכנית טב/  118
 /7בהתאם לתכנית טב/  012
 /7בהתאם לתכנית טב/  011
 /7בהתאם לתכנית טב/  018
 /7בהתאם לתכנית טב/  012
 /7בהתאם לתכנית טב/  /08
 /7בהתאם לתכנית טב/  172
 /7בהתאם לתכנית טב/  112
 /7טב/  בהתאם לתכנית 108
 /7בהתאם לתכנית טב/  102
 /7בהתאם לתכנית טב/  /17

 /7בהתאם לתכנית טב/  171
 /7בהתאם לתכנית טב/  128
 /7בהתאם לתכנית טב/  122

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מערכת דרכים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מדרך למגורים וממגורים לדרך.ייעוד שינוי 
 משצ"פ לדרך ולמגורים.ייעוד שינוי 
 מדרך למבני וממבני ציבור לדרך.ייעוד שינוי 

 קביעת זיקת הנאה לציבור.
 קביעת קווי בנין למבנים קיימים.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2700ובילקוט הפרסומים  1/0/11//07

 .1/0/11//11, בתאריך 0721
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
נצרת  7מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2028787/טלפון:  ///11עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 21991 ג/מס': מפורטת 

 רמת ישי. הסדרת חניון ציבורי, שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/221 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 10/12ג/  שינוי
 0000ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת ישי   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .18, 00חלקי חלקות:  11112גוש: 

 X: 216500קואורדינטה 
 Y: 734715קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת חניון ציבורי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לחניון. משצ"פייעוד שינוי 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2202ובילקוט הפרסומים  8/0/11//0/

 .8/0/11//00, בתאריך 1101
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

ועדה  . וכן במשרדי:0-27/8777/טלפון:  7//1171
נצרת  7מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 0-2028787/טלפון:  ///11עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 21021 ג/מס': מפורטת 
 ,דיר חנא.21הסדרת דרך גישה מכביש  שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/801 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

 1010ג/  שינוי
 2211ג/  שינוי
 17110ג/  שינוי

 102/8ג/  כפיפות
 2171ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דיר חנא   .יישוב: 

 X: 234050קואורדינטה 
 Y: 752050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  12018גוש: 
 .28 - 21, 01, 18חלקי חלקות:  12018גוש: 

 

 מטרת התכנית:
דיר  01מדרך מס'  21-28הסדרת דרך גישה לחלקות 

 חנא.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 11ממגורים לדרך בחלקה ייעוד . שינוי 1
 . הגדרת תנאים והוראות להיתרי בנייה.0

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 
טלפון:  ,סח'נין לב הגליל,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

/0-210210/ 
 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21010 ג/מס': מפורטת 
הקומות ושינוי שינוי אחוזי הבנייה ומס'  שם התכנית:

 בתכליות בשטח ספורט, סכנין
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

לב הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/808 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
 /1002ג/  שינוי
 8211ג/  שינוי
 11/ 2// /1002גלג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 X: 229600קואורדינטה 
 Y: 751550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .010, 171, 111, 02חלקות במלואן:  12100גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ספורט.ייעוד הגדרת זכויות אחידות לשטח מגרש ב

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת זכויות והוראות בנייה בהתאם לתכנית ג/ 

1002/. 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 
טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול

/0-210210/ 
 

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 נייה בהתכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21223 ג/מס': מפורטת 
הגדלת אחוזי בנייה, מס' קומות,  שם התכנית:

 תכסית ושינוי קווי בניין, סכנין
וק התכנון לח 82הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 0/201 ג/מס': ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 102/2ג/  שינוי
 2122ג/  שינוי
 2211ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 X: 229300קואורדינטה 
 Y: 752050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02 - 07חלקי חלקות:  /1202גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה, מס' הקומות, תכסית הבנייה 

 1/1ושינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט במגרש 
 וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 .1/1. שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט במגרש 1
 %/17במקום  002%-. הגדלת אחוזי הבנייה ל0

 .1/1במגרש 
קומות  0קומות במקום  7-. הגדלת מס' הקומות ל1

 .1/1במגרש 
במגרש  00%במקום  07%-. הגדלת תכסית הבנייה ל0

1/1. 
 . חלוקה בהסכמת הבעלים.7

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
/0-210210/ 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 32332 ג/מס': מפורטת 
 ממבני ציבור למגורים ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ומבני ציבור דיר חנא
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 12110 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2211ג/  שינוי
 17110ג/  שינוי

 10תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 דיר חנא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .10 - 11חלקי חלקות:  12018גוש: 

 X: 233375קואורדינטה 
 Y: 752075קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
של קרקע משטח למבני ציבור למגורים ייעוד שינוי 

 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור
 

 עיקרי הוראות התכנית:
למבני ציבור למגורים של קרקע משטח ייעוד שינוי 

 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור

 קרקעייעוד קביעת השימושים המותרות לכל 
 קביעת הוראות בנייה

 קביעת השלבים וההנחיות לביצוע
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, 2021ובילקוט הפרסומים  8/0/10//1/

 .8/0/10//00, בתאריך 2/07עמוד 
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית  התכנית
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,סח'ניןלב הגליל, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים /0-210210/
 הל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לק

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

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

 32220 ג/מס': מפורטת 
 שינוי תוואי דרך והסדרת קווי בניין. שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –התשכ"ה והבניה, 

 12208 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

 2201ג/  שינוי
 2211ג/  שינוי
 102/2ג/  שינוי
 2122ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 ./0חלקי חלקות:  12011גוש: 
 ./12, /0, 7חלקי חלקות:  12117גוש: 

 X: 228670קואורדינטה 
 Y: 752450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך לשם התאמתו למצב הקיים בפועל, 

וזכויות הבנייה על מנת לאפשר הסדרת  ושינוי בהוראות
 מבנה קיים ותוספות עתידיות מעליו.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי תוואי דרך לשם התאמתו למצב הקיים בפועל, 
ושינוי בהוראות וזכויות הבנייה על מנת לאפשר הסדרת 

 מבנה קיים ותוספות עתידיות מעליו.
 

בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים 
, התשעג, עמוד 2722ובילקוט הפרסומים  0/0/11//00

 .1/0/11///0, בתאריך 1112
 



3641 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 
טלפון:  ,סח'נין לב הגליל,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

/0-210210/ 
 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21010 ג/מס': מפורטת 
הקומות ושינוי שינוי אחוזי הבנייה ומס'  שם התכנית:

 בתכליות בשטח ספורט, סכנין
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

לב הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/808 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
 /1002ג/  שינוי
 8211ג/  שינוי
 11/ 2// /1002גלג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 X: 229600קואורדינטה 
 Y: 751550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .010, 171, 111, 02חלקות במלואן:  12100גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ספורט.ייעוד הגדרת זכויות אחידות לשטח מגרש ב

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת זכויות והוראות בנייה בהתאם לתכנית ג/ 

1002/. 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 
טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול

/0-210210/ 
 

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 נייה בהתכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21223 ג/מס': מפורטת 
הגדלת אחוזי בנייה, מס' קומות,  שם התכנית:

 תכסית ושינוי קווי בניין, סכנין
וק התכנון לח 82הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 0/201 ג/מס': ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 102/2ג/  שינוי
 2122ג/  שינוי
 2211ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 X: 229300קואורדינטה 
 Y: 752050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02 - 07חלקי חלקות:  /1202גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה, מס' הקומות, תכסית הבנייה 

 1/1ושינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט במגרש 
 וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 .1/1. שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט במגרש 1
 %/17במקום  002%-. הגדלת אחוזי הבנייה ל0

 .1/1במגרש 
קומות  0קומות במקום  7-. הגדלת מס' הקומות ל1

 .1/1במגרש 
במגרש  00%במקום  07%-. הגדלת תכסית הבנייה ל0

1/1. 
 . חלוקה בהסכמת הבעלים.7

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
/0-210210/ 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 32332 ג/מס': מפורטת 
 ממבני ציבור למגורים ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ומבני ציבור דיר חנא
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 12110 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2211ג/  שינוי
 17110ג/  שינוי

 10תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 דיר חנא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .10 - 11חלקי חלקות:  12018גוש: 

 X: 233375קואורדינטה 
 Y: 752075קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
של קרקע משטח למבני ציבור למגורים ייעוד שינוי 

 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור
 

 עיקרי הוראות התכנית:
למבני ציבור למגורים של קרקע משטח ייעוד שינוי 

 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור

 קרקעייעוד קביעת השימושים המותרות לכל 
 קביעת הוראות בנייה

 קביעת השלבים וההנחיות לביצוע
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, 2021ובילקוט הפרסומים  8/0/10//1/

 .8/0/10//00, בתאריך 2/07עמוד 
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית  התכנית
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,סח'ניןלב הגליל, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים /0-210210/
 הל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לק

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

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

 32220 ג/מס': מפורטת 
 שינוי תוואי דרך והסדרת קווי בניין. שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –התשכ"ה והבניה, 

 12208 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

 2201ג/  שינוי
 2211ג/  שינוי
 102/2ג/  שינוי
 2122ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 ./0חלקי חלקות:  12011גוש: 
 ./12, /0, 7חלקי חלקות:  12117גוש: 

 X: 228670קואורדינטה 
 Y: 752450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך לשם התאמתו למצב הקיים בפועל, 

וזכויות הבנייה על מנת לאפשר הסדרת  ושינוי בהוראות
 מבנה קיים ותוספות עתידיות מעליו.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי תוואי דרך לשם התאמתו למצב הקיים בפועל, 
ושינוי בהוראות וזכויות הבנייה על מנת לאפשר הסדרת 

 מבנה קיים ותוספות עתידיות מעליו.
 

בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים 
, התשעג, עמוד 2722ובילקוט הפרסומים  0/0/11//00

 .1/0/11///0, בתאריך 1112
 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3642

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,סח'ניןלב הגליל, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים /0-210210/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21212 ג/מס': מפורטת 
 תחנת תדלוק, כברי ביטול שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ גליל מערבי מופקדת -מטה אשר בנייה לתכנון ול

 0/272 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה וקה:איחוד וחל

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 1810חא/ מק/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כברי   .יישוב: 

 X: 212400קואורדינטה 
 Y: 768825קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .10, 0חלקי חלקות:  18128גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .1/ 1810ביטול תכנית חא/ מק/ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מתחנת תדלוק לשטח חקלאי.ייעוד שינוי 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02צחק מחוז הצפון, מעלה י
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ גליל -מטה אשר בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2812201/מערבי, טלפון: 

 

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

מכת ובהתאם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסת

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 32133 ג/מס': 
 אדמית -איחוד וחלוקה מחדש  שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 12711 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

 12071ג/  שינוי
 1/ 0//0חא/ מק/  שינוי
 0/ 7//0חא/ מק/  שינוי
 11/01ג/  שינוי
 0071ג/  שינוי
 1/780ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 0/ 2תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אדמית   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .12 - 18, 17חלקי חלקות:  18012גוש: 
 .11חלקי חלקות:  12170גוש: 
 .10 - 11, /1חלקות במלואן:  12182גוש: 
 .10, 11, 2, 1חלקי חלקות:  12182גוש: 

 X: 219550קואורדינטה 
 Y: 776050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת מגרשי מגורים א' בהרחבה הקהילתית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי שטח.יא. שינוי י

 ב. התוית דרכים.
 ג. שינוי גודל מגרש מגורים מינמאלי.

 ד. קביעת שימושים מותרים.
 ה. קביעת הוראות בנייה.

 ו. קביעת מרווחי בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2711ובילקוט הפרסומים  1/0/11//0/

 .1/0/11//11, בתאריך 0112
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית  התכנית
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171

ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2812201/טלפון: 

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

 
 

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

 32231 ג/
קביעת שימושים והוראות בנייה לקרקע  שם התכנית:

 חקלאית עם הנחיות מיוחדות צוריאל
לחוק התכנון  82לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 12211 ג/מס': תכנית מתאר מקומית 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 נית/בחלק מתחום התכניתבכל תחום התכ

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 /270ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צוריאל   .יישוב: 

 X: 230000קואורדינטה 
 Y: 767600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12, 8חלקי חלקות:  122/1גוש: 
 .2, 1 - 7חלקי חלקות:  122/8גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יעודי קרקע לשטח ללא תכנון מפורט המאפשר ימתן 

 הקמתה של חוות לולים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי קרקע:ימתן י

חקלאית עם הנחיות  עמשטח ללא תכנון מפורט לקרק
 מיוחדות ודרך משולבת

 קרקעייעוד קביעת השימושים ב
 קביעת הוראות בנייה

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -ה הגלילמעלבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/טלפון:  ,הגליל, מעונה

 

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
 .1282 -"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ

 
 

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

 21192 ג/מס': מפורטת 
לקרקע חקלאית עם הנחיות ייעוד שינוי  שם התכנית:

 מושב חוסן -מיוחדות 
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית , כי במשרדי 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 0/020 ג/מס': תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
 ות הבאות:המתייחסת לתכני

 מספר התכנית סוג היחס
 11801ג/  שינוי

 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 /1/ ד/ /1תמא/  כפיפות

 00תממ/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוסן   .יישוב: 

 X: 229250קואורדינטה 
 Y: 767100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12 - 17, 17, 11 - /1חלקי חלקות:  12821גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לאפשר המשך פיתוח של הפעילות המשקית שבתחום 

 מרכז תעסוקה בחוסן, - 11801תכנית ג/ 
התקפה וכן להרחיב את התוכנית הנ"ל צפונה, בכוונה 
להתיר ההקמה של סככות לאחסון קש כחומר גלם 

לגידול פטריות להכנת מצע לגידול פטריות, מבנים 
 ומתקנים נלווים.

לאפשר הקמת מתקנים ליצור אנרגיה נקיה, כגון תאים 
 פוו וולטאים על גגות המבנים החקלאיים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי מיוחד לקרקע חקלאית עם ייעוד שינוי 

הנחיות מיוחדות ושפ"פ, משפ"פ לקרקע חקלאית עם 
לקרקע חקלאית  הנחיות מיוחדות ומיער ואזור חקלאי

 עם הנחיות מיוחדות ושפ"פ.



3643 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 טלפון:  ,סח'ניןלב הגליל, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים /0-210210/
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 21212 ג/מס': מפורטת 
 תחנת תדלוק, כברי ביטול שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ גליל מערבי מופקדת -מטה אשר בנייה לתכנון ול

 0/272 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה וקה:איחוד וחל

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 1810חא/ מק/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כברי   .יישוב: 

 X: 212400קואורדינטה 
 Y: 768825קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .10, 0חלקי חלקות:  18128גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .1/ 1810ביטול תכנית חא/ מק/ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מתחנת תדלוק לשטח חקלאי.ייעוד שינוי 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02צחק מחוז הצפון, מעלה י
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ גליל -מטה אשר בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2812201/מערבי, טלפון: 

 

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

מכת ובהתאם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסת

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 32133 ג/מס': 
 אדמית -איחוד וחלוקה מחדש  שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 12711 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

 12071ג/  שינוי
 1/ 0//0חא/ מק/  שינוי
 0/ 7//0חא/ מק/  שינוי
 11/01ג/  שינוי
 0071ג/  שינוי
 1/780ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 0/ 2תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אדמית   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .12 - 18, 17חלקי חלקות:  18012גוש: 
 .11חלקי חלקות:  12170גוש: 
 .10 - 11, /1חלקות במלואן:  12182גוש: 
 .10, 11, 2, 1חלקי חלקות:  12182גוש: 

 X: 219550קואורדינטה 
 Y: 776050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת מגרשי מגורים א' בהרחבה הקהילתית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי שטח.יא. שינוי י

 ב. התוית דרכים.
 ג. שינוי גודל מגרש מגורים מינמאלי.

 ד. קביעת שימושים מותרים.
 ה. קביעת הוראות בנייה.

 ו. קביעת מרווחי בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2711ובילקוט הפרסומים  1/0/11//0/

 .1/0/11//11, בתאריך 0112
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית  התכנית
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171

ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 0-2812201/טלפון: 

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

 
 

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

 32231 ג/
קביעת שימושים והוראות בנייה לקרקע  שם התכנית:

 חקלאית עם הנחיות מיוחדות צוריאל
לחוק התכנון  82לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 12211 ג/מס': תכנית מתאר מקומית 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 נית/בחלק מתחום התכניתבכל תחום התכ

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 /270ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צוריאל   .יישוב: 

 X: 230000קואורדינטה 
 Y: 767600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12, 8חלקי חלקות:  122/1גוש: 
 .2, 1 - 7חלקי חלקות:  122/8גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יעודי קרקע לשטח ללא תכנון מפורט המאפשר ימתן 

 הקמתה של חוות לולים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי קרקע:ימתן י

חקלאית עם הנחיות  עמשטח ללא תכנון מפורט לקרק
 מיוחדות ודרך משולבת

 קרקעייעוד קביעת השימושים ב
 קביעת הוראות בנייה

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -ה הגלילמעלבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/טלפון:  ,הגליל, מעונה

 

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
 .1282 -"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ

 
 

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

 21192 ג/מס': מפורטת 
לקרקע חקלאית עם הנחיות ייעוד שינוי  שם התכנית:

 מושב חוסן -מיוחדות 
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית , כי במשרדי 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 0/020 ג/מס': תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
 ות הבאות:המתייחסת לתכני

 מספר התכנית סוג היחס
 11801ג/  שינוי

 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 /1/ ד/ /1תמא/  כפיפות

 00תממ/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוסן   .יישוב: 

 X: 229250קואורדינטה 
 Y: 767100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12 - 17, 17, 11 - /1חלקי חלקות:  12821גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לאפשר המשך פיתוח של הפעילות המשקית שבתחום 

 מרכז תעסוקה בחוסן, - 11801תכנית ג/ 
התקפה וכן להרחיב את התוכנית הנ"ל צפונה, בכוונה 
להתיר ההקמה של סככות לאחסון קש כחומר גלם 

לגידול פטריות להכנת מצע לגידול פטריות, מבנים 
 ומתקנים נלווים.

לאפשר הקמת מתקנים ליצור אנרגיה נקיה, כגון תאים 
 פוו וולטאים על גגות המבנים החקלאיים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי מיוחד לקרקע חקלאית עם ייעוד שינוי 

הנחיות מיוחדות ושפ"פ, משפ"פ לקרקע חקלאית עם 
לקרקע חקלאית  הנחיות מיוחדות ומיער ואזור חקלאי

 עם הנחיות מיוחדות ושפ"פ.



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3644

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/טלפון:  ,מעונההגליל, 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21911 ג/מס': מפורטת 
השטח ושינוי הוראות בנייה ייעוד שינוי  שם התכנית:

 חוסן, 31בנחלה 
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 0/201 ג/מס': תכנית מתאר 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

 /018ג/  שינוי
 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 2271ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוסן   .יישוב: 

 X: 228300קואורדינטה 
 Y: 766750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .2, 0חלקי חלקות:  12822גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מתן לגיטימציה למבנים קיימים וכן לאפשר הקמת 
שימושים תומכי חקלאים פעילים ושימושים המבוססים 

על פעילות חקלאית בתוך הנחלה התכנית תואמת 
 למדיניות הועדה המחוזית צפון.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
שטח ממבני משק חקלאיים לשטח חקלאי ייעוד . שינוי 1

 .0, 2ח"ח  12822עם הנחיות מיוחדות בגוש 
 . שינוי קו בניין לפי התשריט.0
. לגיטימציה של יח"א קיימות ואפשרות הקמת יח"א 1

 בחוסן. 17נוספות בנחלה 
 . קביעת זכויות והוראות בנייה.0

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/טלפון:  ,מעונההגליל, 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21031 ג/מס': מפורטת 
 , 32קרקע בנחלה ייעוד שינוי  שם התכנית:

 פקיעין החדשה
ק התכנון לחו 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 
 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומיתבנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 /0/81 ג/מס': תכנית מתאר 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

 2271ג/  שינוי
 0171ג/  שינוי

 17תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 02/8ג/  כפיפות

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 12פקיעין חדשה רחוב: פקיעין חדשה יישוב: 

 X: 230800קואורדינטה 
 Y: 765225קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .72 - 78, 12חלקי חלקות:  12/12גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
שטח למגורים ביישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם ייעוד 

במושב פקיעין  12הנחיות מיוחדות בנחלה מס' 
 החדשה, ע"מ לאפשר:

 הקמתן של שתי יחידות דיור. -
 הקמת שש יחידות אירוח ובריכה לא מקורה. -
 הקמתו של מבנה לעיבוד תוצרת חקלאית. -
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ע ממבני מגורים ושטח חקלאי למגורים קרקייעוד שינוי 

בישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, ללא 
 שינוי בגודל אזור המגורים.

 שינוי בקווי הבניין המאושרים.
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/הגליל, מעונה  טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21092 ג/מס': מפורטת 
 שינוי בהוראות וזכויות הבנייה, ינוח ג'ת שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה ול לתכנון

 0/822 ג/מס': תכנית מתאר 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

 1117ג/  שינוי
 /718ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ג'ת   .-ינוחיישוב: 

 X: 224400קואורדינטה 
 Y: 765550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .81חלקי חלקות:  18112גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ./718. הסדרת זכויות בנייה לפי תכנית ג/ 1
 קו בנייה.. שינוי 0

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בהתאם  81/2, 81/1הסדרת זכויות בנייה במגרשים  -

 ./718להוראות ג/ 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/מעונה  טלפון: הגליל, 

 

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 וההתכנון 
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21211 ג/מס': מפורטת 
, 30קרקע בנחלה מס' ייעוד שינוי  שם התכנית:

 פקיעין החדשה
לחוק התכנון  82בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 0/200 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 



3645 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/טלפון:  ,מעונההגליל, 

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 21911 ג/מס': מפורטת 
השטח ושינוי הוראות בנייה ייעוד שינוי  שם התכנית:

 חוסן, 31בנחלה 
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 0/201 ג/מס': תכנית מתאר 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

 /018ג/  שינוי
 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 2271ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוסן   .יישוב: 

 X: 228300קואורדינטה 
 Y: 766750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .2, 0חלקי חלקות:  12822גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מתן לגיטימציה למבנים קיימים וכן לאפשר הקמת 
שימושים תומכי חקלאים פעילים ושימושים המבוססים 

על פעילות חקלאית בתוך הנחלה התכנית תואמת 
 למדיניות הועדה המחוזית צפון.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
שטח ממבני משק חקלאיים לשטח חקלאי ייעוד . שינוי 1

 .0, 2ח"ח  12822עם הנחיות מיוחדות בגוש 
 . שינוי קו בניין לפי התשריט.0
. לגיטימציה של יח"א קיימות ואפשרות הקמת יח"א 1

 בחוסן. 17נוספות בנחלה 
 . קביעת זכויות והוראות בנייה.0

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/טלפון:  ,מעונההגליל, 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21031 ג/מס': מפורטת 
 , 32קרקע בנחלה ייעוד שינוי  שם התכנית:

 פקיעין החדשה
ק התכנון לחו 82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1227 –והבניה, התשכ"ה 
 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומיתבנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 /0/81 ג/מס': תכנית מתאר 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

 2271ג/  שינוי
 0171ג/  שינוי

 17תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 02/8ג/  כפיפות

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 12פקיעין חדשה רחוב: פקיעין חדשה יישוב: 

 X: 230800קואורדינטה 
 Y: 765225קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .72 - 78, 12חלקי חלקות:  12/12גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
שטח למגורים ביישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם ייעוד 

במושב פקיעין  12הנחיות מיוחדות בנחלה מס' 
 החדשה, ע"מ לאפשר:

 הקמתן של שתי יחידות דיור. -
 הקמת שש יחידות אירוח ובריכה לא מקורה. -
 הקמתו של מבנה לעיבוד תוצרת חקלאית. -
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ע ממבני מגורים ושטח חקלאי למגורים קרקייעוד שינוי 

בישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, ללא 
 שינוי בגודל אזור המגורים.

 שינוי בקווי הבניין המאושרים.
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/הגליל, מעונה  טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21092 ג/מס': מפורטת 
 שינוי בהוראות וזכויות הבנייה, ינוח ג'ת שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה ול לתכנון

 0/822 ג/מס': תכנית מתאר 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

 1117ג/  שינוי
 /718ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ג'ת   .-ינוחיישוב: 

 X: 224400קואורדינטה 
 Y: 765550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .81חלקי חלקות:  18112גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ./718. הסדרת זכויות בנייה לפי תכנית ג/ 1
 קו בנייה.. שינוי 0

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בהתאם  81/2, 81/1הסדרת זכויות בנייה במגרשים  -

 ./718להוראות ג/ 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/מעונה  טלפון: הגליל, 

 

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 וההתכנון 
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21211 ג/מס': מפורטת 
, 30קרקע בנחלה מס' ייעוד שינוי  שם התכנית:

 פקיעין החדשה
לחוק התכנון  82בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 0/200 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3646

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0171ג/  שינוי
 2271ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 02/8ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פקיעין חדשה   .יישוב: 

 X: 230800קואורדינטה 
 Y: 765175קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .72 - 78, 11 - 12חלקי חלקות:  12/12גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שטח למגורים ביישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם ייעוד 

במושב פקיעין החדשה  18הנחיות מיוחדות בנחלה מס' 
 ע"מ לאפשר:

 הקמתן של שתי יחידות דיור. -
 יחידות אירוח וספא.הקמת שש  -
 הקמתו של מבנה לעיבוד תוצרת חקלאית. -
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע ממבני מגורים ושטח חקלאי למגורים ייעוד שינוי 

בישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, ללא 
 שינוי בגודל אזור המגורים.

 שינוי בקווי הבניין המאושרים.
 תא שטח. קביעת השימושים המותרים בכל

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

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

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

על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילייה בנועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/הגליל,   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
 .1282 -דתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבו

 
 

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

 23211 ג/
הסדרה וחלוקת מגרשים במגרש  שם התכנית:

 בהתאם לתכנית מאושרת, תפן31
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית , כי במשרדי הועדה 1227 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 //010 ג/מס': תכנית מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0011ג/  שינוי
 11/ 1//0מג/ מק/  שינוי

 2/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 17תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל תפן   .יישוב: 

 

 X: 220000קואורדינטה 
 Y: 764500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02, /0חלקות במלואן:  12121גוש: 
 .0חלקות במלואן:  12017גוש: 
 .11, 71, 01חלקי חלקות:  12017גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בהתאם לתכנית  /1הסדרת וחלוקת מגרשים במגרש -

 מאושרת.
התכנית מציעה חלוקת משנה של השטח למספר -

 מגרשים לתעשייה.
של חלק משטח התעשייה לדרך )במטרה ייעוד שינוי -

 (.01לאפשר גישה מדרך 
 ק משטח התעשייה לשצ"פ.של חלייעוד שינוי -

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת גודל מגרש מינימאלי.-
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל -
 קביעת הוראות בנייה.-
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.-

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -ה הגלילמעלבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/טלפון:  ,הגליל, מעונה

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 21323 ג/מס': מפורטת 

 שינוי בזכויות ובהוראות הבנייה  שם התכנית:
 , שלומי213במגרש מגורים מס' 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0/101 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

 7280ג/  שינוי
 11100ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שלומי   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .72, 11חלקי חלקות:  12/11גוש: 

 X: 213860קואורדינטה 
 Y: 775465קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 0-ל 1-מטרת התכנית היא הגדלת מספר יחידות דיור מ

 במגרש תוך הוספת אחוזי בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 המותריםבנייה שינוי בקווי הבנין ובגובה ה

 הגדלת תכסית הקרקע והשטח המותר לבניה
 קביעת מספר יחידות הדיור המותרות לבניה

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2721ובילקוט הפרסומים  7/0/11//1/

 .7/0/11//12, בתאריך 0101
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
ד.נ מעלה הגליל, -ה הגלילמעלבנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין 0-2212272/טלפון:  ,מעונה
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 

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

 21113 ג/מס': מפורטת 
 , 91הגדלת שטחי בנייה במגרש  שם התכנית:

 מושב נטועה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/701 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
 00/ 8//0מג/ מק/  שינוי
 127/0ג/  שינוי

 2/ 0תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 18תמא/  כפיפות
 2271ג/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 /0/ 0/11מג/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נטועה   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  12220גוש: 
 .22חלקי חלקות:  12221גוש: 
 .1חלקי חלקות:  12101גוש: 

 X: 230350קואורדינטה 
 Y: 774425קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
לגיטימציה למבנה קיים הגדלת שטחי בנייה לצורך מתן -

 בפועל
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מחסן, הגדלת שטחי בנייה לטובת מרחב מוגן קיים,-

 משרד לבעלי מקצוע חופשי חניות מקורות,
 שינוי בקוי בניין-

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2202ובילקוט הפרסומים  2/0/11///0

 .8/0/11//00, בתאריך 1102
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
ד.נ מעלה הגליל,   -ה הגלילמעלבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 0-2212272/טלפון:  ,מעונה
ים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימ

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

 
 
 



3647 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0171ג/  שינוי
 2271ג/  שינוי

 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 2/ 0תממ/  כפיפות
 02/8ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פקיעין חדשה   .יישוב: 

 X: 230800קואורדינטה 
 Y: 765175קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .72 - 78, 11 - 12חלקי חלקות:  12/12גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שטח למגורים ביישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם ייעוד 

במושב פקיעין החדשה  18הנחיות מיוחדות בנחלה מס' 
 ע"מ לאפשר:

 הקמתן של שתי יחידות דיור. -
 יחידות אירוח וספא.הקמת שש  -
 הקמתו של מבנה לעיבוד תוצרת חקלאית. -
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע ממבני מגורים ושטח חקלאי למגורים ייעוד שינוי 

בישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, ללא 
 שינוי בגודל אזור המגורים.

 שינוי בקווי הבניין המאושרים.
 תא שטח. קביעת השימושים המותרים בכל

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

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

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

על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילייה בנועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/הגליל,   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
 .1282 -דתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבו

 
 

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

 23211 ג/
הסדרה וחלוקת מגרשים במגרש  שם התכנית:

 בהתאם לתכנית מאושרת, תפן31
לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית , כי במשרדי הועדה 1227 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 //010 ג/מס': תכנית מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0011ג/  שינוי
 11/ 1//0מג/ מק/  שינוי

 2/ 0תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 17תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל תפן   .יישוב: 

 

 X: 220000קואורדינטה 
 Y: 764500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02, /0חלקות במלואן:  12121גוש: 
 .0חלקות במלואן:  12017גוש: 
 .11, 71, 01חלקי חלקות:  12017גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בהתאם לתכנית  /1הסדרת וחלוקת מגרשים במגרש -

 מאושרת.
התכנית מציעה חלוקת משנה של השטח למספר -

 מגרשים לתעשייה.
של חלק משטח התעשייה לדרך )במטרה ייעוד שינוי -

 (.01לאפשר גישה מדרך 
 ק משטח התעשייה לשצ"פ.של חלייעוד שינוי -

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת גודל מגרש מינימאלי.-
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל -
 קביעת הוראות בנייה.-
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.-

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

ד.נ מעלה -ה הגלילמעלבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 0-2212272/טלפון:  ,הגליל, מעונה

 

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

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

 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 21323 ג/מס': מפורטת 

 שינוי בזכויות ובהוראות הבנייה  שם התכנית:
 , שלומי213במגרש מגורים מס' 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0/101 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

 7280ג/  שינוי
 11100ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שלומי   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .72, 11חלקי חלקות:  12/11גוש: 

 X: 213860קואורדינטה 
 Y: 775465קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 0-ל 1-מטרת התכנית היא הגדלת מספר יחידות דיור מ

 במגרש תוך הוספת אחוזי בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 המותריםבנייה שינוי בקווי הבנין ובגובה ה

 הגדלת תכסית הקרקע והשטח המותר לבניה
 קביעת מספר יחידות הדיור המותרות לבניה

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2721ובילקוט הפרסומים  7/0/11//1/

 .7/0/11//12, בתאריך 0101
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
ד.נ מעלה הגליל, -ה הגלילמעלבנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין 0-2212272/טלפון:  ,מעונה
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 

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

 21113 ג/מס': מפורטת 
 , 91הגדלת שטחי בנייה במגרש  שם התכנית:

 מושב נטועה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/701 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
 00/ 8//0מג/ מק/  שינוי
 127/0ג/  שינוי

 2/ 0תממ/  כפיפות
 17תמא/  כפיפות
 18תמא/  כפיפות
 2271ג/  כפיפות
 0/ ב/ 10תמא/  כפיפות
 /0/ 0/11מג/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נטועה   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  12220גוש: 
 .22חלקי חלקות:  12221גוש: 
 .1חלקי חלקות:  12101גוש: 

 X: 230350קואורדינטה 
 Y: 774425קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
לגיטימציה למבנה קיים הגדלת שטחי בנייה לצורך מתן -

 בפועל
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מחסן, הגדלת שטחי בנייה לטובת מרחב מוגן קיים,-

 משרד לבעלי מקצוע חופשי חניות מקורות,
 שינוי בקוי בניין-

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2202ובילקוט הפרסומים  2/0/11///0

 .8/0/11//00, בתאריך 1102
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
ד.נ מעלה הגליל,   -ה הגלילמעלבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 0-2212272/טלפון:  ,מעונה
ים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימ

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

 
 
 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3648

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 21111 ג/
 שינוי קו בנין ותוספת קומה, בית ג'אן שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/771 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
 287ג/  שינוי
 7002ג/  שינוי

 12271ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן   .יישוב: 

 X: 234250קואורדינטה 
 Y: 763575קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02חלקות במלואן:  01/11גוש: 
 .100חלקי חלקות:  01/11גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי קו בניין ותוספת קומה והגדלת אחוזי בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .%/18-ל %/2 -. הגדלת זכויות בנייה מ1
. קביעת קווי בניין ע"פ קונטור המבנה הקיים כמסומן 0

 בתשריט.
 קומות. 1 -ל 0-. הגדלת מס' קומות מ1
 . הגדלת גובה מבנה.0
 . הגדלת צפיפות לדונם.7
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.2

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי . 0-27/8777/טלפון: 

 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית ייה בנהתכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 21112 ג/
שינוי קו בניין והגדלת אחוזי בנייה,  שם התכנית:

 תכסית קרקע ותוספת קומה, בית ג'אן
לחוק התכנון  82הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת בזה

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/702 ג/מס': מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
חה ניתן להוציא תכנית שמכו התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 287ג/  שינוי

 12271ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן   .יישוב: 

 X: 235175קואורדינטה 
 Y: 763275קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .21חלקות במלואן:  12717גוש: 
 .110חלקי חלקות:  12717גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 , בית ג'ן21שינוי בהוראות וזכויות בנייה בחלקה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 %/17-ל 10% -הגדלת אחוזי בנייה מ

 שינוי קו בניין כמסומן בתשריט
 יח"ד/ דונם. 2-יח"ד/ דונם ל 0-הגדלת צפיפות לדונם מ

 .1-ל 0-הגדלת מס' קומות מ
 הגדלת גובה מבנה.

  %/7 -ל  12% -הגדלת תכסית קרקע מ 
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על י

ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 

רדי . העתק ההתנגדות יומצא למש0-27/8777/טלפון: 
 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21313 ג/מס': מפורטת 
שינוי והגדרת זכויות בנייה למגורים ב',  שם התכנית:

 בשכונת חיילים משוחררים, חורפיש
לחוק התכנון  82בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/1/1 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

 11211ג/  שינוי
 //20ג/  שינוי

 12271ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חורפיש   .יישוב: 

 X: 231950קואורדינטה 
 Y: 768875קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .7חלקי חלקות:  12211גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ומתן לגיטימציה בנייה שינוי והגדרת הוראות וזכויות ה

 למבנה קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת התכליות והשימושים לאזור מגורים ב'.-
מתוכם  102%-רביים להמבנייה קביעת שטחי ה-

 עיקריים. 1/7%
 יח"ד. 0-קביעת מס' יח"ד ל-
 קומות. 1-ל 0-הקטנת מס' הקומות מ-
מ' ומתן הנחיות  11-מ' ל 17-נים מיהקטנת גובה הבני-

 למדידת גובה.
 קביעת קוי הבניין בהתאם לקיים ולמתוכנן, כמסומן בשריט.-
 .77% -ל %/7-הגדלת תכסית הקרקע מ-
 הנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח.-
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.-
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 32331 ג/מס': מפורטת 
ממגורים למגורים מסחר ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ותעסוקה, הגדרת הוראות וזכויות בנייה, חורפיש
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 /1211 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
 1017ג/  שינוי

 12271ג/  כפיפות
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 חורפיש   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .70חלקות במלואן:  12022גוש: 

 X: 232800קואורדינטה 
 Y: 769350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ממגורים ייעוד הסדרת שימושי הקרקע באמצעות שינוי 

א' למגורים, מסחר ותעסוקה, קביעת הוראות וזכויות 
 בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מאזור מגורים א' לאזור מגורים מסחר ייעוד שינוי 

 ותעסוקה
 קביעת הוראות וזכויות בנייה:

 20% -ל  %/2 -מ  הגדלת תכסית קרקע
 118.0% -ל  %/10 -הגדלת אחוזי בנייה כוללים מ 

 -אחוזי בנייה עיקריים למגורים ו 1/2.27%מתוכם 
 אחוזי בנייה עיקריים לתעסוקה ומסחר. 11.11%

 מ' 12 -מ' ל  11.7 -מבנה מ  הגדלת גובה
 שינוי קווי בניין )בהתאם לקונטור מבנה קיים(.



3649 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 21111 ג/
 שינוי קו בנין ותוספת קומה, בית ג'אן שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/771 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
 287ג/  שינוי
 7002ג/  שינוי

 12271ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן   .יישוב: 

 X: 234250קואורדינטה 
 Y: 763575קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02חלקות במלואן:  01/11גוש: 
 .100חלקי חלקות:  01/11גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי קו בניין ותוספת קומה והגדלת אחוזי בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .%/18-ל %/2 -. הגדלת זכויות בנייה מ1
. קביעת קווי בניין ע"פ קונטור המבנה הקיים כמסומן 0

 בתשריט.
 קומות. 1 -ל 0-. הגדלת מס' קומות מ1
 . הגדלת גובה מבנה.0
 . הגדלת צפיפות לדונם.7
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.2

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי . 0-27/8777/טלפון: 

 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית ייה בנהתכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 21112 ג/
שינוי קו בניין והגדלת אחוזי בנייה,  שם התכנית:

 תכסית קרקע ותוספת קומה, בית ג'אן
לחוק התכנון  82הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת בזה

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/702 ג/מס': מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
חה ניתן להוציא תכנית שמכו התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 287ג/  שינוי

 12271ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן   .יישוב: 

 X: 235175קואורדינטה 
 Y: 763275קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .21חלקות במלואן:  12717גוש: 
 .110חלקי חלקות:  12717גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 , בית ג'ן21שינוי בהוראות וזכויות בנייה בחלקה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 %/17-ל 10% -הגדלת אחוזי בנייה מ

 שינוי קו בניין כמסומן בתשריט
 יח"ד/ דונם. 2-יח"ד/ דונם ל 0-הגדלת צפיפות לדונם מ

 .1-ל 0-הגדלת מס' קומות מ
 הגדלת גובה מבנה.

  %/7 -ל  12% -הגדלת תכסית קרקע מ 
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על י

ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 

רדי . העתק ההתנגדות יומצא למש0-27/8777/טלפון: 
 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות

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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 21313 ג/מס': מפורטת 
שינוי והגדרת זכויות בנייה למגורים ב',  שם התכנית:

 בשכונת חיילים משוחררים, חורפיש
לחוק התכנון  82בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –יה, התשכ"ה והבנ
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/1/1 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

 11211ג/  שינוי
 //20ג/  שינוי

 12271ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חורפיש   .יישוב: 

 X: 231950קואורדינטה 
 Y: 768875קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .7חלקי חלקות:  12211גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ומתן לגיטימציה בנייה שינוי והגדרת הוראות וזכויות ה

 למבנה קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת התכליות והשימושים לאזור מגורים ב'.-
מתוכם  102%-רביים להמבנייה קביעת שטחי ה-

 עיקריים. 1/7%
 יח"ד. 0-קביעת מס' יח"ד ל-
 קומות. 1-ל 0-הקטנת מס' הקומות מ-
מ' ומתן הנחיות  11-מ' ל 17-נים מיהקטנת גובה הבני-

 למדידת גובה.
 קביעת קוי הבניין בהתאם לקיים ולמתוכנן, כמסומן בשריט.-
 .77% -ל %/7-הגדלת תכסית הקרקע מ-
 הנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח.-
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.-
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 32331 ג/מס': מפורטת 
ממגורים למגורים מסחר ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ותעסוקה, הגדרת הוראות וזכויות בנייה, חורפיש
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 /1211 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
 1017ג/  שינוי

 12271ג/  כפיפות
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 חורפיש   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .70חלקות במלואן:  12022גוש: 

 X: 232800קואורדינטה 
 Y: 769350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ממגורים ייעוד הסדרת שימושי הקרקע באמצעות שינוי 

א' למגורים, מסחר ותעסוקה, קביעת הוראות וזכויות 
 בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מאזור מגורים א' לאזור מגורים מסחר ייעוד שינוי 

 ותעסוקה
 קביעת הוראות וזכויות בנייה:

 20% -ל  %/2 -מ  הגדלת תכסית קרקע
 118.0% -ל  %/10 -הגדלת אחוזי בנייה כוללים מ 

 -אחוזי בנייה עיקריים למגורים ו 1/2.27%מתוכם 
 אחוזי בנייה עיקריים לתעסוקה ומסחר. 11.11%

 מ' 12 -מ' ל  11.7 -מבנה מ  הגדלת גובה
 שינוי קווי בניין )בהתאם לקונטור מבנה קיים(.



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3650

 הקצאת חניות והסדרת כניסות ויציאות.
 סימון מבנים להריסה.

 קביעת הוראות לבינוי ופיתוח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2202ובילקוט הפרסומים  8/0/11//12

 .8/0/11//00ריך , בתא1171
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות
ין בה בימים ובשעות שהמשרדים המעוניין רשאי לעי

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 21130 ג/מס': מפורטת 

שינוי קווי בניין, הגדלת תכסית קרקע  שם התכנית:
 ומספר קומות, בית ג'אן

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0/118 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

 287ג/  שינוי
 12271ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .170חלקי חלקות:  127/1גוש: 
 .08חלקות במלואן:  12712גוש: 

 X: 235800קואורדינטה 
 Y: 763160קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי קוו בניין ,הגדלת תכסית קרקע והגדלת מס' 

 קומות, הגדלת אחוזי בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בלבד.  08שינויי קו בניין בחלקה 

 א. הקטנת קו בניין בהתאם למבנים הקיימים.
 . 07% -ל  %/0 -מ . הגדלת תכסית קרקע0
 קומות.  1קומות ל  - 0קומות ,מ  . הגדלת מס'1
 מ"ר שטחי בנייה. /18. תוספת 0
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2201ובילקוט הפרסומים  2/0/11//10

 .1/0/11//0/, בתאריך 7211
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02 מחוז הצפון, מעלה יצחקבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 

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

 21133 ג/מס': מפורטת 
 מתקני ביוב, ניר דוד שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –תשכ"ה והבניה, ה
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
עמק המעיינות מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/011 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 17102ג/  שינוי

 

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

 X: 243610קואורדינטה 
 Y: 711850קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12 - 17חלקי חלקות:  0/221גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שטחים לבריכת הקמת תחנת שאיבה לביוב והסדרת 

 חרום ודרך גישה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה לביוב ובריכות חרום לשפכים

מקרקע חקלאית לאזור מתקנים הנדסיים ייעוד שינוי 
 ודרך מוצעת 

 קביעת זכויות והוראות בנייה
 קביעת שימושים באזור מתקנים הנדסיים

בנייה קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 
 בשטח

 התווית דרך גישה
 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

המעיינות, בית שאן  עמקבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 /0-2/2787/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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 אלכס שפול, אדריכל מ"מ
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 
 



3651 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

 הקצאת חניות והסדרת כניסות ויציאות.
 סימון מבנים להריסה.

 קביעת הוראות לבינוי ופיתוח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2202ובילקוט הפרסומים  8/0/11//12

 .8/0/11//00ריך , בתא1171
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות
ין בה בימים ובשעות שהמשרדים המעוניין רשאי לעי

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 21130 ג/מס': מפורטת 

שינוי קווי בניין, הגדלת תכסית קרקע  שם התכנית:
 ומספר קומות, בית ג'אן

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0/118 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

 287ג/  שינוי
 12271ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .170חלקי חלקות:  127/1גוש: 
 .08חלקות במלואן:  12712גוש: 

 X: 235800קואורדינטה 
 Y: 763160קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי קוו בניין ,הגדלת תכסית קרקע והגדלת מס' 

 קומות, הגדלת אחוזי בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בלבד.  08שינויי קו בניין בחלקה 

 א. הקטנת קו בניין בהתאם למבנים הקיימים.
 . 07% -ל  %/0 -מ . הגדלת תכסית קרקע0
 קומות.  1קומות ל  - 0קומות ,מ  . הגדלת מס'1
 מ"ר שטחי בנייה. /18. תוספת 0
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 2201ובילקוט הפרסומים  2/0/11//10

 .1/0/11//0/, בתאריך 7211
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  02 מחוז הצפון, מעלה יצחקבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 0-27/8777/טלפון:  7//1171
 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל /0-2218/1/טלפון:  00270תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 

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

 21133 ג/מס': מפורטת 
 מתקני ביוב, ניר דוד שם התכנית:

לחוק התכנון  82נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1227 –תשכ"ה והבניה, ה
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
עמק המעיינות מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 0/011 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 17102ג/  שינוי

 

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

 X: 243610קואורדינטה 
 Y: 711850קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12 - 17חלקי חלקות:  0/221גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שטחים לבריכת הקמת תחנת שאיבה לביוב והסדרת 

 חרום ודרך גישה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה לביוב ובריכות חרום לשפכים

מקרקע חקלאית לאזור מתקנים הנדסיים ייעוד שינוי 
 ודרך מוצעת 

 קביעת זכויות והוראות בנייה
 קביעת שימושים באזור מתקנים הנדסיים

בנייה קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 
 בשטח

 התווית דרך גישה
 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  /2לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  //1סעיף 

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

 7//1171נצרת עילית  02מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 0-27/8777/טלפון: 

המעיינות, בית שאן  עמקבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 /0-2/2787/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
 .1282 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 אלכס שפול, אדריכל מ"מ
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 
 

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

גי.אר.פי.אס.קיי. בע"מ
)ח"פ 51-227952-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.3.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' הארבעה 
10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן גורן, מפרק

מיוזיק ניוז בע"מ
)ח"פ 51-475244-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.3.2014, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' מוהליבר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ים,  בת   ,9
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים הרפז, מנכ"ל

עפרה מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-094767-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.3.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' נרבתה 
11, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדו נחום, עו"ד, מפרק

בלקן יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-162680-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבן  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,11.3.2014 ביום  תתכנס 
גבירול 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום כוך, מפרק

ח. פלמן ושות' בע"מ
)ח"פ 51-000827-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבן  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,11.3.2014 ביום  תתכנס 
גבירול 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום כוך, מפרק

שבתאי בלילי - ערן מלץ בע"מ
)ח"פ 51-413309-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,25.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,19 קומה  על,  מגדל   ,50 דיזינגוף 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אלון איזנברג, עו"ד, מפרק
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מגן דולר מסחר בע"מ
)ח"פ 51-401317-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק

מומנט מוצרי השקעה בע"מ
)ח"פ 51-379356-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,11.15 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק

מבט מטבעות בע"מ
)ח"פ 51-400210-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק

מבט מטבעות מסחר 2007 בע"מ
)ח"פ 51-400283-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,12.15 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק

אמריליס לוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-356670-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
10.00, במשרד עו"ד שי הראל,  תתכנס ביום 25.3.2014, בשעה 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

לינק ע. נ. עסקים בע"מ
)ח"פ 51-127614-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
10.00, במשרד עו"ד שי הראל,  תתכנס ביום 25.3.2014, בשעה 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

שלדג תעופה בע"מ
)ח"פ 51-427740-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' צייטלין 
6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מתן עדוי, מפרק

קומיטמנט בע"מ
)ח"פ 51-161917-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שטיינמץ  במשרד   ,12.00 בשעה   ,28.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הרינג גורמן ושות' עורכי דין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
נועם רוזנברג, עו"ד, מפרק
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בטוחה ניהול קרנות נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-092817-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק

מגן מוצרים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-375171-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,10.45 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק

הלפ אראונד בע"מ
)ח"פ 51-488510-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גרוס,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קליינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג  ושות', רח' מנחם בגין 132, 
מרכז עזריאלי, הבניין העגול, קומה 39, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עבד אלרחים נאשף, עו"ד, מפרק

גי.טי פרומושן )ג.ט.( בע"מ
)ח"פ 51-429649-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' שלום אש 
9, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פרדנירו, מפרק

כליל מוצרי השקעה בע"מ
)ח"פ 51-406870-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,10.15 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק

מומנט השקעה ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-380940-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק

תשואות ניהול קרנות נאמנות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-188679-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,11.30 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק

אילנות בטוחה הון בע"מ
)ח"פ 51-089385-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ירושלים,  בנק  במשרדי   ,11.45 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס 
רח' הנגב 2, קומה 4, חדר ישיבות עיר דוד, אירפורט סיטי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפי חיים, מפרק
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שימורי ויליגר בע"מ
)ח"פ 51-090653-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מאיר עזרא 5, קרית מלאכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיהוד גולדין, מפרק

מעדני טיבונגליל וירושלים )ניהול( 1992 בע"מ
)ח"פ 51-175154-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מאיר עזרא 5, קרית מלאכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיהוד גולדין, מפרק

דג שאן )1992( בע"מ
)ח"פ 51-171263-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מאיר עזרא 5, קרית מלאכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיהוד גולדין, מפרק

מאיר עזרא יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-183605-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מאיר עזרא 5, קרית מלאכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיהוד גולדין, מפרק

רומולוקס בע"מ
)ח"פ 51-140025-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.3.2014, בשעה 8.00, אצל המפרק, רח' בן גוריון 
55, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו רכס, מפרק

הברזל 34 מזון בע"מ
)ח"פ 51-428355-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ויצמן  רח'  12.00, אצל המפרק,  23.3.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
51, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון גרינברג, מפרק

ליינרטק בע"מ
)ח"פ 51-276010-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  10.00, במשרד עורכי  26.3.2014, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
יוסי אברהם ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יואב הלפר, עו"ד, מפרק

שופרא מוצרי מזון איכותיים בע"מ
)ח"פ 51-170866-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מוסינזון 
31, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרטין גלוז, מפרק
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יוסי נחמה אריזות נעליים בע"מ
)ח"פ 51-368832-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.3.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
פינסקר 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ששי לוי, עו"ד, מפרק

טרמקס קרבון בע"מ
)ח"פ 51-411727-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.3.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הגנן 15, 
ת"ד 2042, באר שבע 8488933, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניסים אמר, מפרק

אר.אר.אר.אי.בי. אינווסטמנטס בע"מ
)ח"פ 51-401700-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.4.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הנשיאים 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  הוד   ,8/9
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוני רחמים, מפרק

סלייפניר בע"מ
)ח"פ 51-448792-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.4.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' וילנסקי 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  משה, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן טננבוים, עו"ד, מפרק

גנץ תעשיות )1985( בע"מ
)ח"פ 51-108972-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מאיר עזרא 5, קרית מלאכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיהוד גולדין, מפרק

ויליגר הפצה בע"מ
)ח"פ 51-186275-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,6.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מאיר עזרא 5, קרית מלאכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיהוד גולדין, מפרק

א.ש. יוזמה בצועים בע"מ
)ח"פ 51-248422-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קק"ל 41, 
קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום גל, מפרק

בלפור תעשיות אם.איי.טי. בע"מ
)ח"פ 51-363054-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שקדיה 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  13, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סמי בן יצחק, מפרק
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אזורים מלון סיטי טאואר בע"מ
)ח"פ 51-413882-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.4.2014, בשעה 11.30, אצל מלונות פתאל, 
דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 35, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר עקה, מפרק

קבבונים בע"מ
)ח"פ 51-368099-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
באמצעות  המפרק,  אצל   ,8.30 בשעה   ,13.3.2014 ביום  תתכנס 
עו"ד אורן סלעי, רח' דרך בר יהודה 52, נשר, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עדי פיבר, מפרק

סופ.. תיקן בע"מ
)ח"פ 51-243375-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,18.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
העצמאות 16, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אוריאל בן אסולי, מפרק

קמין נדל"ן בלטיק בע"מ
)ח"פ 51-402675-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,18.3.2014 ביום  תתכנס 
ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שרון רוזנבלום, מפרקת

טיבונגליל בע"מ
)ח"פ 51-163025-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.4.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מוסינזון 
31, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרטין גלוז, מפרק

ז.ל. הולילנד )2000( 1998 בע"מ
)ח"פ 51-267179-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.4.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' ויצמן 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלינור רוזן, עו"ד, מפרקת

לה - קוסטה מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-181891-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.4.2014, בשעה 11.00, אצל מלונות פתאל, 
דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 35, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר עקה, מפרק

אזורים השקעות משותפות וניהול מלונות בע"מ
)ח"פ 51-413881-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.4.2014, בשעה 11.15, אצל מלונות פתאל, 
דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 35, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר עקה, מפרק
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יצרהם בע"מ
)ח"פ 51-240586-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.3.2014, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' הערבה 
67/12, אריאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז אליהו, עו"ד, מפרק

ג.ש.ר. - בתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-164178-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ההדרים 
38, כפר ביל"ו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד שרר, מפרק

אגרוניטק טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-219084-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הגבעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חניאל,   ,19
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן דגן, מפרק

אבישי וקנין בע"מ
)ח"פ 51-448682-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בצלאל 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבישי וקנין, מפרק

קמין נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-387620-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,20.3.2014 ביום  תתכנס 
ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שרון רוזנבלום, מפרקת

ב.סקופ יעוץ לניהול ולארגון בע"מ
)ח"פ 51-117999-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בני 
סופי של המפרק, המראה  דוח  נתניה, לשם הגשת   ,15 בנימין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סקופ ברי, מפרק

אס ג'יי טי בע"מ
)ח"פ 51-309775-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2014, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' קרן 
היסוד 36, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליוט הרשקוביץ, מפרק

מילניום אקוויטי בע"מ
)ח"פ 51-283833-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.3.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' השניים 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,   ,14/6
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב טל, מפרק
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פשה ערביינס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-374679-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' שדרות 
היוגב 43, עולש, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רבקה איקה דן, מפרקת

קורות )עלש( בע"מ
)ח"פ 51-267976-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' שדרות 
היוגב 43, עולש, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רבקה איקה דן, מפרקת

איי.אפ.סי ישראל פייט קלאב בע"מ
)ח"פ 51-446072-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' יעקב 
26, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זהר לוין, מפרק

דלכם השקעות בע"מ
)ח"פ 51-313666-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, כפר נטר, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

כפיר מימון, מפרק

ע.ל.מ. טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-361736-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך מנחם בגין 74, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ציון יהב, רו"ח, מפרק

זאנה אלי רז בע"מ
)ח"פ 51-287378-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הקוצר  רח'  12.00, אצל המפרק,  1.4.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  באר שבע,  עמק שרה,   ,14
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נבון כהן, רו"ח, מפרק

גבריאל שיר טל בע"מ
)ח"פ 51-287379-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הקוצר  רח'  12.00, אצל המפרק,  1.4.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  באר שבע,  עמק שרה,   ,14
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נבון כהן, רו"ח, מפרק

מדרה מזל וברכה בע"מ
)ח"פ 51-417861-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' שד"ל 3, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רבקה איקה דן, מפרקת



3659 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

הלת' - טק בע"מ
)ח"פ 51-385046-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.4.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' מוטה גור 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,7/7
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון בר–אל, עו"ד, מפרק

סקיוריטי - טק בע"מ
)ח"פ 51-385045-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.4.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' מוטה גור 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,7/7
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון בר–אל, עו"ד, מפרק

אופיס ליין מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-289368-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.4.2014, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,138 ז'בוטינסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן שריקי, עו"ד, מפרק

דפי גיל הזהב 1986 בע"מ
)ח"פ 51-113078-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.4.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אבא הלל 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  16, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפי רן, רו"ח, מפרק

גד תפוח עץ )2000( בע"מ
)ח"פ 51-299983-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' ברודצקי 
43, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד אפלבאום, מפרק

מולטי - אנטרפרייז טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-385048-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.4.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' מוטה גור 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,7/7
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון בר–אל, עו"ד, מפרק

אויל - גז טק בע"מ
)ח"פ 51-385040-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.4.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' מוטה גור 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,7/7
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון בר–אל, עו"ד, מפרק

מטל - מינרל טק בע"מ
)ח"פ 51-385047-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.4.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' מוטה גור 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,7/7
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון בר–אל, עו"ד, מפרק
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

רואי ויזנר, מפרק

גן האומנים בע"מ
)ח"פ 51-227006-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.3.2014, בשעה 18.30, אצל המפרק, רח' בן גוריון 
10, כפר אז"ר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר עופר, מפרק

ד.ת מאפה בע"מ
)ח"פ 51-365370-9(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כוח  בא  במשרד   ,10.00 בשעה   ,2.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 

החברה, רח' היצירה 29, רמת גן.

ידי  על  החברה  פירוק  על  החלטה  קבלת  היום:  סדר  על 
הנושים  ורשימת  החברה  עסקי  מצב  על  דוח  הצגת  נושים, 

ומינוי מפרק.
 עדי קריבושיי-סודרי, עו"ד

                             בא כוח החברה

לשכת הסחר ישראל אלבניה בע"מ
)ח"פ 51-391114-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 
 ,03-5495526 טל'  השרון,  רמת   ,24 אברהם  אשל  מרח'  הלקין, 

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.

 ,27.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אסף הלקין, מפרק

השבוע בישראל בע"מ
)ח"פ 51-073610-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.4.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אבא הלל 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  16, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רפי רן, רו"ח, מפרק

סאלי-חן שווק וסחר לבנין בע"מ
)ח"פ 51-418749-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.5.2014, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' ניצן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמנון מדמון, עו"ד, מפרק

קולטק טו גו בע"מ
)ח"פ 51-420855-2(

)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 15.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רואי ויזנר, ת"ז 038619151, 
אצל האצ'יסון כנרות, רח' הצורן 8, אזור התעשייה פולג נתניה, 

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.

רואי ויזנר, מפרק

קולטק טו גו בע"מ
)ח"פ 51-420855-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.3.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, משרדי 
נתניה,  פולג,  התעשייה  אזור   ,8 הצורן  רח'  כנרות,  האצ'יסון 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
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התקבלה   ,23.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נירית גודס, מרח' ערער 9, מודיעין, טל' 050-7362352, 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.

 ,23.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
נירית גודס, עו"ד, מפרקת

פור-מס יועצי המס מייצגים בישראל 
)ע"ר 58-048159-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 16.2.2010, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד שלמה ארבל, מרח' ויצמן 43, כפר סבא 

44351, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
שלמה ארבל, עו"ד, מפרק

שאץ חברה להובלות בע"מ
)ח"פ 51-353821-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2013, התקבלה 
יואל פרץ,  ולמנות את עו"ד  החלטה לפרק את החברה מרצון 

מרח' עצמאות 61, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יואל פרץ, עו"ד, מפרק

ספייק תוכנות בע"מ
)ח"פ 51-356341-1(

)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 

חי - אורן יזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-277799-6(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 26.1.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורנה טורקניץ, 
 מרח' אדמונד פלג 23, חיפה, טל' 04-8336914, נייד 054-4629251,

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.

 ,28.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורנה טורקניץ, מפרקת

סיינט מחשבים ומערכות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-292390-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיא 
 ,03-9212975 טל'  תקוה,  פתח   ,3354 ת"ד   ,8 גרניט  מרח'  חכם, 

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.

 ,30.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שגיא חכם, מפרק

ב.ד. זילברשטיין סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-387625-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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מונטיפיורי 41, תל אביב 65201, 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.

אליהו לוין, עו"ד, מפרק

לוג'יסטיק צ'יין דיפו בע"מ
)ח"פ 51-366826-9(

)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 26.1.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  יוחנן,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כצנלסון 4, אזור, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אברהם יוחנן, מפרק

וי. אס. פור. אם בע"מ
)ח"פ 51-482410-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 26.1.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר אהוד, ת"ז 
057326787, ואת חיים דרור, ת"ז 057063505, ואת בר סער, ת"ז 

032123556, למפרקי החברה.

 אמיר אהוד          חיים דרור          בר סער
ם י ק ר פ מ

פרידג'נט בע"מ
)ח"פ 51-474384-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  גוטמן,  גיורא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

014201909, מרח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 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.

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2013, התקבלה 
סלביוב,  אנטון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' יהושוע טהון 15, נתניה, 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.

אנטון סלביוב, מפרק

ספסלי מדיה בע"מ
)ח"פ 51-333357-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב בן זקן, מרח' התבור 

5/3, צפת 1350702, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למען המפרק, רח' החרמון 1, ת"ד 7266, צפת 1351054.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יעקב בן זקן, מפרק

אינפינטי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-266181-0(

)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 22.1.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים ניר, ת"ז 

008962268, מרח' ז'בוטינסקי 3, רמת גן, 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 ניר, עו"ד, מפרק

א.ל.ג. נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-308698-3(

)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 23.1.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  לוין,  אליהו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
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מרכז שאי קי-דו בע"מ
)ח"פ 51-308936-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אילן מירון, 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.

 ,26.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  עפולה,   ,2 הכנסת  רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אילן מירון, עו"ד, מפרק

גלי מורן א.א בע"מ
)ח"פ 51-232406-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר 
)לזר( אבוטבול, מרח' שלמה המלך 26, קרית גת, 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.

 ,27.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אליעזר אבוטבול, מפרק

הלקין אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-391109-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

י.פאר הולדינגז בע"מ
)ח"פ 51-398906-1(

)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 
 ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עדו נחום, ת"ז 39267349, מרח' נרבתה 11, ירושלים, 

טל' 072-2345342, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עדו נחום, עו"ד, מפרק

ע. רף הולדינגז בע"מ
)ח"פ 51-398905-3(

)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 
 ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד עדו נחום, ת"ז 39267349, מרח' נרבתה 11, ירושלים, 

טל' 072-2345342, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עדו נחום, עו"ד, מפרק
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 ,29.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אמיר רשף, עו"ד, מפרק

מערכת פורומים 54 בע"מ
)ח"פ 51-456590-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-9735544 טל'  התעופה,  שדה  קרית   ,1011 מת"ד  בשן,  איתי 

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.

 ,1.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הגלבוע 1, קרית שדה התעופה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
איתי בשן, עו"ד, מפרק

בניה עיצובית מינוף ובניה )2013( בע"מ
)ח"פ 51-492792-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,09-8651120 טל'  הרצליה,   ,5/5 בשן  מרח'  ארביב,  שחר 

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.

 ,26.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שחר ארביב, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 
 ,03-5495526 טל'  השרון,  רמת   ,24 אברהם  אשל  מרח'  הלקין, 

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.

 ,27.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אסף הלקין, מפרק

360 מעלות בע"מ
)ח"פ 51-486780-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שגיא וקסלמן, מרח' הסיבים 24, פתח תקוה, טל' 072-2507572, 

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.

 ,29.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק

מ.ק. ריסוסים ותשתיות מים בע"מ
)ח"פ 51-390068-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 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.
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התקבלה   ,14.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שלומציון איזנשטיין, מרח' בן יהודה 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.

 ,15.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שלומציון איזנשטיין, עו"ד, מפרק

ספראדאפ בע"מ
)ח"פ 51-420058-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא אופיר, מרח' סירקין 15א, גבעתיים, טל' 03-5323650, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גיא אופיר, עו"ד, מפרק

משרד בבית עומר בע"מ
)ח"פ 51-315098-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-6968296 טל'  גן,  רמת   ,10 התע"ש  מרח'  אטון,  יוסף 

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.

אירום טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-465606-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן 
למפרק   ,072-2122525 טל'  חרות,  בית   ,156 האגוז  מרח'  נועם, 

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.

 ,14.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יונתן נועם, מפרק

רפאל ב.ה ניהול ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-429263-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עופר לנקרי, מרח' יוחנן בן זכאי, ת"ד 2095, בית הרמב"ם, טבריה, 

טל' 04-6790110, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עופר לנקרי, עו"ד, מפרק

י.ק. אפיקי שיווק בע"מ
)ח"פ 51-335407-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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מ. נוה שמיר בע"מ
)ח"פ 51-524503-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,08-8683001 טל'  גדרה,   ,17 הבילויים  מרח'  רפפורט,  שרית 

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.

 ,1.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
שרית רפפורט, עו"ד, מפרקת

א.ל.ל. אקולוג בע"מ
)ח"פ 51-419399-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,050-5668421 טל'  חולון,   ,3 הנוטרים  מרח'  יהב,  אוזמו  משה 

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.

 ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ז'בוטינסקי  רח'  דין,  עורכי  משרד  נחמן,  דור  אצל   ,14.00 בשעה 
5, בית אבגד, רמת גן, 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.

משה אוזמו יהב, מפרק

אסקס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-182745-3(

)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 

 ,15.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יוסף אטון, עו"ד, מפרק

עדיעד בס"ד חברה למסחר ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-334131-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.1.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור משה 
 ברוטפלד, מרח' יגאל אלון 65, קומה 22, תל אביב, טל' 03-6243088,

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דרור משה ברוטפלד, עו"ד, מפרק

אמבר אבו עומר בע"מ
)ח"פ 51-261314-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זוהיר 
אבו עומר, מרח' מינו 5, טבריה, טל' 052-8527771, 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.

 ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
זוהיר אבו עומר, 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.

 ,19.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  החברה,  במשרדי   ,9.30 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף מוריס פריד, מפרק

אר.די.אס.אי קונסלטינג בע"מ
)ח"פ 51-392649-3(

)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 
 ,22.1.2014 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את דניאלה רשף, מרח' ענבר 5, קיסריה, 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.

 ,22.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

דניאלה רשף, מפרקת

יוסף כץ - הילה חקירות
)ח"פ 51-375401-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

כץ, ת"ז 065220402, מרח' ויצמן 14, עכו, 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.

 ,16.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
יוסף כץ, מפרק

 ,20.1.2014 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
צין,  גלאון,  בר–און,  שביט  ממשרדי  בר–און,  עפר  עו"ד  את 
סונול,  מגדל   ,52 בגין  מנחם  דרך  רח'  דין,  עורכי  ושות',   יגור 

קומה 20, תל אביב, טל' 03-7912800, 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   ,11.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עפר בר–און, עו"ד, מפרק

שוהם פ. שיווק והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-423323-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שגיב אבידר, מרח' השקד 5, תל מונד, טל' 09-7969929, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיב אבידר, עו"ד, מפרק

מייליאור בע"מ
)ח"פ 51-449026-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

מוריס פריד, מרח' החרוב 168, צופים, 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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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרי 
סגל, מרח' בר כוכבא 44/7, תל אביב, 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.

 ,1.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עמרי סגל, מפרק

ישראל מיטלמן הסעות בע"מ
)ח"פ 51-211029-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו 
 נחום, ת"ז 39267349, מרח' נרבתה 11, ירושלים, טל' 072-2345342,

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.

 ,12.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עדו נחום, עו"ד, מפרק

כ.מ. קרן הכרמל בע"מ
)ח"פ 51-474241-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את כרמל 

מאירי, מרח' שנקין 61/10, גבעתיים, 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.

 ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 

ב.ד. פתרונות דיגיטליים בע"מ
)ח"פ 51-379805-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
ממון, ת"ז 57486540, מרח' שער האריות 3, חולון, 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.

 ,16.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
דוד ממון, מפרק

בסת פרסום בע"מ
)ח"פ 51-089847-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.1.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין כץ, ת"ז 

001374859, מרח' יטקובסקי 9, פתח תקוה, 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.

 ,16.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
בנימין כץ, מפרק

גמדים קטנים תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-478415-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.1.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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קפה רפיק נח'לה בע"מ
)ח"פ 51-259624-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אליאס אבו זלף, מ"ר 20025, מרח' 307, שכונת דהר אלכניס, ת"ד 
488, שפרעם 20200, טל' 04-9501039, פקס' 04-9502824, 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.

 ,27.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אליאס אבו זלף, עו"ד, מפרק

טום ואמילי בע"מ
)ח"פ 51-380059-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 
קליין, באמצעות עו"ד תמיר פלג, מרוברט פישמן ושות', רח' בגין 

7, רמת גן, טל' 03-7526170, 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.

 ,27.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי עו"ד רוברט פישמן, בכתובת הנ"ל, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

שרה קליין, מפרקת

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
כרמל מאירי, מפרק

קרמיקה טוסקאנה בע"מ
)ח"פ 51-259804-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בשיר 

מחמוד, מת"ד 4190, טמרה, טל' 052-4557084, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
בשיר מחמוד, מפרק

גלובל א.ע גרופ 4444 בע"מ
)ח"פ 51-485457-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אלי  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 
עמירן, מרח' תרפ"ב 16, רמת גן, טל' 052-3443263, 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.

 ,1.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרד עו"ד יהודה ברמי, רח' אחד העם 27, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי עמירן, מפרק
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טל' 03-5409049, למפרק  6, רמת השרון 47445,  רז, מרח' העמל 
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.

 ,30.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רפאל רז, מפרק

דרשד יזמות ופרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-269991-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איילה 

פלאוט, מרח' טירת צבי 8/21, תל אביב, 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.

 ,28.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
איילה פלאוט, מפרקת

אדיב טל מילניום בע"מ
)ח"פ 51-291122-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 

אזרד, מרח' השדרה 2, כפר הראה, 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.

 ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

מ.ע. מחרים נכסים בע"מ
)ח"פ 51-482210-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסף שלש, מרח' מאיר 23א, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יוסף שלש, עו"ד, מפרק

שליחויות הצפון בע"מ
)ח"פ 51-349973-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

שי, מרח' ירושלים 13, נהריה 2220613, 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.

 ,24.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יוסף שי, מפרק

מורזם בע"מ
)ח"פ 51-361662-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל 
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אב אברשה בורשטין יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-469947-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
בורשטין, מרח' כרמל 10, רעות, טל' 08-9267676, 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.

 ,31.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אברהם בורשטין, מפרק

אלי מאיר שרותי הנדסה ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-226392-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 

מאיר, מרח' פיק"א 15, פתח תקוה, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אליהו מאיר, מפרק

מירימרה בע"מ
)ח"פ 51-386996-6(

)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 

ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה.

חיים אזרד, מפרק

בולבוסי הנגב בע"מ
)ח"פ 51-418664-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
 ,054-5521186 טל'   ,40600 משמרת  מושב   ,238 מת"ד  גרינפטר, 

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.

 ,23.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי גרינפטר, מפרק

ב.נ בן ציון יזמות בע"מ
)ח"פ 51-451108-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יוסי ויגדור, ממשרד עורכי דין הרדי, בוגן ושות', רח' כיכר רבין 

10/8, תל אביב 64951, טל' 03-6094162, 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.

 ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יוסי ויגדור, עו"ד, מפרק
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 ,30.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יצחק כהן, מפרק

אי.את.ג'י. מילניום בע"מ
)ח"פ 51-285427-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.11.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
הסיטי,  שער  בניין   ,35 ישראל  שארית  מרח'  גולדשטיין,  עופר 

קומה 4, תל אביב, 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.

 ,30.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עופר גולדשטיין, רו"ח, מפרק

א.פ. לוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-370222-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.11.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

גליק, מרח' התאנה 3, אורנית 44813, 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.

 ,30.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מרדכי גליק, מפרק

התקבלה   ,11.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל 

וייס, מרח' ערבי נחל 13, גבעתיים, 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.

 ,20.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
מיכל וייס, מפרקת

אודליה הדפסות בע"מ
)ח"פ 51-126643-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

וייס, מרח' הפוסקים 4, קרית שמואל, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
משה וייס, מפרק

צחי כהן חשמל ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-319313-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.10.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

כהן, מרח' יפה רום 86, 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.
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עליה 
אבו כף, ממושב אביטן, 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.

 ,14.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עליה אבו כף, מפרק

חומוס אליהו בע"מ
)ח"פ 51-461403-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

אליהו, ממושב מי-עמי, 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.

 ,26.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
יובל ריימונד, מבית חרמון, ת"ד 294,  בשעה 12.00, אצל עו"ד 
א"ת יקנעם, טל' 04-6233100, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל אליהו, מפרק

ורד אב סחר בע"מ
)ח"פ 51-466500-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אבירם מלמד, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, טל' 03-5622033, 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.

 ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה 

וובמארק בע"מ
)ח"פ 51-276770-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

ירושלמי, מרח' בני ברמן 5/12, נתניה, 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.

 ,1.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי ירושלמי, מפרק

דורון בייגלס אימפורט בע"מ
)ח"פ 51-283851-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 
סגל, מרח' דניאל פריש 6/4, תל אביב, טל' 052-3300780, 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.

 ,13.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דורון סגל, מפרק

אבו כף קרמיקה בע"מ
)ח"פ 51-377652-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 



ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014  3674

אוט קואיזין בע"מ
)ח"פ 51-478935-3(

)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 8.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  רימון,  א'  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 
 ,057-7738123 טל'  בית חשמונאי,  4א,  023981400, מרח' הכרם 

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 א' רימון, עו"ד, מפרק

פייברנט נכסים )2004( בע"מ
)ח"פ 51-354113-6(

)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 
8.1.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר אסלן, מרח' 

הגדעונים 44, זכרון יעקב, 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.

אבנר אסלן, מפרק

בים, בם, בום תיאטרון בובות לילדים בע"מ
)ח"פ 51-113644-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 15.1.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגלית אלל, מרח' 

המייסדים 29, מושב מזור, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

סיגלית אלל, מפרקת

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אבירם מלמד, רו"ח, מפרק

בראון חלפים בע"מ
)ח"פ 51-125310-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלדד מנורי, מדרך העצמאות 43, ת"ד 125, יהוד, 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.

 ,28.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אלדד מנורי, עו"ד, מפרק

אורופרטו בע"מ
)ח"פ 51-399610-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 

חי, ממושב מרחביה 1910500, טל' 04-6402777, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  דין,  עורכי  נורקין,  רוזנזפט,  רכס,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,181222 עפולה   ,23 תשע  חטיבה 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עופר חי, מפרק
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נאו תל-אביב בע"מ
)ח"פ 51-460041-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2014, התקבלה החלטה 
ריחאן, מרח'  עו"ד סעיד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

יפת 82, יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

סעיד ריחאן, עו"ד, מפרק

קר - בריז בע"מ
)ח"פ 51-326796-3(

)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 26.1.2014, התקבלה החלטה 
קמליאן,  ג'אנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אביב  תל   ,52662 ת"ד   ,100 החשמונאים  מרח'   ,011056116 ת"ז 

6713317, 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'אנה קמליאן, עו"ד, מפרק

עפרה מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-094767-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
39267349, מרח' נרבתה 11, ירושלים, טל' 072-2345342, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

אמין נטוורק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-435746-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר צור, ת"ז 25432725, 

מרח' בוני העיר 22, 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.

עופר צור, מפרק

י.א.ש.א טכנולוגיות ותחנות כח בע"מ
)ח"פ 51-356315-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה פולק, מרח' 

המפלסים 9, קרית אריה, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אריה פולק, מפרק

א.ש. סאנשיין 1990 בע"מ
)ח"פ 51-146780-5(

)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 26.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
39267349, מרח' נרבתה 11, ירושלים, טל' 072-2345342, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.11.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר רנן, מרח' כנרת 

5, ת"ד 909, בני ברק, 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.

אמיר רנן, עו"ד, מפרק

ביסטרי ושות' קבלנים בע"מ
)ח"פ 51-059055-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ביסטרי, ת"ז 0419923, 

מרח' השכון 3, חבצלת, רחובות, 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.

משה ביסטרי, מפרק

אקו סול בע"מ
)ח"פ 51-443095-8(

)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 30.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף קמר, מרח' מנחם 

בגין 11, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף קמר, מפרק

כרם פרץ - רואי חשבון
)ח"פ 51-326401-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2014, התקבלה החלטה 
פרץ, מרח' צבי  ולמנות את שלומית  לפרק את החברה מרצון 

הרר 66, קרית אתא, למפרקת החברה.

אוביקיור בע"מ
)ח"פ 51-365559-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פרוינד,  קרן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרית עתידים, בניין 3, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

קרן פרוינד, עו"ד, מפרקת

עטרת נאות אליהו בע"מ
)ח"פ 51-038606-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מזל גדליהו, ת"ז 50422187,  

למפרקת החברה.
מזל גדליהו, מפרקת

א. ויידמן בע"מ
)ח"פ 51-442291-4(

)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 
לפרק  החלטה  התקבלה  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
את החברה מרצון ולמנות את אליעזר וידמן, ת"ז 9600529, מרח' 

אליעזר בן יהודה 19, רחובות, 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.

אליעזר וידמן, מפרק

מ.ד. נופשונים בע"מ
)ח"פ 51-212153-4(

)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 



3677 ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע"ד, 5.2.2014 

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.

תמיר קדמי, עו"ד, מפרק

שבאדו בע"מ
)ח"פ 51-237635-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  זלצמן,  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רח'  ונוטריונים,  עורכי  ושות',  שבלת  משרד  אצל   ,008418576
לינקולן 20, בית רובינשטיין, קומה 6, תל אביב 6713412, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף זלצמן, עו"ד, מפרק

עמיר קונסטרוקטיב - קבלני בנין בע"מ
)ח"פ 51-230997-2(

)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 23.1.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  רואש,  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 
דרך ששת הימים 28, בני ברק, טל' 03-5773300, 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.

אריה רואש, עו"ד, מפרק

א.א. וידאו בבי - צילום הפקות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-220546-9(

)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 23.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  ניזרי,  יוסי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
022035596, מרח' ירושלים 4, ת"ד 2983, עפולה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלומית פרץ, מפרקת

פרידולור בע"מ
)ח"פ 51-471817-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עוז רדיע, מרח' עין 

הקורא 10, ראשון לציון, 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.

עוז רדיע, עו"ד, מפרק

טרי וול משטחים 1973 בע"מ
)ח"פ 51-066506-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל נבו, מרח' יוסף 

מיזר 1, ת"ד 142, חדרה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 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.

יעל נבו, עו"ד, מפרקת

רב בר אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-283502-6(

)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 15.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  קדמי,  תמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,03-6880303 טל'  אביב,  תל   ,3 נירים  מרח'   ,040774127

החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

קורין גולן, עו"ד, מפרקת

ריזל משאבים בע"מ
)ח"פ 51-263075-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  לוי,  מנשה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החשמונאים 100, תל אביב, טל' 03-5379797, 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.

מנשה לוי, רו"ח, מפרק

תמיאור בע"מ
)ח"פ 51-216855-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב פרימק, ת"ז 000102624, 

מרח' כרמון 8, 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.

זאב פרימק, מפרק

שגשוג ש.נ. שירותים משפטיים בע"מ
)ח"פ 51-275732-9(

)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 26.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  אברהמי,  עזר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
037634417, מרח' יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, קומה 41, 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 ניזרי, עו"ד, מפרק

אליעוד זהב בע"מ
)ח"פ 51-475204-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית גרוס, מרח' בן 

גוריון 1, בני ברק, 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.

עמית גרוס, עו"ד, מפרק

אי.אס. רעיונות בע"מ
)ח"פ 51-437172-3(

)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 23.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז שוורץ, מרח' כנרת 15, 

בני ברק, 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.

ארז שוורץ, מפרק

די.אי.ג'י. אוליב בע"מ
)ח"פ 51-475323-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קורין גולן, מרח' אבא 

הלל 7, בית סילבר, רמת גן 52522, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עודד מור, עו"ד, מפרק

שלמה ערמי בע"מ
)ח"פ 51-212932-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה ערמי, ת"ז 5167223, 

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.

שלמה ערמי, מפרק

סולם ניהול ל.ר. בע"מ
)ח"פ 51-347721-6(

)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 28.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחשון עקיבא, מרח' מדינת 

היהודים 85, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

נחשון עקיבא, מפרק

מצודת דוד 16 בע"מ
)ח"פ 51-073660-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,13.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לים ארולוזורוב 8, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד צוקר, מפרק

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.

עזר אברהמי, עו"ד, מפרק

אופק )י.א.א.א( מערכות שיווק בע"מ
)ח"פ 51-324038-2(

)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 26.1.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל אמסטר, ת"ז 

055087019, ממושב בן עמי, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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 אמסטר, מפרק

פלד לב תכשיטים 2009 בע"מ
)ח"פ 51-428674-9(

)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 26.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא פלד, ת"ז 050064443, 

מרח' ישראל גלילי 6, נתניה, טל' 03-7510321, 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.

שרגא פלד, מפרק

ליפוסול בע"מ
)ח"פ 51-273957-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עודד מור, מרח' מנחם 

בגין 11, רמת גן, למפרק החברה.
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 ג. העלייה או הירידה ) - (
במשך השבוע האחרון

-192,940,760

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

ז' בשבט התשע"ד )8.1.2014(

57,320,878,756

ח' בשבט התשע"ד )9 בינואר 2014(
             מרדכי פיין

הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בשבט  י"ד  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )15 בינואר 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ד בשבט התשע"ד )15.1.2014(

57,447,499,938

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ז' בשבט התשע"ד )8.1.2014(

57,320,878,756

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

126,621,182

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

י"ד בשבט התשע"ד )15.1.2014(

57,447,499,938

ט"ו בשבט התשע"ד )16 בינואר 2014(
             מרדכי פיין

הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בשבט  כ"א  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )22 בינואר 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"א בשבט התשע"ד )22.1.2014(

57,561,228,822

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ד בשבט התשע"ד )15.1.2014(

57,447,499,938

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

113,728,884

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

כ"א בשבט התשע"ד )22.1.2014(

57,561,228,822

כ"ב בשבט התשע"ד )23 בינואר 2014(
             מרדכי פיין

הממונה על מחלקת המטבע  

אקליפטוס פרויקטים א.ג.מ. בע"מ
)ח"פ 51-349153-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים ואסיפה כללית
החברות  לפקודת   323 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים ואסיפה כללית של 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.3.2014, בשעה 12.00, במשרד עורכי 

הדין לירן - מרום, רח' דרויאנוב 5, בית כלל, קומה 5, תל אביב.
על סדר יומה של האסיפה: דיון בדוח דירקטוריון החברה, 

קבלת החלטה על פירוקה ומינוי מפרק.
עידן מרום, עו"ד  
בא כוח החברה

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בטבת  כ"ט  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )1 בינואר 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ט בטבת התשע"ד )1.1.2014(

57,513,819,516

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ב בטבת התשע"ד )25.12.2013(

57,447,642,707

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

66,176,809

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ"ט בטבת התשע"ד )1.1.2014(

57,513,819,516

א' בשבט התשע"ד )2 בינואר 2014(
             מרדכי פיין

הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ז' בשבט התשע"ד 

)8 בינואר 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ז' בשבט התשע"ד )8.1.2014(

57,320,878,756

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ט בטבת התשע"ד )1.1.2014(

57,513,819,516




