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מינוי שופטת לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתי  לחוק  ו–10)ב(  10)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בית  נשיא  והסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט 
של  שופטת  פלינר,  חנה  את  בזה  ממנה  אני  העליון,  המשפט 
ורשמת של בית המשפט המחוזי תל–אביב- בית משפט שלום 
יפו, בהסכמתה, לכהונה בפועל לשופטת בית המשפט המחוזי 
תל–אביב-יפו, מיום י' בסיוון התשע"ד )8 ביוני 2014( עד יום א' 

בסיוון התשע"ו )7 ביוני 2016(.

ז' בניסן התשע"ד )7 באפריל 2014(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי שופטת לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתי  לחוק  ו–10)ב(  10)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בית  נשיא  והסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט 
שופטת  אטיאס,  עפרה  את  בזה  ממנה  אני  העליון,  המשפט 
חיפה,  בית המשפט המחוזי  ורשמת של  בית משפט שלום  של 
המחוזי  המשפט  בית  לשופטת  בפועל  לכהונה  בהסכמתה, 
חיפה, מיום א' באייר התשע"ד )1 במאי 2014( עד יום כ"ב בניסן 

התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ז' בניסן התשע"ד )7 באפריל 2014(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

הודעה על מינוי חברי מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי 
תאונות דרכים

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975

פיצויים  כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק  אני מודיע 
לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-11975, מיניתי מיום ב' באדר 
ב' התשע"ד )4 במרס 2014( את יונתן דולברג ואת אייל בן שלוש, 

לחברי מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

י"ג בניסן התשע"ד )13 באפריל 2014(
)חמ 3-1058(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ה, עמ' 234.  1

מינוי ממונה על בירור פניות השוהים במרכז שהייה
לפי חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32כא)א( לחוק למניעת הסתננות 
לביטחון  השר  ובהסכמת  התשי"ד-11954,  ושיפוט(,  )עבירות 

הפנים, אני ממנה את עורך דין אריה שרעבי, לממונה על בירור 
השוהים במרכז שהייה.

כ"ד באדר ב' התשע"ד )26 במרס 2014(
)חמ 3-4832(

גדעון סער  
שר הפנים  

הודעה על מינוי חברה להרכב ועדת רישום
לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977

לחוק  13)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
הפסיכולוגים, התשל"ז-11977, מיניתי את מאירה בן דב, לחברה 
החוק  לעניין  רישום  בוועדת  הפסיכולוגים  מועצת  מטעם 

האמור.

ההודעה על מינוי ועדת רישום ומענה2, תתוקן לפי זה.

כ"ג באדר ב' התשע"ד )25 במרס 2014(
)חמ 3-400(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

ס"ח התשל"ז, עמ' 158.  1

י"פ התשנ"ז, עמ' 5224; התשע"ד, עמ' 1096.  2

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לפי סעיף 43)א( לחוק בנק ישראל, התש"ע-12010, ולאחר 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
אני מכריזה על מטבעות מסדרת יום העצמאות, "מפעל המים 
הלאומי", התשע"ד-2014, בערך נקוב 10 שקלים חדשים )זהב 
קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף קשוט(, 1 שקל חדש )כסף רגיל(, 

כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 3-105-ה2(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
מסדרת יום העצמאות, "מפעל המים הלאומי", התשע"ד-2014, 
חדשים  2 שקלים  קשוט(,  )זהב  חדשים  10 שקלים  נקוב  בערך 
דוגמאותיהם  אשר  רגיל(,  )כסף  חדש  שקל   1 קשוט(,  )כסף 

שמורות בבנק ישראל.

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 3-105-ה2(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

 
ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ד, עמ' 74.  1
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אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)א(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
על  מכריזה  אני  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
אונסק"ו  ידי  על  שהוכרו  מורשת  אתרי  מסדרת  מטבעות 
שקלים   10 נקוב  בערך  התשע"ד-2014,  חצור",  "תל  בישראל, 
חדשים )זהב קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף קשוט(, 1 שקל חדש 

)כסף רגיל(, כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 3-105-ה2(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
בסדרת מורשת שהוכרו על ידי אונסק"ו בישראל, "תל חצור", 
 2 )זהב קשוט(,  10 שקלים חדשים  נקוב  התשע"ד-2014, בערך 
שקלים חדשים )כסף קשוט(, 1 שקל חדש )כסף רגיל(, כמטבעות 

זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(
)חמ 3-105-ה2(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים
לפי פקודת המדידות

אני מודיע לפי סעיף 3)3( לפקודת המדידות1, שנתתי רישיון 
לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:

תאריך מתן הרישיוןהשםמס' הרישיון

ד' בחשוון התשע"ד אנטולי קלוגה1379
)8 באוקטובר 2013(

ד' בחשוון התשע"ד קיריל קרנאוחוב1380
)8 באוקטובר 2013(

ד' בחשוון התשע"ד נועה אהרונוב1381
)8 באוקטובר 2013(

ד' בחשוון התשע"ד מאיס נואטחה1382
)8 באוקטובר 2013(

ד' בחשוון התשע"ד יבגניה קליינר1383
)8 באוקטובר 2013(

ד' בחשוון התשע"ד ערן חנן קינן1384
)8 באוקטובר 2013(

תאריך מתן הרישיוןהשםמס' הרישיון

ד' בחשוון התשע"ד אירית בקר1385
)8 באוקטובר 2013(

כ"ג באדר ב' התשע"ד )25 במרס 2014(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
     המנהל הכללי של 

המרכז למיפוי ישראל  

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים
לפי פקודת המדידות

אני מודיע לפי סעיף 3)3( לפקודת המדידות1, שנתתי רישיון 
לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:

תאריך מתן הרישיוןהשםמס' הרישיון

ג' באדר ב' התשע"ד מוחמד הייב1386
)5 במרס 2014(

ג' באדר ב' התשע"ד אחמד דוויק1387
)5 במרס 2014(

ג' באדר ב' התשע"ד ראני עדנ זיתאוי1388
)5 במרס 2014(

ג' באדר ב' התשע"ד יזיד בדיר1389
)5 במרס 2014(

ג' באדר ב' התשע"ד עבד אלרח מחאמיד1390
)5 במרס 2014(

כ"ג באדר ב' התשע"ד )25 במרס 2014(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
     המנהל הכללי של 

המרכז למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1

הודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד
לפי פקודת המדידות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 4 לפקודת המדידות1, 
ה'  ביום  החליט  ישראל  למיפוי  המרכז  של  הכללי  המנהל  כי 
באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014( להטיל על אבו ריא אחמד 
רישיון  של  זמנית  הפסקה  של  עונש   ,1052 מס'  רישיון  מהדי, 

המדידה )להלן - השעייה( לתקופה של 5 חודשים.

באפריל   16( התשע"ד  בניסן  ט"ז  מיום  ההשעייה  תוקף 
2014( עד יום כ"א באלול התשע"ד )16 בספטמבר 2014(.

כ"ט באדר ב' התשע"ד )31 במרס 2014(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
     המנהל הכללי של 

המרכז למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1
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מספר הבקשה: 4497/14
 ,HZPC Holland B.V.; Mts. W.P. & D. Bierma  :שם המבקש

הולנד )על ידי עמוס יניב, תל אביב(
 ,HZPC Holland B.V.; Mts. W.P. & D. Bierma :שם המטפח

הולנד
SUNITA :השם המוצע לזן

BIW 02-82 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: נבט-אור: כמות כחול בצבע אנתוציאנין 
בינונית;   - פרחים  שכיחות  צמח:  מעט;  או  אין   - בבסיס 
או  אין   - הפנימי  בצד  אנתוציאנין  עוצמת  הפרח:  עטיף 
חלש מאוד, כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי - 
אין או מעט; צמח: מועד הבשלה - מוקדם  מאוד; פקעת: 
צורה - סגלגל קצר, צבע קליפה - צהוב, צבע בסיס העין 

- צהוב, צבע ציפה - צהוב.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4498/14
 ,HZPC Holland B.V.; Y.P. van der Werff המבקש:  שם 

הולנד )על ידי עמוס יניב, תל אביב(
 ,HZPC Holland B.V.; Y.P. van der Werff המטפח:  שם 

הולנד
FARIDA :השם המוצע לזן

VDW 02-171 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: נבט-אור: כמות כחול בצבע אנתוציאנין 
גבוהה;   - פרחים  שכיחות  צמח:  מעט;  או  אין   - בבסיס 
חזקה,   - הפנימי  בצד  אנתוציאנין  עוצמת  הפרח:  עטיף 
כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי - אין או מעט; 
צמח: מועד הבשלה - בינוני; פקעת: צורה - סגלגל, צבע 
 - ציפה  צבע  צהוב,   - העין  בסיס  צבע  צהוב,   - קליפה 

צהוב בהיר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4501/14
 HZPC Holland B.V.; Mts. P.J. & F.P. van der  :שם המבקש

Zee, הולנד )על ידי עמוס יניב, תל אביב(
 HZPC Holland B.V.; Mts. P.J. & F.P. van der  :שם המטפח

Zee, הולנד 
שם הגידול: תפוח אדמה

תאריך הבקשה: 03/03/2014
TALENTINE :השם המוצע לזן

VDZ 01-413 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: נבט-אור: כמות כחול בצבע אנתוציאנין 
בינונית;   - פרחים  שכיחות  צמח:  מעט;  או  אין   - בבסיס 
או  אין   - הפנימי  בצד  אנתוציאנין  עוצמת  הפרח:  עטיף 
חלש מאוד, כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי - 
אין או מעט; צמח: מועד הבשלה - מוקדם מאוד; פקעת: 
צורה - ארוכה, צבע קליפה - צהוב, צבע בסיס העין - 

צהוב, צבע ציפה - צהוב.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4502/14
 AH Ernst & Seuns )PTY( Ltd. t/a Allesbeste :שם המבקש

Nursery, דרום אפריקה )על ידי אורן וולך, תלמי אלעזר(
שם המטפח: Andries G. Joubert, נירים

שם הגידול: אבוקדו 
תאריך הבקשה: 04/03/2014

MALUMA :השם המוצע לזן

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות האלה לרישום 

זכות מטפחים:

מבקשה מס' 4458/13 עד בקשה מס' 4459/13
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: דורון הולנד; עירית בר יעקב; כאמל חטיב; מינהל 

המחקר החקלאי, בית דגן
שם הגידול: משמש 

תאריך הבקשה: 19/06/2013

מספר הבקשה: 4458/13 
)NATAF( השם המוצע לזן: נטף

כינוי הזן: 57/66
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - קטן, צבע עיקרי של הקליפה 
צבע  גדול,   - משני  צבע  של  יחסי  שטח  כהה,  כתום   -
הציפה - כתום בינוני; מועד תחילת פריחה - בינוני עד 

מאוחר; מועד תחילת הבשלת הפרי - בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4459/13 
)NOF( השם המוצע לזן: נוף

כינוי הזן: 54/88
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - בינוני עד גדול, צבע עיקרי 
של הקליפה - כתום בינוני, שטח יחסי של צבע משני - 
בינוני, צבע הציפה - כתום בינוני; מועד תחילת פריחה 

- בינוני; מועד תחילת הבשלת הפרי - בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה:  4496/14
ארצות   ,International Fruit Genetics, LLC המבקש:  שם 

הברית )על ידי ג'י.אי. ארליך )1995( בע"מ, רמת גן(
שם המטפח: David W. Cain , ארצות הברית

שם הגידול: גפן  
תאריך הבקשה: 19/02/2014

IFG 104-253 :השם המוצע לזן
IFG 01117-104-253 :סימון הזן

פתוח;    - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק, צפיפות שערות 
שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא 
קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי 
שלוש;   - אונות  מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין 
מועד תחילת הבשלה - בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי 
- אליפטי צר, צבע קליפה ללא שעווה - צהוב ירוק, צבע 
אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, 

חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4497/14 עד בקשה מס' 4498/14
שם הגידול: תפוח אדמה

תאריך הבקשה: 03/03/2014
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המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

ז' באדר ב' התשע"ד )9 במרס 2014(
)חמ 3-235-ה10-1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

 
ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות האלה לרישום 

זכות מטפחים:

מספר הבקשה: 4495/14
שם המבקש:  Kiyoshi Sakai , יפן )על ידי הוכברג ייצוא צמחי 

נוי בע"מ, ביצרון(
שם המטפח:  Kiyoshi Sakai , יפן

שם הגידול: סיגלון חד-עלים
תאריך הבקשה: 18/02/2014

BONSAI  BLUE :השם המוצע לזן
 SAKAI01 :סימון הזן

 - גודל  עלה:  עגול;   - חופה  צורת  עץ:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
בינוני; עלעל: צורה - אליפטי, שעירות - אין; פרח: צורה 
- דמוי חצוצרה, צבע - סגול כהה, צבע צוואר הכותרת 

צד פנימי - לבן; פרי: צבע - חום בהיר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4499/14
 ,HZPC Holland B.V.; Y.P. van der Werff המבקש:  שם 

הולנד )על ידי עמוס יניב, תל אביב(
 ,HZPC Holland B.V.; Y.P. van der Werff המטפח:  שם 

הולנד
שם הגידול: תפוח אדמה

תאריך הבקשה: 03/03/2014
PANAMERA :השם המוצע לזן

VDW 01-69 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: נבט-אור: כמות כחול בצבע אנתוציאנין 
גבוהה;   - פרחים  שכיחות  צמח:  מעט;  או  אין   - בבסיס 
או  אין   - הפנימי  בצד  אנתוציאנין  עוצמת  הפרח:  עטיף 
חלשה מאוד, כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי 
- אין או מעט; צמח: מועד הבשלה - מאוחר מאוד; פקעת: 
צורה - סגלגל קצר, צבע קליפה - צהוב, צבע בסיס העין 

- צהוב, צבע ציפה - צהוב בהיר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.
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תיאור הזן ותכונותיו: לבלוב צעיר: צבע - ירוק; טרף העלה: ארומת 
אניס - אין או חלש; עוקץ הפרי: צורה - חרוטי; צורת "ראש 
אין; פרי בשל: צבע - סגול כהה או שחור, עובי  מסמר" - 

קליפה - עבה מעט; מועד הבשלה לקטיף - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.
י"ד באדר ב' התשע"ד )16 במרס 2014(

)חמ 3-235-ה10-1(
מיכל גולדמן  

רשמת זכויות מטפחים  
ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות האלה לרישום 

זכות מטפחים:

מספר הבקשה: 4489/14 
שם המבקש: הזרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים

שם המטפח: אודי מידן, מזכרת בתיה
שם הגידול: חיטה קשה

תאריך הבקשה: 13/01/2014
)MORAG( השם המוצע לזן: מורג

סימון הזן: 359
 - חיצוני  צד  גלומה תחתונה: שעירות  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
אין; קנה: רקמה במרכז בחתך רוחב - בינונית; מלען: צבע 
- חום בהיר; שיבולת: צבע )בהבשלה( - לבן; גרגר: צביעה 

בפנול - בינונית.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4491/14
שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוייץ )על ידי 

זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
שם המטפח: בני ניר, רבדים

שם הגידול: פלפל
תאריך הבקשה: 14/01/2014

SLP2B322 :השם המוצע לזן
כינוי הזן: ---

נבט: צבע אנטוציאן בתת–פסיג - אין;  ותכונותיו:  תיאור הזן 
צמח: פרקים קצרים בחלק עליון - אין; עוקץ פרי: תנוחה 
צורה  ירוק,   - הבשלה  לפני  צבע  פרי:  למחצה;  נופל   -
 - הבשלה  במועד  צבע  מעט,  משולש   - אורכי  בחתך 
אדום, מספר מגורות - בעיקר שתיים, קפסאיצין בשיליה 
- אין; עמידות ל–TMV: לקו P0 - אין, לקווים P1-2 - אין, 

לקווים P1-2-3 - אין; עמידות ל–PVY: לקו P0 - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.
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אזור כהה( - ירוק בינוני, בולטות האזור הכהה - אין או 
גוון אנתוציאנין בשליש האמצעי  חלשה מאוד; פטוטרת: 
- אין או חלש מאוד; פרח: סוג - מלא; עלה כותרת עליון: 
אחד  כתם   - הסימנים  סוג  בינונית,   - סימנים  בולטות 
 - העליון  הצד  באמצע  צבע  תחתון:  כותרת  עלה  בלבד; 

RHS N 74 C, כתמים N 57 A, כחול ורוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר בקשה: 4515/14
KLEIP13342 :שם הזן

תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - אין, צבע עיקרי )ללא 
אזור כהה( - ירוק בינוני, בולטות האזור הכהה - חלשה; 
פטוטרת: גוון אנתוציאנין בשליש האמצעי - אין או חלש 
מאוד; פרח: סוג - מלא; עלה כותרת עליון: בולטות סימנים 
- אין או חלשה מאוד; עלה כותרת תחתון: צבע באמצע 

הצד העליון - RHS 46 B, אדום.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר בקשה: 4517/14
שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי ייצוג מטפחי פרחים 

בישראל, סביון(
שם המטפח:  Martin Glawe, גרמניה

שם הגידול: פלרגוניום 
תאריך הבקשה: 20/03/2014

KLEIP13348 :שם הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - אין, צבע עיקרי )ללא 
אזור כהה( - ירוק בינוני, בולטות האזור הכהה - חלשה; 
פטוטרת: גוון אנתוציאנין בשליש האמצעי - אין או חלש 
מאוד; פרח: סוג - מלא; עלה כותרת עליון: בולטות סימנים 
- אין או חלשה מאוד; עלה כותרת תחתון: צבע באמצע 

הצד העליון - RHS 66 A, כחול ורוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

ו' בניסן התשע"ד )6 באפריל 2014(
)חמ 3-235-ה10-1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של זני 
צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, החלטתי להעביר למועצה 

לזכויות מטפחים את הבקשות האלה לרישום זכות מטפחים:

מבקשה מס' 4518/14 עד בקשה מס' 4525/14
 Agricultural Research & Development המבקש:  שם 
קרניאל רפי  ידי  )על  הברית  ארצות   ,LLC. )ARD( 

)Grapa Varieties Ltd.–מ
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מבקשה מס' 4504/14 עד בקשה מס' 4505/14
שם המבקש:  דנציגר משק פרחים "דן", משמר השבעה

שם המטפח:  גבי דנציגר, משמר השבעה
תאריך הבקשות: 18/03/2014

מספר הבקשה: 4504/14
שם הגידול: גיפסנית 

DGYPVICWIT :השם המוצע לזן
WHITE VICTORIA :שם מסחרי

גובה  יש,   - בבסיס  התפצלויות  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
- גבוה; פרח: מספר עלי כותרת - בינוני, צבע עיקרי של 

מספר עלי כותרת ביום הפתיחה - לבן.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4505/14 
שם הגידול: שחליים עדינים 

DLEPEMBEAD :השם המוצע לזן
EMERALS BEADS :שם מסחרי

תיאור הזן ותכונותיו: עלה בסיס: אורך - ארוך, רוחב - בינוני, 
עומק מפרצים בין אונות ראשוניות - עמוק; עלה כותרת: 

צבע - לבן; מועד פריחה - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר בקשה  4510/14
שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי ייצוג מטפחי פרחים 

בישראל, סביון(
שם המטפח:  Martin Glawe, גרמניה

שם הגידול: פלרגוניום 
תאריך הבקשה: 20/03/2014

KLEPP13330 :שם הזן
תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - אין, צבע עיקרי )ללא 
האזור  בולטות  כהה,  ירוק  עד  בינוני  ירוק   - כהה(  אזור 
בשליש  אנתוציאנין  גוון  פטוטרת:  בינונית;   - הכהה 
עליון:  כותרת  עלה  מלא;   - סוג  פרח:  חלש;   - האמצעי 
בולטות סימנים - אין או חלשה מאוד; עלה כותרת תחתון: 

צבע באמצע הצד העליון - RHS 42 A, אדום.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4513/14 עד בקשה מס' 4515/14
שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי ייצוג מטפחי פרחים 

בישראל, סביון(
שם המטפח: Martin Glawe, גרמניה

שם הגידול: פלרגוניום
תאריך הבקשות: 20/03/2014

מספר בקשה: 4513/14
KLEPZ13336 :שם הזן

תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - אין, צבע עיקרי )ללא 
האזור  בולטות  בינוני,  ירוק  עד  בהיר  ירוק   - כהה(  אזור 
אנתוציאנין  גוון  פטוטרת:  מאוד;  חלשה  או  אין   - הכהה 
בשליש האמצעי - אין או חלש מאוד; פרח: סוג - מלא; 
עלה כותרת עליון: בולטות סימנים - בינונית, סוג הסימנים 
- כתם אחד בלבד; עלה כותרת תחתון: צבע באמצע הצד 

העליון -  RHS 67 B, כתמים N 57 A, כחול ורוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר בקשה  4514/14
KLEPZ13337 :שם הזן

תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - אין, צבע עיקרי )ללא 
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מספר הבקשה: 4522/14
ARRANINETEEN :השם המוצע לזן

פתוחה   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
עם  ירוק   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה  מאוד; 
עורקים  בין  שרועות  שערות  צפיפות  אנטוציאן,  נקודות 
ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא קיימת או דלילה; 
נקביים  מין  אברי  מפותחים,  אבקנים   - מין  אברי  פרח: 
מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - שלוש; מועד תחילת 
הבשלה - בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי - מעוגל, צבע 
קליפה ללא שעווה - אדום, צבע אנטוציאן בציפה - חלש, 

טעם ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4523/14
ARRATWENTYSEVEN :השם המוצע לזן

מעט   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
אדום   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה  פתוחה; 
נחושת בהיר, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים 
בצד התחתון של הטרף - דלילה; פרח: אברי מין - אבקנים 
מפותחים, אברי מין נקביים לא מפותחים; עלה בוגר: מספר 
ענבה:  מוקדם;   - הבשלה  תחילת  מועד  שבע;   - אונות 
צורה בחתך אורכי - אליפטי צר, צבע קליפה ללא שעווה 
- כחול שחור, צבע אנטוציאן בציפה - בינוני, טעם ייחודי 

- אין, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4524/14
ARRATWENTYEIGHT :השם המוצע לזן

מעט   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
פתוחה; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - צהוב ירוק, 
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
של הטרף - דלילה; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, 
אברי מין נקביים לא מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - 
חמש; מועד תחילת הבשלה - בינוני; ענבה: צורה בחתך 
אורכי - ביצי פחוס, צבע קליפה ללא שעווה - אדום, צבע 
אנטוציאן בציפה - בינוני, טעם ייחודי - אין, חרצנים - 

אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה:  4525/14
ARRATHIRTY :השם המוצע לזן

פתוחה   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
למחצה;  עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - צהוב ירוק, 
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
של הטרף - בינונית; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, 
 - אונות  מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי 
שבע; מועד תחילת הבשלה - מוקדם מאוד; ענבה: צורה 
בחתך אורכי - פחוס בקצוות, צבע קליפה ללא שעווה - 
טעם  מאוד,  חלש  או  אין   - בציפה  אנטוציאן  צבע  ירוק, 

ייחודי - אין, חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

קרניאל,  שחר  הברית;  ארצות   ,Sal Giumarra המטפח:  שם 
זכרון יעקב

שם הגידול: גפן 
תאריך הבקשות: 01/04/2014

מספר הבקשה: 4518/14
ARRAELEVEN :השם המוצע לזן

סגורה;    - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - צהוב ירוק, צפיפות 
של  התחתון  בצד  ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות 
מפותחים,  אבקנים   - מין  אברי  פרח:  דלילה;   - הטרף 
 - אונות  מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי 
חמש; מועד תחילת הבשלה - בינוני;  ענבה: צורה בחתך 
אורכי - ביצי, צבע קליפה ללא שעווה - צהוב ירוק, צבע 
אנטוציאן בציפה - בינוני, טעם ייחודי - אין, חרצנים - 

שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4519/14
ARRATHIRTEEN :השם המוצע לזן

זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוחה;   ותכונותיו:  הזן  תיאור 
נקודות  עם  ירוק   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה 
ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות  צפיפות  אנטוציאן, 
בצד התחתון של הטרף - דלילה; פרח: אברי מין - אבקנים 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
ענבה:  מוקדם;    - הבשלה  תחילת  מועד  שבע;   - אונות 
ללא  קליפה  צבע  בקצוות,  פחוס   - אורכי  בחתך  צורה 
טעם  בינוני,   - בציפה  אנטוציאן  צבע  אדום,   - שעווה 

ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4520/14
ARRAFIFTEEN :השם המוצע לזן

מעט   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
פתוחה; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - צהוב ירוק, 
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
של הטרף - דלילה; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, 
 - אונות  מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי 
חמש; מועד תחילת הבשלה - בינוני; ענבה: צורה בחתך 
אורכי - פחוס בקצוות, צבע קליפה ללא שעווה - ירוק, 
צבע אנטוציאן בציפה - בינוני, טעם ייחודי - אין, חרצנים 

- אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4521/14
ARRASIXTEEN :השם המוצע לזן

פתוחה   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
למחצה; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - צהוב ירוק, 
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
של הטרף - בינונית; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, 
 - אונות  מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי 
שלוש; מועד תחילת הבשלה - מוקדם;  ענבה: צורה בחתך 
אורכי - פחוס בקצוות, צבע קליפה ללא שעווה - צהוב 
ירוק, צבע אנטוציאן בציפה - בינוני, טעם ייחודי - אין, 

חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.
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תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 97)א( לחוק זכות מטפחים 
בטבלה  אשר  בזנים  הזכויות  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני  של 
בעל  אל  מור"  "שמואל  הזכות  בעל  מאת  כדין  הועברו  להלן, 
"דן"", ובהתאם לכך תוקן  "דנציגר משק פרחים  הזכות החדש 
האמורה,  ההעברה  את  שישקף  כך  הזכויות,  בספר  הרישום 

מיום כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(.

מיוםרישום מס'שם הזןבקשה מס'
242225.3.2003מורין23225/00
291530.11.2009הילולה33924/06

המבקש להתנגד לתיקון בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-41974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ט"ו באדר ב' התשע"ד )17 במרס 2014(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 2064.  2

י"פ התש"ע, עמ' 1110.  3

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  4

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים, הואיל ומצויה בקיבוץ משמר 

השרון מחלת הניוקסל:

ידידיה, כפר  משמר השרון, אלישיב, בית הלוי, הדר עם, 
חיים, כפר מונש, אביחיל, אבן יהודה, אחיטוב, אמץ, בארותיים, 
בורגתה, בית חרות, בית ינאי, בית יצחק, בית אהרון, גאולים, 
חדרה,  יאשיה,  גן  מאוחד,  חיים  גבעת  איחוד,  חיים  גבעת 
חוגלה, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, יד חנה, כפר הרא"ה, כפר 
ויתקין, מגל, נורדיה, נתניה, עולש, עין החורש, פורת, צור משה, 
קדימה, קלנסוואה, תנובות, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 

10 קילומטרים מקיבוץ משמר השרון.

י"ב באייר התשע"ד )12 במאי 2014(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

ו' בניסן התשע"ד )6 באפריל 2014(
)חמ 3-235-ה10-1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
למחיקת ההודעה  בקשה  הוגשה  צמחים, התשל"ג-11973,  זני 
הבקשה(,   - )להלן  מטפחים2  זכות  לרישום  בקשה  בדבר 

שמספרה 4264/10.

המבקשת מודיעה כי אין לה עוד עניין ברישום הזן נושא 
הבקשה.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.

יגיש  האמור,  לסעיף  בהתאם  להודעה  להתנגד  המבקש 
לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו  את 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ד-31974, לידי ציפי רצבי 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ז' באדר ב' התשע"ד )9 במרס 2014(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.  1

י"פ התש"ע, עמ' 3892.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 97)א( לחוק זכות מטפחים 
בקשות  בדבר  ההודעות  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני  של 
 ,33548/03  ,23432/02 מס'  בקשות  של  מטפחים,  זכות  לרישום 

43648/04, 53709/05 )להלן - הבקשות(, יתוקנו כלהלן:

משק  "דנציגר  יבוא  מור"  "שמואל  במקום  המבקש,  בשם 
פרחים "דן"".

נושא  לאק,  מור  ספרינג,  הילה,  מוריה,  בזנים  הזכויות 
הבקשות, הומחו כדין מאת בעל הזכות "שמואל מור" אל בעל 
א'  באדר  כ"ו  מיום  "דן"",  פרחים  "דנציגר משק  הזכות החדש 

התשע"ד )26 בפברואר 2014(.

התיקון מתבצע כדי שישקף את ההמחאה האמורה.

ט"ו באדר ב' התשע"ד )17 במרס 2014(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 803.  2

י"פ התשס"ד, עמ' 113.  3

י"פ התשס"ד, עמ' 3969.  4

י"פ התשס"ה, עמ' 3818.  5
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  תל-אביב
 

אביב-תל יפו  מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: 
 77 /2034 תא/מס':  תכניתהודעה בדבר הכנת 

 חניה במעוז אביבשם התכנית: 
לחוק  77+ 77נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית , בדבר הכנת 1965 –התכנון והבניה, התשכ"ה 
 77 /2034 תא/ 'מסוהגבלת הוצאת היתרי בנייה 

 

 תחום התכנית:
 .יפו-תל אביביישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 רח' מבצע קדש -בצפון 

 רחוב מרק -במזרח 
 צומת הרחובות רפידים/בני אפריים -בדרום 

 ת"א, נתיבי איילון -פסי הרכבת בני ברק  -במערב 
 

 גושים וחלקות:
, 704, 741, 710, 730במלואן: חלקות  2246גוש: 
702 - 707 ,720 - 722 ,763 - 762 ,762 - 767. 
 .728, 727, 707, 714חלקי חלקות:  2246גוש: 
, 022 - 026, 042 - 046חלקות במלואן:  2247גוש: 
028 ,061 - 062. 

, 222 - 220, 223 - 261חלקות במלואן:  2202גוש: 
778 ,772 - 772. 
 .81 - 71במלואן: חלקות  2222גוש: 

 

 מטרת התכנית:
התחדשות בשכונת מעוז אביב בגבולותיה המקוריים, 
להסדרת נושאים תכנוניים שונים והשטח החקלאי 
ממערב לשכונה, בשל הרצון לשמירה על ערכיה 
ההיסטוריים והאדריכלים של שכונת מעוז אביב כפי 

 670וחלק מתכנית תא/ 066שהוגדרה בתכנית תא/
על ערכים קהילתיים, כל זאת לרבות  כבסיס לשמירה

 חיזוק לרעידות אדמה, איתורי חניה וכד'.
 

 :77תנאים להוצאת היתרי בנייה ו/או היתרים לפי סעיף 
א. לא תותר חניה עילית אלא במסגרת מתחמי החניה 

 המשותפת.
ב. הוועדה המקומית תהא רשאית להתיר חניה תת 

 ין. יקרקעית בתחום קונטור הבנ
וחדות שיפורטו בהחלטת הוועדה המקומית בנסיבות מי

 ן.יתותר חריגה מקונטור הבני
 

 תוקף התנאים: 
 שנים. 0 -תוקף התנאים הינו ל

 
 
 
 
 
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  בני ברק
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 א /738 בב/מס':  מפורטת
 ציבורמגורים ושטחי  -מתחם המלבן  שם התכנית:

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 א /736 בב/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
 47בב/  שינוי
 / א136בב/  שינוי
 / ב136בב/  שינוי
 / צ136בב/  שינוי
 1/ צ/ 136בב/  שינוי
 4/ מ/ 136בב/ מק/  שינוי
 4/ ד/ 136בב/  שינוי
 1/ מצ/ 136בב/  שינוי

 4/ ס/ 136 בב/ כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 16,   10,   11,   8,   18בני ברק רחוב: הפלמ"ח יישוב: 
 . 43,   17,   12,   12,   44בני ברק רחוב: אוסישקין יישוב: 
 . 17בני ברק רחוב: הפלמ"ח יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
בין הרחובות: טרומפלדור בצפון, פלמ"ח במזרח 

 ואושיסקין במערב.
 

 גושים וחלקות:
, 006 - 004, 426 - 422חלקות במלואן:  2186גוש: 
061 - 064. 
 .024, 2חלקי חלקות:  2186גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
הקרקע ממגרש מיוחד )המיועד לבי"ח ייעוד . שינוי 1

ומרפאות(, שטח ציבורי פתוח ודרך למגורים ד', מבנים 
 ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך. 

גני ילדים  2יח"ד +  444 -. קביעת מס' יח"ד במתחם4
 בקומת קרקע. 

מבני  7. קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי להקמת 0
ת וקומת גג חלקית מעל קומו 2עד  6מגורים בגובה של 

יח"ד בשטח עיקרי ממוצע  444קומת קרקע הכוללים 
מהיחידות יהיו בשטח עיקרי  43%מ"ר מתוכם  82של 
 מ"ר. 20של 
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. קביעת מבנה לצרכי ציבור, גני ילדים בקומת הקרקע 2
 של מבני המגורים וגינה ציבורית לתושבי השכונה. 

 . קביעת תנאים למתן היתר. 6
 עת מספר קומות מרבי והוראות בינוי. . קבי2
 . קביעת הוראות לפיתוח השצ"פ. 7
. איחוד וחלוקה בחלק מתחום התכנית בהסכמת כל 7

 הבעלים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים ד' ובהם יותרו ייעוד תאי שטח ב 6. קביעת 1

 זכויות בנייה כמפורט להלן: 
מ"ר  612מ"ר )+  0701שטח עיקרי:  -1331תא שטח 

מ"ר. שטח  1733לגזוזטראות( שטח שירות על קרקעי: 
, מס' 20מ"ר, מס' יח"ד  4672שירות תת קרקעי: 

 . 1מבנים: 
 קומות + קומת גג חלקית. 2קרקע + קומות: קומת  'מס

 מ' מעל למפלס הכניסה.  47.3 -גובה מבנה מקסימלי
 1264מ"ר )+ 13742יקרי: שטח ע -1334תא שטח 

מ"ר.  2843מ"ר לגזוזטראות( שטח שירות על קרקעי: 
, 141מ"ר, מס' יח"ד  7002שטח שירות תת קרקעי: 

 . 0מס' מבנים: 
מ"ר שטח  73-מ"ר שטח עיקרי ו 243בנוסף יותרו 

 גני ילדים. 2-שירות בקומת הקרקע ל
 קומות + קומת גג חלקית.  2קומות: קומת קרקע +  'מס
 מ' מעל למפלס הכניסה.  47.3 -ה מבנה מקסימליגוב

מ"ר  002מ"ר )+ 4283שטח עיקרי  -1330תא שטח 
מ"ר, שטח  1633לגזוזטראות( שטח שירות על קרקעי: 

, מס' 47מ"ר, מס' יח"ד  1203שירות תת קרקעי: 
 .1מבנים: 

 קומות + קומת גג חלקית.  2קומות: קומת קרקע +  'מס
 מ' מעל למפלס הכניסה.  47.3 -גובה מבנה מקסימלי

מ"ר  432מ"ר )+ 1600שטח עיקרי:  -1332תא שטח 
מ"ר שטח  262לגזוזטראות( שטח שירות על קרקעי: 

מס'  17מ"ר, מס' יח"ד:  1042שירות תת קרקעי: 
 .1מבנים: 

מ"ר שטח  43-מ"ר שטח עיקרי ו 136בנוסף יותרו 
 . שירות בקומת הקרקע לגן ילדים

 קומות + קומת גג חלקית.  6קומות: קומת קרקע +  'מס
 מ'.  42.6 -גובה מבנה מקסימלי

מ"ר  162מ"ר )+ 1128שטח עיקרי:  -1336תא שטח 
מ"ר שטח  232לגזוזטראות( שטח שירות על קרקעי: 

, מס' 10מ"ר, מס' יח"ד:  1333שירות תת קרקעי: 
 .1מבנים: 

מ"ר שטח  43-מ"ר שטח עיקרי ו 136בנוסף יותרו 
 שירות בקומת הקרקע לגן ילדים. 

 קומות + קומת גג חלקית.  6קומות: קומת קרקע +  'מס
 יח"ד.  444מ'. סה"כ  42.6 -גובה מבנה מקסימלי 

 

. קביעת מגרש למבנים ומוסדות ציבור בו יותר שטח 4
 מ"ר. 4123עיקרי של 

. פיתוח השצ"פ בהתאם לתכנית פיתוח, שימור 0
 והעתקת עצים. 

. איחוד וחלוקה בחלק מתחום התכנית בהסכמת כל 2
 הבעלים. 

. הבינוי יקבע בתכנית עיצוב אדריכלי, לרבות פיתוח 6
המגרשים, עיצוב אדריכלי, ציפוי חזיתות בחומרים 

 קשיחים וכד'.
 . קביעת זיקת הנאה להולכי רגל ורכב. 2
 . קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.7

 

רסמה בעיתונים בתאריך פוהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 2228ובילקוט הפרסומים  14/38/4310

 .37/13/4310, בתאריך 611
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
-תל אביב 146מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 30-7204677טלפון:  27314יפו 
בני ברק  67רק, ירושלים בני בבנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין יוכל המעונ, 30-6772678טלפון:  61133
ות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימים ובשע

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

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  גבעתיים
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 878 גב/מס': 
 חניון ציבורי תת קרקעי בשטח ציבורי שם התכנית:

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 676 גב/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

 4334גב/ מק/  שינוי
 / א/ מח083גב/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 1/ א/ 083גב/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . גבעתיים רחוב: השניםיישוב: 
 . רחוב: בורוכובגבעתיים יישוב: 

 באיזור מבנה הציבור והשצ"פ במכתש.
 

 גושים וחלקות:
 .417 - 412, 22חלקות במלואן:  2127גוש: 
 416, 138, 137, 88, 22, 20, 24חלקי חלקות:  2127גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
. מיקום חניון ציבורי תת קרקעי מתחת לשצ"פ בתא 1

 .12שטח 
 .10הציבור בתא . שינוי בקווי הבניין למבנה 4
 . ביטול המעבר התת קרקעי להולכי רגל מרחוב יפה נוף.0
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 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר עיקרי לחניון ציבורי תת קרקעי  1743. הקצאת 1

 .12מתחת לשצ"פ בתא שטח 
. יצירת זיקת מעבר הדדית בין החניון הציבורי בתא 4

 .11לחניון המסחרי בתא שטח  12שטח 
 10. שינוי קווי הבניין למבנה ציבור בתא שטח 0

 בהתאם למסומן בתשריט. 
 . ביטול מעבר תת קרקעי מרחוב יפה נוף להולכי רגל. 2

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2200ובילקוט הפרסומים  17/37/4310

 .42/37/4310, בתאריך 2874
 

הועדה המחוזית  שרדימהתכנית האמורה נמצאת ב
-תל אביב 146מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 30-7204677טלפון:  27314יפו 
גבעתיים  4גבעתיים, שינקין בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי יוכל המעונ, 30-6744413טלפון:  6048830
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לעיין בה בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרהל, ולק
www.pnim.gov.il. 

 

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב -מחוז תל
 
 

  מחוז  צפון
 

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

 43203 ג/מס':  מפורטת
  -מרכז תעשיה תעסוקה מסחר  שם התכנית:

 כרמיאל -רחוב היוצרים 
לחוק התכנון  78נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1826 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

תכנית מפורטת ברמה מופקדת  בנייה כרמיאללתכנון ול
 43283 ג/מס':  מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 242ג/  שינוי
 4370ג/  שינוי

 40תמא/  כפיפות
 06תמא/  כפיפות
 13/ ד/ 13תמא/  כפיפות
 2/ 242כר/ מק/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 

 

 מספר התכנית סוג היחס
 6/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 07תמא/  כפיפות
 18/ 40תמא/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות
 02תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 16כרמיאל רחוב: היוצרים יישוב: 

 X: 229600קואורדינטה 
 Y: 758950קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקות במלואן:  18168גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יה לתעסוקה ומסחר, הגדרת הוראות ימתעשייעוד שינוי 

 וזכויות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ה למתחם תעסוקה ומסחר קביעת ישינוי מתעשי

 הוראות וזכויות בנייה.
 קביעת שימושים מותרים.

 קביעת הוראות לפיתוח ועיצוב אדריכלי.
/ 13/  וולטאיים לפי תמאקביעת הוראות למתקנים פוטו 

 .13ד/ 
 הגדלת גובה בנייה. הגדלת מספר קומות, הגדלת תכסית,

מ'  133מ' במקום  63 -ל 76הקלה מקו בנין של דרך 
 תעסוקה ומסחר. ייעודמציר הדרך בעבור 

מ' למעבר  13קביעת רצועה עם הנחיות ברוחב 
 תשתיות מים תת קרקעית כמסומן בתשריט.

 היתרי בנין. קביעת הוראות למתן
 

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  23אי להגיש התנגדות תוך לחוק, רש 133סעיף 

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

 1760336נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 32-2637666טלפון: 

 133ועדה מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 
 32-8376271טלפון:  43133כרמיאל 

 

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
 .1878 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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יהנהר  מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 43703 ג/מס':  מפורטת
הגדלת אחוזי בנייה, צפיפות ותוספת  שם התכנית:

 קומות רח' ויצמן/ הסייפן, נהריה
לחוק התכנון  78נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית כי במשרדי הועדה  ,1826 –ניה, התשכ"ה והב
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית  נהריהבנייה לתכנון ול

 43703 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8377ג/  שינוי
 12ג/ במ/  שינוי

 8/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 06תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 144נהריה רחוב: ויצמן יישוב: 

 X: 208775קואורדינטה 
 Y: 766875קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12, 8חלקי חלקות:  17102גוש: 

 

 :התכניתמטרת 
 יח"ד. 46מבני מגורים במגרש סה"כ   0הקמת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הוספת יח"ד, הגדלת אחוזי בנייה, הוספת קומות, 

קדמי,  הגדלת תכסית, גובה והבלטת גזוזטראות בק.ב.
 הקטנת קו בניין אחורי.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול שרדיתונים, למיבע

 1760336נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 32-2637666טלפון: 

 טלפון:  ,נהריהנהריה, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
32-8778747 

 

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

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

 .1878 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 77707 ג/
 4שאיבה, געתון קידוח ותחנת  שם התכנית:

וק התכנון לח 78נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1826 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנייה מחוז הצפון
מופקדת  ד.נ גליל מערבי-בנייה מטה אשר לתכנון ול

 17707 ג/מס':  תכנית מפורטת
 לתכניות הבאות: תהמתייחס

 מספר התכנית היחססוג 
 0772ג/  שינוי
 2827ג/  שינוי
 11762ג/  שינוי
 8076ג/  שינוי

 06תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות
 12תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 געתון.יישוב: 

 X: 216780קואורדינטה 
 Y: 768830קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .62, 48, 2, 4חלקות במלואן:  17020גוש: 
 .62 ,60, 28, 22, 20, 07, 6, 0חלקי חלקות:  17020גוש: 
 .17, 16 - 12, 2, 2חלקי חלקות:  17026גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הסדרה סטטוטורית למתקן הנדסי קיים, הסדרת דרך 

 גישה למתקן ומתן הנחיות בינוי ופיתוח.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת  ייעודשינוי 

למתקן הנדסי. האתר יכלול את מתקני הקידוח, תחנת 
 שאיבה, חדר חשמל ומתקנים נלווים.

 .7700התווית זיקת הנאה למתקן והסדרת חיבורו לדרך 
 הגדרת הוראות בנייה ופיתוח. 

 

ות בימים ובשעין רשאי לעיין בתכנית, יכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1760336נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 32-2637666טלפון: 

ד.נ גליל -ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר 
 32-8778241מערבי, טלפון: 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1878 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 47477 ג/
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה,  שם התכנית:

 , יקנעם עילית47ברח' האיריסים 
לחוק התכנון  78נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1826 –והבניה, התשכ"ה 
המקומית ובמשרדי הועדה  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מפורטת  יקנעם עיליתבנייה לתכנון ול

 41477 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 11782ג/  שינוי
 0161ג/  שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 . 41יקנעם עילית רחוב: האיריסים יישוב: 

 X: 210400קואורדינטה 
 Y: 729550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .437חלקות במלואן:  11387גוש: 

 

 :מטרת התכנית
יקנעם -41שינוי בהוראות וזכויות בנייה ברח' האיריסים 

 עילית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר בקומת  23מ"ר נוספים ) 73-בהגדלת זכויות בנייה 

 מ"ר בקומה א'(. 23-קרקע ו
 .4 -ל 1-שינוי מס' יח"ד מ

 קביעת הוראות ותנאים להיתר בהתאם.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1760336נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 32-2637666טלפון: 

 1יקנעם עילית, צאלים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 32-8682386טלפון:  43284יקנעם עילית 

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

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

 .1878 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יקנעם עילית
 תכנית מפורטתת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

 מס' תכנית מפורטתוהודעה מתוקנת בדבר הפקדת 
 70670 ג/

משטח פתוח טבעי למגורים, ייעוד שינוי שם התכנית: 
 דרך ולספורט ונופש.

תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז
פורסמה בעיתונים בתאריך ש 18210 ג/: 'מס מפורטת

, התשעד, עמוד 2738ובילקוט הפרסומים  48/11/4310
 78וכי בהתאם לסעיף  .36/14/4310, בתאריך 1842

, מופקדת 1826 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 
  מחוז הצפוןבנייה הועדה המחוזית לתכנון ולבמשרדי 

 יקנעם עיליתבנייה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ול
 18210 ג/מספר  תכנית מפורטת

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 66ג/ במ/  שינוי
 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . יקנעם עיליתיישוב: 

 X: 208700קואורדינטה 
 Y: 727400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .132חלקי חלקות:  14626גוש: 
 .132, 130, 0חלקות במלואן:  14622גוש: 
 .88, 83, 72חלקי חלקות:  14622גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
קרקע לשימושים הקיימים בפועל, הגדלת  ייעודהתאמת 

 אזור מגורים ב'.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח פתוח טבעי למגורים, דרך ולספורט ייעוד  שינוי

 ונופש.
 איחוד וחלוקת מגרשים.

 סטטוטורית לקיים בפועל.התאמת תוואי דרך 
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 

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

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים 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  23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי יבע
 1760336נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 32-2637666טלפון: 
 1יקנעם עילית, צאלים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 .32-8682386טלפון:  43284יקנעם עילית 
 

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

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

 .1878 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 43408 ג/מס': מפורטת 
 , בני כרמיאל ב', 68רח' יסעור  שם התכנית:

 כרמיאלשכונת מכוש, 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 43486 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
 140ג/ במ/  שינוי

 17337גנ/  כפיפות
 07תמא/  כפיפות
 2/ 242כר/ מק/  כפיפות
 02תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות
 7/ 242כר/ מק/  כפיפות
 06תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 26כרמיאל רחוב: יסעור יישוב: 

 

 וחלקות:גושים 
 .77 - 77, 77, 00חלקי חלקות:  18772גוש: 

 X: 226997קואורדינטה 
 Y: 756806קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הגדלת זכיות בנייה וקביעת הוראות לבינוי, לצורך 

 הסדרת מצב קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 06הגדלת זכיות בנייה של שטח עיקרי 

 מ"ר.43שירות ל הגדלת זכויות בנייה של שטח 
 מטר. 2.6ל  6.3שינוי קו בניין מ 

עבור מחסן קיים,  3קביעת קו בניין צדדי שמאלי ואחורי 
 כמסומן בתשריט.

 מ"ר. 287-מ"ר ל 633 -הקטנת גודל מגרש מינימאלי מ
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2241ובילקוט הפרסומים  18/37/4310

 .34/37/4310, בתאריך 6823
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי32-2637666טלפון:  1760336
כרמיאל  133כרמיאל, שד קק"ל בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 32-8376271טלפון:  43133
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 43773 ג/מס': מפורטת 
מספורט למבני ציבור ייעוד שינוי  שם התכנית:

 והגדרת זכויות בנייה, מגדל העמקושטחים פתוחים 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 43773 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות:המתייחסת 

 מספר התכנית סוג היחס
 6707ג/  שינוי
 0073ג/  שינוי
 1/ 16/ 46 שינוי
 24ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . מגדל העמק רחוב: הגפןיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .26, 00, 44חלקות במלואן:  17738גוש: 
 .24חלקי חלקות:  17738גוש: 

 X: 221575קואורדינטה 
 Y: 731200קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
משטח ספורט למבנים ומוסדות ציבור ייעוד שינוי 

 מגדל העמק. -ושטחים פתוחים והגדרת זכויות בנייה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ספורט למבנים ומוסדות ציבור ייעוד . שינוי 1

 ושטחים פתוחים.
למבנים . הגדרת זכויות בנייה ושימושים לשטח 4

 ומוסדות ציבור.
 . ביטול שביל להולכי רגל.0
 . קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם.2
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 2738ובילקוט הפרסומים  48/11/4310

 .36/14/4310, בתאריך 1846
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי32-2637666טלפון:  1760336
טלפון: מגדל העמק מגדל העמק, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 32-2637716
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

 47088 ג/
, 742הגדלת זכויות בנייה ברח' ויצמן  שם התכנית:

 נהריה
לחוק התכנון  78נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1826 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מס': מופקדת תכנית מפורטת  נהריהבנייה לתכנון ול

 41066 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8377ג/  שינוי
 12ג/ במ/  שינוי

 06תמא/  כפיפות
 17608גנ/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 10תמא/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 142נהריה רחוב: ויצמן יישוב: 

 X: 208800קואורדינטה 
 Y: 766825קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .44 - 41, 12, 8חלקי חלקות:  17102גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 נים.יבשלושת הבני 2תוספת זכויות בנייה בקומה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה, ביטול קורות חיבור בין הבניינים.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1760336נצרת עילית  48חוז הצפון, מעלה יצחק מ
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 32-2637666טלפון: 

 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
32-8778747 

 

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

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

 .1878 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל התחתון
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

 43770 ג/
 בית ספר כדורי, אתר לאומי שם התכנית:

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 43778 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

 0781ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . כדורייישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  17440גוש: 

 X: 238353קואורדינטה 
 Y: 734316קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הגדרת המבנה ההיסטורי של בית ספר כדורי וסביבתו 

 הקרובה לאתר לאומי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 סטורי לשימור ומתן הוראות שימוריקביעת המבנה הה

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה ושימוש בקרקע
 63% -ל 03% -הגדלת אחוזי בנייה מ

 מ' 14.76-מ' ל 7 -מבנייה הגדלת גובה ה
 הוספת קומה מתחת למפלס הקובע
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשע, עמוד 2336ובילקוט הפרסומים  11/38/4338

 .16/13/4338, בתאריך 120
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי32-2637666טלפון:  1760336
 הגליל התחתון, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל 32-2247413



ילקוט הפרסומים 6803, י"ד באייר התשע"ד, 14.5.2014  5550

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

 
 

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

 43788 ג/מס': מפורטת 
מרפסת הסדרת זכויות בנייה לסגירת  שם התכנית:

 נהלל.-חורף מסעדת אוקטגון
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 43766 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות:המתייחסת 

 מספר התכנית סוג היחס
 8470ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . נהלליישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקי חלקות:  17170גוש: 

 X: 219175קואורדינטה 
 Y: 732000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
מ"ר לצורך סגירת  162הוספת זכויות בנייה בסך 

 מסעדת אוקטגון -מרפסת חורף
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  162. הוספת זכויות בנייה בשטח עיקרי בסך 1

 לצורך סגירת מרפסת חורף.
 . שינוי תכסית קרקע בהתאם.4
 . קביעת הנחיות והוראות להוצאת היתר בנייה.0

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
התשעד, עמוד , 2278ובילקוט הפרסומים  31/11/4310

 .37/11/4310, בתאריך 1147
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי32-2637666טלפון:  1760336
טלפון:  17143יזרעאלים, עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

לעיין בה בימים , וכל המעוניין רשאי 32-2248223
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

 43742 ג/מס':  מפורטת
 הגדלת אחוזי בנייה, מס' יח"ד  שם התכנית:

 ושינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט, סכנין
לחוק התכנון  78נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1826 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

מופקדת תכנית מתאר  לב הגלילבנייה לתכנון ול
 43742 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 14361ג/  שינוי
 12/ 32/ 14361גלג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . סח'ניןיישוב: 

 X: 229700קואורדינטה 
 Y: 751400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .72חלקות במלואן:  41117גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 שינוי זכויות והוראות בנייה במגרש מגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .162%במקום  403% -. הגדלת אחוזי בנייה ל1
 יח"ד. 1יח"ד במקום  4-. הגדלת מס' יח"ד ל4
 וי הבניין בהתאם למסומן בתשריט. . שינוי קו0

 

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

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

פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 
ימים  23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1760336נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 32-2637666טלפון: 

טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
32-2722723 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1878 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 47307 ג/מס': 
 איחוד וחלוקה, שמרת שם התכנית:

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 41381 ג/מס':  מפורטת ברמה מפורטת
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  וחלוקה: איחוד

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 14216ג/  שינוי

 6/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 1/ 4336חא/ מק/  כפיפות
 4/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 / ד11/ 0תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . שמרתיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .18 - 17, 10 - 13, 7 - 7, 2חלקי חלקות:  17113גוש: 

 X: 209600קואורדינטה 
 Y: 761600קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
איחוד וחלוקה בהסכמה הגדלת שטחים לצורכי ציבור 

 ושינוי בהוראות בינוי
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . איחוד וחלוקה בהסכמה.1
 . הרחבת דרך.4
 . הגדלת שטחי ציבור0
 . שינויים בקו בניין.2
 . שינויים בהוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי6
. שינוי חלוקת שטחי בנייה מבלי לשנות את סה"כ 2

 . 63 % -ולא יותר מ ייעודהשטח הכולל המותר בכל 
 . שינוי בגודל מגרש מינימלי.7
. הגדלת מס' יח"ד ללא הגדלת סך כל השטחים 7

 למטרות עיקריות
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2620ובילקוט הפרסומים  41/14/4314

 .36/34/4310, בתאריך 4222
 

המחוזית הועדה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי32-2637666טלפון:  1760336
   ד.נ גליל מערבי,-מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 32-8778241טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

 43087 ג/מס':  מפורטת
קרקע לשטח פרטי פתוח  ייעודשינוי  שם התכנית:

 ודרך במעלייא
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה והבניה, 
 43061 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
 7328ג/  שינוי

 8/ 4תממ/  כפיפות
 06תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 0תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גובל במעלייא., מעיליאיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .87, 4 - 1חלקי חלקות:  17072גוש: 
 .0חלקי חלקות:  17732גוש: 

 X: 224900קואורדינטה 
 Y: 769575קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 לשימושים מסחריים סמוכים.הכשרת שטח  לחניה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע  לשטח פרטי פתוח ולדרך. ייעודשינוי 

 -מ  78ו הבניין של דרך ראשית מס' קבלת הקלה בק
 מ'  מהציר. 06 -מ' ל  133

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
 קביעת זכיות והוראות בנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 2738ובילקוט הפרסומים  48/11/4310

 .36/14/4310, בתאריך 1802
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

 ועדה  :. וכן במשרדי32-2637666טלפון:  1760336
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ד.נ מעלה הגליל, -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין 32-8878268מעונה  טלפון: 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתרו

 
 

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

 70076 ג/מס': מפורטת 
זכויות בנייה וקביעת הוראות בחלקת  שם התכנית:

 ב', מעלות 68מגורים, יקינטון 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 18872 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
 4213ג/  שינוי
 12260ג/  שינוי

 11038ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 26תרשיחא רחוב: יקינטון -מעלותיישוב: 

 

 וחלקות:גושים 
 .7חלקות במלואן:  18781גוש: 

 X: 227300קואורדינטה 
 Y: 768100קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הסדרת זכויות והוראות בנייה למבנה קיים ברח' יקינטון 

 ב' מעלות. 26
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 72%ל  06% -הגדלת אחוזי בנייה מ 

 קומות.  0ל  4 -שינוי מס' קומות מ 
 בניין.שינוי קו 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2247ובילקוט הפרסומים  10/38/4310

 .11/37/4310, בתאריך 2721
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי32-2637666טלפון:  1760336
 1מעלות תרשיחא, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל 32-8870203טלפון:  42864תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 43008 ג/מס': 
 מעלות -שכונת לב סביון  שם התכנית:

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 43086 ג/מס':  מפורטת ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 16202ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . תרשיחא רחוב: ספיר-מעלותיישוב: 
  תרשיחא רחוב: משעול אדמונית החורש-מעלותיישוב: 
 . אודםתרשיחא רחוב: -מעלותיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .2, 0חלקות במלואן:  41326גוש: 
 .431חלקי חלקות:  41326גוש: 
 .07חלקי חלקות:  41378גוש: 
 .14, 2חלקות במלואן:  41383גוש: 
 .10, 11חלקי חלקות:  41383גוש: 

 X: 256531קואורדינטה 
 Y: 769914קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
של בנייה ושינוי אופי הבינוי לתכנון למתחם מגורים  -רה

ב'( בגובה  -דו, תלת משפחתיים )מגורים א' ו בתים חד,
 קומות, קומת מרתף, ועלית גג. 0של עד 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית לאזור ייעוד א. שינוי 

 ב', דרכים , שצ"פ. -מגורים א' ו
 -לאזור מגורים א' ן משטחים ציבורים פתוחיםייעוד ב. שינוי 

 ב' ואזור משולב שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
יח"ד(  4המרביים באזור מגורים א' )בנייה שטחי ה ג. קביעת

 .70% -ל
יח"ד(  1המרביים באזור מגורים א )בנייה ד. קביעת שטחי ה

 .62% -ל
 המרביים באזור מגורים ב' בנייה ה. קביעת שטחי ה

 .124% -ל
המרביים בשטחים פתוחים ומבנים בנייה שטחי ה ו. קביעת

 .23% -ומוסדות ציבור ל
 ז. קביעת התכליות והשימושים.

 ח. קביעת הנחיות לפיתוח המגרשים ועיצוב אדריכלי.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 2278ובילקוט הפרסומים  31/11/4310

 .37/11/4310, בתאריך 1106
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הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 32-2637666טלפון:  1760336
 1מעלות תרשיחא, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

וכל , 32-8870203טלפון:  42864תרשיחא -מעלות
ות שהמשרדים בשעין רשאי לעיין בה בימים ויהמעונ

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

 
 

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

 47307 ג/מס':  מפורטת
העתקה והחלפה של שטח המגורים  שם התכנית:

 למבני ציבור, לוטםייעוד והשצ"פ לאזור המ
לחוק התכנון  78נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1826 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

מופקדת תכנית  ד.נ משגב-משגבבנייה לתכנון ול
 41387 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 17472ג/  שינוי
 7273ג/  שינוי
 13712ג/  שינוי
 8163ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . לוטםיישוב: 

 X: 233800קואורדינטה 
 Y: 754000קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .62, 20חלקי חלקות:  18420גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הצרחה של מגרשי מגורים ,שצ"פ ושטח למוסדות 

 י הקרקע.דוייעללא שינוי בסך שטחי  ציבור,
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. העתקת ארבע מגרשי מגורים וחלק משצ"פ לשטח 

 ו המקורי בניני ציבור.ייעוד ש
למבני ציבור לאזור ב. העתקת חלק משטח המיועד 

 ו המקורי מגורים ושצ"פ.ייעוד ש
 

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

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

הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל
ימים  23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 1760336נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 32-2637666טלפון: 
טלפון:  ד.נ משגב,-משגבבנייה תכנון ולועדה מקומית ל

32-8883134 
 

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
 .1878 -תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 
 

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

 70020 ג/
 הסדרת צומת ברניקי  שם התכנית:
 (7677וכביש  033)כביש 

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 18020 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

 6860ג/  שינוי
 2/ 10תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 / ג11/ 0תמא/  כפיפות
 6/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 7תמא/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות
 06תמא/  כפיפות
 02תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 7277 -ו   833צומת ברניקי כבישים מס' 

 

 גושים וחלקות:
 .66 - 60, 41, 2חלקי חלקות:  16032גוש: 
 .407 - 407, 401 - 403חלקות במלואן:  16022גוש: 
, 446 - 444, 432 - 436 חלקי חלקות: 16022גוש: 
442 ,448 ,402 ,402 ,408 - 421 ,076 ,077. 

 X: 253150קואורדינטה 
 Y: 739500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 צומת ברניקי 7277 -ו  833הסדרת צומת דרכים מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת הסתעפויות צומת ברניקי

 הקרקע דרך ייעודקביעה ופירוט התכליות המותרות ל
 קביעת הנחיות אדריכליות
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הנחיות בדבר איכות ושימור הסביבה ומניעת מפגעים 
 סביבתיים

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 2211ובילקוט הפרסומים  40/32/4310

 .43/32/4310, בתאריך 6242
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 32-2637666טלפון:  1760336
 טלפון:  עמק הירדן,בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 32-2767202
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  גלילית מחוז צפון, הגליל המרכזי

תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 70844 ג/מס':  מפורטת

 שינוי ועדכון תכנית מתאר, ירכא שם התכנית:
לחוק התכנון  78נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית הועדה כי במשרדי  ,1826 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
הגליל המרכזי, מקומית מחוזית מחוז בנייה לתכנון ול

 תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטתמופקדת  צפון
 18644 ג/מס': 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8243ג/  כפיפות
 10322ג/  כפיפות
 2222ג/  כפיפות
 14146ג/  כפיפות
 6333ג/  כפיפות
 13733ג/  כפיפות
 12726ג/  כפיפות
 7600ג/  כפיפות
 12310ג/  כפיפות
 2421ג/  כפיפות
 11207ג/  כפיפות
 14242ג/  כפיפות
 13134ג/  כפיפות
 14627ג/  כפיפות
 11306ג/  כפיפות
 11032ג/  כפיפות
 8774ג/  כפיפות
 12244ג/  כפיפות
 16280ג/  כפיפות
 17810ג/  כפיפות
 12767ג/  כפיפות
 13187ג/  כפיפות
 0288ג/  כפיפות
 2722ג/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 7632ג/  כפיפות
 6363 כפיפות
 8083ג/  כפיפות
 8268ג/  כפיפות
 8884ג/  כפיפות
 8311ג/  כפיפות
 8621ג/  כפיפות
 7774ג/  כפיפות
 7017ג/  כפיפות
 7623ג/  כפיפות
 17676ג/  כפיפות
 17138ג/  כפיפות
 12277ג/  כפיפות
 17224ג/  כפיפות
 7126ג/  כפיפות
 2773ג/  כפיפות
 7667ג/  כפיפות
 7627ג/  כפיפות
 12810ג/  כפיפות
 17332ג/  כפיפות
 1/ 634/ 1 כפיפות
 12721ג/  כפיפות
 18640ג/  כפיפות
 7640ג/  כפיפות
 7662ג/  כפיפות
 7604ג/  כפיפות
 168ג/ בת/  כפיפות
 12784גנ/  כפיפות
 10277ג/  כפיפות
 13234ג/  כפיפות
 8022ג/  כפיפות
 7446ג/  כפיפות
 12312ג/  כפיפות
 14826ג/  כפיפות
 10210ג/  כפיפות
 14331ג/  כפיפות
 14772ג/  כפיפות
 16723ג/  כפיפות
 7342ג/  כפיפות
 8766ג/  כפיפות
 8184ג/  כפיפות
 13104ג/  כפיפות
 12311ג/  כפיפות
 10800ג/  כפיפות
 10427ג/  כפיפות
 14272ג/  כפיפות
 14627ג/  כפיפות
 14277ג/  כפיפות
 14737ג/  כפיפות
 10172ג/  כפיפות
 7267ג/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 7602ג/  כפיפות
 7222ג/  כפיפות
 14087ג/  כפיפות
 13478ג/  כפיפות
 14202ג/  כפיפות
 13473ג/  כפיפות
 14276ג/  כפיפות
 11736ג/  כפיפות
 6671ג/  כפיפות
 12026ג/  כפיפות
 12024ג/  כפיפות
 11738ג/  כפיפות
 12643ג/  כפיפות
 2422ג/  כפיפות
 12020ג/  כפיפות
 12473ג/  כפיפות
 12424ג/  כפיפות
 12707ג/  כפיפות
 12477ג/  כפיפות
 12872ג/  כפיפות
 12838ג/  כפיפות
 17674ג/  כפיפות
 11467ג/  כפיפות
 12711ג/  כפיפות
 12423ג/  כפיפות
 12022ג/  כפיפות
 10827ג/  כפיפות
 10380ג/  כפיפות
 10170ג/  כפיפות
 11280ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . ירכאיישוב: 
 . כפר יאסיףיישוב: 
 . מקומית מחוזית מחוז הצפוןיישוב: 

 X: 218700קואורדינטה 
 Y: 762000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 שטח בנוי 

, 17803, 17846, 17842, 17840גושים בשלמות: 
17801 ,17804 ,17800 ,17802 ,17806. 

 .23, 62, 64, 46, 40חלקי חלקות:  17220גוש: 
 .62חלקות במלואן:  17774גוש: 
 .111 - 113, 73, 66, 22חלקי חלקות:  17774 גוש:
 .7חלקי חלקות:  17780גוש: 
, 76 - 72, 73 - 27, 26 - 1חלקות במלואן:  17776גוש: 

83 - 131. 
 .78 - 72, 76 - 70, 27 - 22חלקי חלקות:  17776גוש: 
 .23 - 47, 44 - 6חלקות במלואן:  17772גוש: 
 .24 - 21חלקי חלקות:  17772גוש: 

, 76, 27 - 22, 24, 68 - 1חלקות במלואן:  17777גוש: 
78 - 72. 

, 70 ,74, 73 ,28, 26, 20, 23חלקי חלקות:  17777גוש: 
77 ,77. 

 .76 - 41, 14 - 1חלקות במלואן:  17777גוש: 
 .18חלקי חלקות:  17777גוש: 
 .81, 73 - 77, 22חלקות במלואן:  17782גוש: 
 .83, 76 - 70, 26, 24, 67חלקי חלקות:  17782גוש: 
 .62חלקות במלואן:  17787גוש: 
, 18, 16, 10 - 6, 0 - 4חלקות במלואן:  17787גוש: 

44 - 76 ,77 - 78 ,73 - 72. 
 .41 ,43, 17, 12, 12חלקי חלקות:  17787גוש: 
, 61 - 42, 41, 13, 7 - 1חלקות במלואן:  17788גוש: 

24 ,22 ,27 - 177. 
, 67, 64, 42, 44, 43, 10חלקות: חלקי  17788גוש: 

20 ,26 ,22. 
 .63 ,28, 26, 23, 12 - 7, 2, 0חלקי חלקות:  17811גוש: 
 .63, 27חלקי חלקות:  17814גוש: 
 .27, 67, 66 - 43, 2 - 1חלקות במלואן:  17843גוש: 
 .22, 23 - 68, 67 - 62, 18, 7חלקי חלקות:  17843גוש: 
 .12 - 12, 11 - 1חלקות במלואן:  17841גוש: 
 .72, 70, 18, 14חלקי חלקות:  17841גוש: 
 .08 - 02, 04, 03 - 1חלקות במלואן:  17844גוש: 
, 66 - 64, 20 - 24, 23, 00חלקי חלקות:  17844גוש: 

26 ,117 ,144 ,142 ,142 ,106. 
 .77 - 76, 27 - 1חלקות במלואן:  17842גוש: 
 - 73, 27, 67 - 62, 63 - 28חלקי חלקות:  17842גוש: 

72 ,78 - 73 ,77 ,78 - 83 ,84. 
 .7חלקי חלקות:  17847גוש: 
, 137 - 07, 10 - 13, 2 - 1חלקות במלואן:  17847גוש: 
111 ,116 - 117. 

, 02 - 06, 12, 8 - 7, 6חלקי חלקות:  17847גוש: 
113 ,114 - 112 ,117. 
, 60 - 23, 07 ,07, 04 ,01חלקות במלואן:  17848גוש: 
112. 

, 78 ,77, 08, 02 - 00, 10חלקי חלקות:  17848גוש: 
113 ,116. 

 

 :מטרת התכנית
למגורים לצד קביעת בנייה א. הגדרת מתחמים חדשים ל

אפשרויות בנייה למגורים בשכונות הקיימות ביישוב, 
למגורים בתוכנית עתידה לספק צורי בנייה היקף ה

 תושבים. 03,333 -עברו כ 4306הישוב עד לשנת 
 ב. הגדרת זכויות בנייה והשימושים המותרים.

מפורטות בכל מתחם  כניותת ג. התכנית תאפשר להכין
 בסמכות מוסד התכנון המוסמך לכך בחוק. 

ד. קביעת שלד תחבורתי לישוב, והתווית כביש טבעת 
 חלקי הישוב.  למען שיפור וחיזוק הקשר בין

, שיפור תפרוסת ה. הוספת שטחים למבני חינוך ומבני ציבור
 הפעילויות החינוכיות והקהילתיות במידת האפשר. 

ו. הוספת שטחים פתוחים בכמות המתאימה לצרכי 
 הישוב לשנת היעד. 

 ז. קביעת הוראות איכות הסביבה.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 -ים הבאים:ייעוד מקרקע חקלאית ל דא. שינוי יעו

 . מגורים1
 . שטחים פתוחים ופארק עירוני. 4
 . שטחים למבנים ומוסדות ציבור0
. שטחים לשימושים מעורבים של תעסוקה, תיירות 2

 .ומגורים
 . דרכים ורצועות לתכנון דרכים.6

קומות ושטחי  'יח"ד, מס 'ב. קביעת זכויות בנייה: מס
 רביים.בנייה מ

 ג. קביעת אזור לתעסוקה ומסחר. 
ים במסגרת הכנת ייעוד ד. הנחיות להקצאת שטחים ל

 ניות מפורטות. תכ
 תיחום שטחים שיש להכין עבורם תכניות מפורטות. ה.

 

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  23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1760336נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 32-2637666טלפון: 

 ,הגליל המרכזי, עכובנייה ועדה מקומית לתכנון ול
בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 32-8814241טלפון: 

מקומית מחוזית מחוז צפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 
 .17333עילית 

 

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

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

 .1878 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 אלכס שפול, אדריכל מ"מ
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז צפון 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 1316-03-14

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א. בלחסן חשמל בע"מ, ח"פ 51-330365-1,

עו"ד סבאג  ב"כ  ע"י  ח'ליל, ת"ז 02339875,  והמבקש: סבאג 
נדאל, ת"ד 703, פקיעין 24914.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.3.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.5.2014, בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.5.2014

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סבאג נדאל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 18910-04-14

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ואבטחה  ניקיון  שמירה,   - אור  רוני  חברת  פירוק  ובעניין 
אבן   ,1012 ת"ד   ,7 השומרון  מרח'   ,51-378528-7 ח"פ  בע"מ, 

יהודה 40500, נייד 054-6840933, פקס' 09-891992.

והמבקש: ולדימיר סברדלוב, ת"ז 321747958, ע"י ב"כ עו"ד 
אריאל שפירא או עו"ד יצחק עוקשי, מדרך הבנים 82, ת"ד 554, 

כרכור 3710501, טל' 052-6619607, פקס' 072-2579500.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.5.2014, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יצחק עוקשי, עו"ד     אריאל שפירא, עו"ד
                                           באי כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 23625-04-14

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ברחבי הארץ בע"מ, ח"פ 51-347470-0,

קרן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,55996961 ת"ז  כדורי,  לבנה  והמבקשת: 
יניב, מרח' הדר 2, בית אמן רובין, קומה ב', הרצליה 4629025.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.4.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.5.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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מיקרואקזיט בע"מ
)ח"פ 51-454848-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.6.2014, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין אמיר 
מ. גרובר, רח' מצדה 9, מגדל ב.ס.ר 3, בני ברק, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מיכל שורצברג, עו"ד, מפרקת

מיזהפה בע"מ
)ח"פ 51-459385-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.6.2014, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין אמיר מ. 
גרובר, רח' מצדה 9, מגדל ב.ס.ר 3, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל שורצברג, עו"ד, מפרקת

 דירות הגבעה )מיסודה של עיריית תל אביב יפו
וקרן פומנטו( בע"מ

)ח"פ 51-077303-9(

)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 
 ,1 ציטלין  רח'   ,2 בקומה   ,9.00 בשעה   ,17.6.2014 ביום  תתכנס 
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.
יורם זמיר, מפרק

אפיקי ע.מ.ק. חברות לבניה בע"מ
)ח"פ 51-352824-0(

ח. עידן הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-342697-3(

)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 החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2014, התקבלה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 25.5.2014.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

קרן יניב, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אופק ים שיווק בע"מ
)ח"פ 51-250518-1(

)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 24.4.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  גרסט,  שלמה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

006723373, מרח' העצמאות 82, 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.

שלמה גרסט, רו"ח, מפרק

אופק ים שיווק בע"מ
)ח"פ 51-250518-1(

)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   ,10.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
העצמאות 82, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה גרסט, רו"ח, מפרק

הילה פרסומאים בע"מ
)ח"פ 51-078657-7(

)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 18.6.2014, בשעה 10.00, ברח' דיזנגוף 78, תל אביב, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיא קרפ, מפרק
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.4.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן נויגרטן, ת"ז 

052189768, מרח' מיכאל נאמן 12, 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.

 ,26.6.2014 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.
אילן נויגרטן, מפרק

א.ש. אייזנברג יועצים בע"מ
)ח"פ 51-468369-7(

קיי.אר.אי. המרכז למגרשים חקלאיים בישראל בע"מ
)ח"פ 51-454741-3(

)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   ,1.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברות 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברות מרצון ולמנות את שמעון 
למפרק  אביב,  תל   ,47 שלונסקי  מרח'   ,059104588 ת"ז  אייזנברג, 

החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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  סופית של החברות הנ"ל תתכנס  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  החברות, 

החברות.
שמעון אייזנברג, מפרק

רון גל מוצרי חשמל לרכב בע"מ
)ח"פ 51-088157-6(

ש.ר. סופר התזה בע"מ
)ח"פ 51-451578-2(

)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   ,9.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברות 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברות מרצון ולמנות את ששון 

ראז, ת"ז 73861734, מרח' הירדן 77, רמת גן, למפרק החברות.

החלטה לפרק את החברות מרצון ולמנות את קובי קלפון, ת"ז 
025197542, מרח' אוסקר כהן 10, חדרה, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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.

קובי קלפון, מפרק

אפיקי ע.מ.ק. חברות לבניה בע"מ
)ח"פ 51-352824-0(

ח. עידן הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-342697-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חדרה,   ,10 כהן  אוסקר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.
קובי קלפון, מפרק

רוטשילד עיצוב בע"מ
)ח"פ 51-257902-0(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.4.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרי רוטשילד, 

ת"ז 054093091, מרח' אמנון ותמר 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.

 ,26.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמרי רוטשילד, מפרק

נויגרטן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-302205-3(

)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 
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 ,09-9700100 טל'  ים,  גליל  קיבוץ  עמי,  הוד  מבנין   ,015664923
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.

נומה פלום, עו"ד, מפרקת

קל-כד בע"מ
)ח"פ 51-284909-2(

)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 27.4.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאור גוטליב, ת"ז 

029629714, מקיבוץ שפיים, למפרק החברה.

נאור גוטליב, מפרק

שרפי הסעדה בע"מ
)ח"פ 51-338693-8(

)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   ,2.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם 

נטע, מרח' שאול המלך 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.

 ,7.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי נתן מאור ושות' - עורכי דין, רח' לינקולן 
20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם נטע, מפרק

כליל הזהר בע"מ
)ח"פ 51-293502-4(

)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 

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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  סופית של החברות הנ"ל תתכנס  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.
ששון ראז, מפרק

נווה מוגשם בככר בע"מ
)ח"פ 51-259422-7(

)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 20.3.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  מנדלסון,  מרדכי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ישראל גלילי 1, 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.

מרדכי מנדלסון, מפרק

נח שאול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-276032-3(

)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 24.4.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  עמית,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

057345423, מרח' ה' באייר 12, 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.

איתן עמית, עו"ד, מפרק

וובפלייקס טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-471721-4(

)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 1.5.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  פלום,  נומה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
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כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לירון בן שמחון, מפרק

משה ג'נרל-ניהול ואחזקות מבנים בע"מ
)ח"פ 51-483637-8(

)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   ,28.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-8894215 טל'  בחן,  קיבוץ   ,1 השקד  מרח'  אנגלנדר,  זהר 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

זהר אנגלנדר, עו"ד, מפרק

א.ח.מ ניהול מסעדות ובתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-310543-7(

)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   ,27.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ניר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מעתוק, ת"ז 38623658, מרח' תרשיש 39, שוהם, טל' 03-9222779, 

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.

 ,1.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' ז'בוטינסקי 72, פתח תקוה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ניר מעתוק, מפרק

התקבלה   ,28.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
זהר  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
זיסאפל, מרח' ראול וולנברג 24, תל אביב 69719, 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.

 ,1.9.2014 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.
זהר זיסאפל, מפרק

מיכאל הזהר בע"מ
)ח"פ 51-293496-9(

)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   ,28.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
זהר  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
זיסאפל, מרח' ראול וולנברג 24, תל אביב 69719, 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.

 ,1.9.2014 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.
זהר זיסאפל, מפרק

לא. דינאמיק יזמות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-443518-9(

)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   ,23.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירון בן 

שמחון, מרח' הקתרוס 39, 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.

 ,1.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל משרד עו"ד לירון-אבו, רח' אבא הלל סילבר 
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התקבלה   ,27.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלי ביטון, מרח' תל חי 61/27, אשדוד, טל' 052-4077737, 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.

 ,29.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, 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.

אלי ביטון, עו"ד, מפרק

ספקטור צבי בע"מ
)ח"פ 51-139307-6(

)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   ,27.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
צבי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

ספקטור, מרח' חטיבת הצנחנים 5/1, מודיעין, 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.

 ,28.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי ספקטור, מפרק

ח.ג.ג בע"מ
)ח"פ 51-423673-6(

)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 
מרצון  את החברה  לפרק  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
 ,1 התחמושת  גבעת  מרח'  פרישתא,  עידו  עו"ד  את  ולמנות 

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.

עידו פרישתא, עו"ד, מפרק

אביסרור מדיה בע"מ
)ח"פ 51-338572-4(

)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   ,24.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6006500 טל'  גן,  רמת   ,54 ז'בוטינסקי  מרח'  בורנשטיין,  שלי 

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.

 ,1.9.2014 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.

שלי בורנשטיין, עו"ד, מפרקת

שיש נתן באבן בע"מ
)ח"פ 51-260083-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27.4.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל שימן, 

מרח' האגוז 7/65, קרית אונו, טל' 050-6787687, 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.

 ,16.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל שימן, עו"ד, מפרק

דפוס אביטן בע"מ
)ח"פ 51-176132-2(

)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 
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בן יקר גלובל ריאל אסטייט בע"מ
)ח"פ 51-344192-3(

)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 30.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה אבידר, מרח' 
האגוז 2, נווה אילן, יבנה, טל' 08-94300303, פקס' 08-9436498, 

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 אבידר, עו"ד, מפרק

מאלי-אב בע"מ
)ח"פ 51-288856-1(

)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 6.4.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד מרצ'ק, מרח' תל חי 19, 

רעננה, 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.

דוד מרצ'ק, מפרק

קונושין בע"מ
)ח"פ 51-302070-1(

)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 6.4.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  סולמי,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל אביב 67134, 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.

יניב סולמי, עו"ד, מפרק

ידי זהב שירותי אינסטלציה בע"מ
)ח"פ 51-294936-3(

)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 12.3.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  אלמקייס,  גדעון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יקינטון 65, מעלות, טל' 058-4058051, 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.

גדעון אלמקייס, מפרק

אנלוגטון בע"מ
)ח"פ 51-387250-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרח ג'ובראן, ת"ז 

024734949, מרח' הס 34/3, חיפה 33396, 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.

פרח ג'ובראן, מפרק

ויז'נאייר ארנג'י )אשקלון( בע"מ
)ח"פ 51-444919-8(

)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 30.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ליאור מרקביץ, ת"ד 

118, מושב לכיש, 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.

ליאור מרקביץ, רו"ח, מפרק




