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הודעה על שינויים בחלוקת התפקידים בממשלה
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה לשנות, בהתאם לסעיף 
31)א( לחוק–יסוד: הממשלה2, את חלוקת התפקידים בממשלה 

ולקבוע כלהלן:

השר גלעד ארדן יכהן בתפקיד שר הפנים נוסף על תפקידו 
כשר התקשורת3.

השר גלעד ארדן יחדל לכהן בתפקיד שר התקשורת ביום 
ראש  זה  וממועד   )2014 בנובמבר   18( התשע"ה  בחשוון  כ"ה 
הממשלה, בנימין נתניהו, יכהן בתפקיד שר התקשורת, נוסף על 

תפקידו כראש הממשלה.

השינוי בחלוקת התפקידים בממשלה אושר על ידי הכנסת 
ביום י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(.

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 4374  3

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
לחוק– 31)ד(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  התשס"א-12001, 
יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה להעביר, מיום כ"ד בחשוון 
פרויקט  של  הפעולה  שטח  את   ,)2014 בנובמבר   17( התשע"ה 
האוצר  ממשרד  בישראל,  הדיגיטלי  הפער  לצמצום  להב"ה 

למשרד המדע הטכנולוגיה והחלל.

בהתאם לסעיף 9)א()11( ו–)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001, 
 27( התשע"ה  בחשוון  ג'  ביום  לכנסת  הודעה  כך  על  נמסרה 

באוקטובר 2014(.

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31)ב( 
כ"ה  מיום  להעביר,  הממשלה  החליטה  הממשלה2,  לחוק–יסוד: 
הנתונות  הסמכויות  את   ,)2014 בנובמבר   18( בחשוון התשע"ה 
לשר התקשורת לפי חוק השידור הציבורי, התשע"ד-32014, לשר 

גלעד ארדן.

 
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשע"ד, עמ' 778.  3

בחשוון  י"ב  ביום  הכנסת  ידי  על  אושרה  הנ"ל  ההחלטה 
התשע"ה )5 בנובמבר 2014(.

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31)ב( 
לשרת  להעביר  הממשלה  החליטה  הממשלה2,  לחוק–יסוד: 
המשפטים את סמכויותיו של השר יאיר לפיד, בתוקף תפקידו 
כשר האוצר, לפי סעיפים 23, 32, 33, 55, 57 ו–60 לחוק הפיקוח 
על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-32005, ככל שהן 
נוגעות למתן הוראות בענייני קופות גמל בניהול אישי, וזאת 

עד יום ט' באדר התשע"ה )28 בפברואר 2015(.

העברת הסמכויות הובאה לאישור הכנסת ביום י' בחשוון 
התשע"ה )3 בנובמבר 2014(.

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשס"ה, עמ' 889.  3

הודעה על הפסקת כהונה של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()5(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:  22)א(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
פסקה כהונתו של השר עמיר פרץ, השר להגנת הסביבה3, ביום 

י"ח בחשוון התשע"ה )11 בנובמבר 2014(.

כ"ד  ביום  לכנסת  נמסרה  הכהונה  הפסקת  על  הודעה 
בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(.

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשע"ג, עמ' 4374.  3

הודעה על הפסקת כהונה של סגנית שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()8(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:   )2(26 סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
פאינה  הפנים,  במשרד  השר  סגנית  של  כהונתה  פסקה 

 
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2
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 ,)2014 בנובמבר   4( התשע"ה  בחשוון  י"א  ביום  קירשנבאום, 
המועד שבו חדל גדעון סער לכהן בתפקיד שר הפנים.

הודעה על כך נמסרה לכנסת.

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

הודעה על הפסקת כהונה של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()5(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:  22)א(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
פסקה כהונתו של השר גדעון סער, שר הפנים3, ביום י"א בחשוון 

התשע"ה )4 בנובמבר 2014(.

הודעה על הפסקת כהונת שר הפנים נמסרה לכנסת.

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158; התשע"ד, עמ' 554.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 4374.  3

הודעה על אישור מינוי סגנית שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()7(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
25)א(  לסעיף  בהתאם  אישרה,  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 
לחוק–יסוד: הממשלה2 ולאחר שניתנה הסכמת ראש הממשלה, את 

מינויה של פאינה קירשנבאום לתפקיד סגנית שר במשרד הפנים.

תוקף המינוי מיום י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(, 
המועד שבו נמסרה ההודעה על המינוי לכנסת.

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על שינוי שם של משרד
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה לשנות את שם משרד 

הבינוי והשיכון ל"משרד הבינוי".

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

 הודעה על מינוי שגריר ישראל בסין ושגריר 
לא–תושב למונגוליה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה 
חפץ,  צבי  את  הממשלה  מינתה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 

למונגוליה,  לא–תושב  ושגריר  בסין,  ישראל  שגריר  לתפקיד 
במקומו של מתן וילנאי2 המסיים את תפקידו.

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-1173-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

י"פ התשע"ב, עמ' 3596.  2

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   54 סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
לפי  סמכותה  בתוקף  אישרה,  הממשלה  כי  התשכ"ה-11965, 
לתשתית  התכנית  את  האמור  לחוק  ו–76ג)9()ב(   53 סעיפים 

לאומית תת"ל 18 - חשמול מערך המסילות הארצי.

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-697-ה6(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 798.  1

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

המשפט  בתי  לחוק  10)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט 
העליון, אני ממנה בזה את עדי חן-ברק, שופטת של בית משפט 
המשפט  בית  כשופטת  בפועל  לכהונה  בהסכמתה,  שלום, 
המחוזי חיפה, מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( עד יום 

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

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

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

בתי  לחוק  ו–10)ב(  10)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית 
ויצמן,  המשפט העליון, אני מאריכה2 בזה את מינויו של צבי 
מחוזי,  משפט  בית  של  ורשם  שלום  משפט  בית  של  שופט 
בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי מרכז-

י"ח  יום  עד   )2014 בדצמבר   1( התשע"ה  בכסלו  ט'  מיום  לוד, 
בכסלו התשע"ו )30 בנובמבר 2015(.

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 828.  2
 

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1
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 הודעה על מינוי חברת מינהלת הקרן לפיצוי 
נפגעי תאונות דרכים

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

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק פיצויים 
כ"ו  מיום  מיניתי  התשל"ה-11975,  דרכים,  תאונות  לנפגעי 
דורפמן-רביב2,  נטע  את   )2014 בנובמבר   19( בחשוון התשע"ה 

לחברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(
)חמ 3-1058-ה1(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ה, עמ' 234.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 1862.  2

מינוי עובדי ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק  187)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרשומות  את  ממנה  אני  התשמ"ב-11982,  משולב[,  ]נוסח 
מטה לעובדות ציבור בהתאם לחוק האמור, לעריכת תסקירים 
להם  שנגרם  והנזק  משפחתו  בני  או  העבירה  נפגע  מצב  על 

כתוצאה מן העבירה:

מירב דורפמן, מס' רישום 18180 - לכל הארץ

רחל איגר, מס' רישום 2910 - לכל הארץ.

כ"א באלול התשע"ד )16 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2759(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשנ"ח, עמ' 152.  1

מינוי יושב ראש ועדת המשמעת
לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק העובדים הסוציאליים, 
המשפטים,  שרת  הצעת  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996 
ועדת  ראש  ליושבת  גיא,  פנינה  הדין  עורכת  את  ממנה  אני 

המשמעת, לתקופת כהונה שנייה.

י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2749-ה2(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1

שינוי בהרכב הוועדה המייעצת להתקנת תקנות 
ייבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי

לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956

הצומח,  הגנת  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשט"ז-11956, אני ממנה את משה וייס ליושב ראש הוועדה 
המייעצת להתקנת תקנות ייבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים 

ואמצעי לוואי2.
 

ס"ח התשט"ז, עמ' 79.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ט-11969, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו 
ממנים בזה את אילן סופר, שופט של בית הדין האזורי לעבודה, 

לסגן נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.

כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1563-ה3(

ציפי לבני נפתלי בנט 
שרת המשפטים שר הכלכלה 

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.  1

מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני 
משפחה, התשנ"ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את שופט בית משפט השלום, מרדכי )מוטי( לוי, 
לשופט בית משפט לענייני משפחה, מיום י"ז בחשוון התשע"ה 

)10 בנובמבר 2014(.

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2666-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התשס"ז, עמ' 384.  1

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 
בזה את עדי חן-ברק, שופטת של בית משפט השלום, לרשמת 
 1( התשע"ה  בטבת  י'  מיום  חיפה,  המחוזי  המשפט  בית  של 

בינואר 2015(.

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-64-ה1(

אשר גרוניס  
נשיא בית המשפט העליון  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1

מינוי שופט נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני 
מטיל על השופט גל שלמה טייב לשמש כשופט נוער עד תום 

תקופת כהונתו בערכאת בית משפט שלום.

י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(
)חמ 3-686-ה1(

אשר גרוניס  
נשיא בית המשפט העליון  

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1
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 הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק   9 לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  10 לתקנות המפלגות  ותקנה  )להלן - החוק(, 
כ"ב  ביום  כי  מודיע  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ג-21993 
בכסלו התשע"ה )14 בדצמבר 2014( , הוגשה לי בקשה לשינוי 
המזרחי",  לאומית  הדתית  המפלגה   - "מפד"ל  המפלגה  שם 
שמספרה 599000080, לשם מפלגת "הבית היהודי, מיסודה של 
המזרחי  הפועל  המזרחי  לאומית  הדתית  המפלגה   - המפד"ל 

בארץ ישראל".

ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי רשות 
לאחר  מראש,  שיתואם  במועד  המפלגות  רשם   - התאגידים 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 

התשנ"ג-31993.

ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

כ"ב בכסלו התשע"ה )14 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2424-ה3(

אייל גלובוס  
רשם המפלגות  

ראש רשות התאגידים  
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.  2

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, 
מקומן ומועדיהן

לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1965

המכס,  סוכני  לתקנות  ו–20   19 לתקנות  בהתאם 
לפקידים  למועמדים  בחינות  על  מודיע  אני  התשכ"ה-11965, 

רשויים:

נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות   )1(
לפקיד רשוי2;

הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;  )2(

הבחינה בכתב תיערך ביום ה', ג' בסיוון התשע"ה )21 במאי   )3(
;)2015

את הבקשה להיבחן יש להגיש בתוך 30 ימים מיום פרסומה   )4(
של הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן:

בית המכס, שער הנמל 3, חיפה;  

בית המכס, רח' ישראל גלילי 3א, ראשון לציון;  

בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה, ירושלים;  

בית המכס ומע"מ, נמל אילת, אילת;  

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;  

 
ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307.  1

י"פ התשנ"ח, עמ' 1230; התשס"ד, עמ' 192.  2

מינויה של מרים פרוינד2, לחברה וליושבת ראש בוועדה 
האמורה - בטל.

י"ב בכסלו התשע"ה )4 בדצמבר 2014(
)חמ 3-1021(

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

י"פ התשע"ד, עמ' 6672.  2

מינוי חבר מועצה והנהלת רשות נחל הקישון
לפי צו רשויות נחלים ומעיינות )רשות נחל הקישון(, 

התשנ"ה-1994 

נחלים  6)א( לחוק רשויות  בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 
ו–10)ב( לצו רשויות   9  ,6 וסעיפים  ומעיינות, התשכ"ה-11965, 
אני  התשנ"ה-21994,  הקישון(,  נחל  )רשות  ומעיינות  נחלים 
ממנה את אביהו האן לנציג עיריית חיפה במועצת רשות נחל 

הקישון ולחבר הנהלת רשות נחל הקישון.

תוקף המינוי להנהלת רשות נחל הקישון לשלוש שנים וכל 
עוד הוא משמש נציג עיריית חיפה במועצת רשות נחל קישון.

נחל  רשות  במועצת  חיפה  עיריית  לנציג  קודם  מינוי  כל 
הקישון - בטל.

י"ד באב התשע"ד )10 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2016-ה2(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 150.  1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 6; התשס"ד, עמ' 60.  2

מינוי חבר להנהלת הקרן למען בעלי חיים
 לפי תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( 

)קרן למען בעלי חיים(, התשנ"ה-1995 

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות צער בעלי חיים )הגנה 
אני  התשנ"ה-11995,  חיים(,  בעלי  למען  )קרן  חיים(  בעלי  על 
ממנה את דור בלוך, לנציג משרד האוצר בהנהלת הקרן למען 

בעלי חיים, כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד האוצר.

ט"ו באלול התשע"ד )10 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2573-ה1(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ק"ת התשנ"ה, עמ' 676.  1

מינוי חבר להנהלת הקרן לשמירת הניקיון
לפי תקנות שמירת הניקיון )קרן לשמירת הניקיון(, 

התשמ"ו-1986

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2 לתקנות שמירת הניקיון )קרן 
בלוך,  דור  את  ממנה  אני  התשמ"ו-21986,  הניקיון(,  לשמירת 
הקרן  בהנהלת  האוצר  משרד  לנציג  גרדוס3,  יוגב  של  במקומו 
לשמירת הניקיון, כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד האוצר.

ט"ו באב התשע"ד )11 באוגוסט 2014(
)חמ 3-1823-ה1(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

י"פ התשמ"ט, עמ' 2690.  1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 411.  2

י"פ התשע"א, עמ' 4835.  2
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הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, 
כי ביום ט"ו בחשוון התשע"ה )8 בנובמבר 2014(, הארכתי את 
בסיוון התשע"ו  כ"ד  יום  395/"אריה"2 עד  תוקפו של הרישיון 

)30 ביוני 2016( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק הנפט.

י"ח בחשוון התשע"ה )11 בנובמבר 2014(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התשכ"ה, עמ' 86.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3307.  2

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, על  אני מודיע לפי סעיף 
פקיעתם של הרישיונות האלה:

334/"אשר מנשה"2 ביום י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(;  )1(

342/"חוף אשקלון"3 ביום ט"ז בתשרי התשע"ה )10 באוקטובר   )2(
;)2014

באוקטובר   15( התשע"ה  בתשרי  כ"א  ביום  380/"יצחק"4   )3(
;)2014

OS-10/"שני"5 ביום י"ח בכסלו התשע"ב )14 בדצמבר 2011(.  )4(

ט"ז בחשוון התשע"ה )9 בנובמבר 2014(
)חמ 3-629-ה4(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 3710; התשע"ג, עמ' 7207.  2

י"פ התשס"ח, עמ' 1019; התשע"ד, עמ' 1245.  3

י"פ התש"ע, עמ' 518; התשע"ד, עמ' 1097.  4

י"פ התשס"ט, עמ' 1895.  5

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית 
למחוז חיפה תמ"מ 7/6 - שטחים שנוספו למחוז חיפה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 
בירושלים, הופקד  ובמשרד הפנים  חיפה  ולבנייה מחוז  לתכנון 
שינוי מספר 7 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז חיפה, תמ"מ 6 - 

שטחים שנוספו למחוז חיפה.

)ולנת"ע(,  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  המשנה  ועדת 
סמכותה  את  לה  אצלה  ולבנייה  לתכנון  הארצית  שהמועצה 
לפי סעיף 6)א()3( לחוק, דנה בתכנית בישיבתה מספר 539 מיום 

ט' באב התשע"ד )5 באוגוסט 2014( והחליטה על הפקדתה.

מטרות התכנית:

קביעת ייעודי קרקע בשטחים שנוספו למחוז חיפה בהתאם   )1(
לשפה התכנונית של תמ"מ 6 וביטול תמ"מ 2 בשטחים אלה;

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

הודעה על המקום שבו תקוים הבחינה תישלח לכל מועמד   )5(
שהגיש בקשה כאמור;

יזומן  שבכתב  הבחינה  את  בהצלחה  עבר  אשר  מועמד   )6(
לבחינה בעל פה.

א' בכסלו התשע"ה )23 בנובמבר 2014(
)חמ 3-69-ה2(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס
לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1965

המכס,  סוכני  לתקנות  ו–20   19 לתקנות  בהתאם 
התשכ"ה-11965, אני מודיע על בחינות למועמדים לסוכני מכס:

נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות   )1(
לסוכן מכס2;

הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;  )2(

הבחינות ייערכו בימים אלה:  )3(

יום ד', כ"ז באדר התשע"ה )18 במרס 2015(  

יום ד', ה' בניסן התשע"ה )25 במרס 2015(  

יום ד', כ"ו בניסן התשע"ה )15 באפריל 2015(  

יום ב', ח' באייר התשע"ה )27 באפריל 2015(  

בקשה להיבחן יש להגיש בתוך 30 ימים מיום פרסומה של   )4(
הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן:

בית המכס, שער הנמל 3, חיפה  

בית המכס, רח' ישראל גלילי 3א, ראשון לציון  

בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה, ירושלים  

בית המכס, נמל אילת, השער הצפוני, אילת  

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;  

הבחינה  ושעת  הבחינה  תקוים  שבו  המקום  על  הודעה   )5(
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור;

מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה בכתב יזומן לבחינה   )6(
בעל פה.

א' בכסלו התשע"ה )23 בנובמבר 2014(
)חמ 3-69-ה1(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307.  1

י"פ התשנ"ח, עמ' 1230; התשס"ד, עמ' 192.  2

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, 
כי ביום ט"ז בחשוון התשע"ה )9 בנובמבר 2014(, הארכתי את 
תוקפו של הרישיון 394/"עוז"2 עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו )30 

ביוני 2016(, לפי סעיף 18)ב()1( לחוק הנפט.

י"ח בחשוון התשע"ה )11 בנובמבר 2014(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התשכ"ה, עמ' 86.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3307.  2



1815 ילקוט הפרסומים 6942, כ"ג בכסלו התשע"ה, 15.12.2014 

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרד הפנים בירושלים, הופקד 
שינוי מספר 29 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז המרכז, תמ"מ 

21/3 - לוד.

ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה  המועצה הארצית לתכנון 
מספר 572 מיום ט"ז באב התשע"ד )12 באוגוסט 2014( והחליטה 

על הפקדתה.

מלאכה  תעשייה,  מאזור  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
ותעסוקה לאזור פיתוח עירוני

תכנון  מרחב  רמלה;  נפה:  המרכז;  מחוז:  התכנית:  מקום 
מקומי: לוד; רשות מקומית: עיריית לוד.

אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  המעוניין  כל 
מקומית,  ועדה  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה 
או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום 
מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל  או  התכנית 
כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה 
מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית  בתחום  כלול 
והבנייה  התכנון  צו  לפי  הפנים,  שר  כלל,  דרך  לכך,  שאישר 
גופים ציבוריים ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות  )קביעת 
וכן  בתכנית  ציבורי  עניין  לו  ושיש  לתכנית(, התשל"ד-31974, 
כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, בתוך חודשיים מהיום 
למזכיר  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה  שפורסמה 
 ,6158 ת"ד  הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  ועותק   ,91061 ירושלים 
הפנייה  רמלה.   ,150 ת"ד   91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה, 
)כתובת, טלפון,  ותכלול פרטי התקשרות מלאים  תהיה בכתב 
מנומקת  דואר אלקטרוני(. ההתנגדות תהיה  נייד,  טלפון  פקס, 
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; 
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק 

או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
 ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  המחוזית  התכנון  לשכת  בארכיב 
ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61, ובארכיב מינהל התכנון, 
טל'  ירושלים,  גוריון,  בן  קריית   ,2 קפלן  רח'  הפנים,  משרד 
תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6701556/646
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום 
מראש. ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( 
של  הגאוגרפי-תכנוני  המידע  במרכז  התכנית  מסמכי  של 
משרד הפנים בטל' 03-9298115 )בימים א'-ה' בשעות 9:00 עד 
16:00(. מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד הפנים 

.http://www.moin.gov.il

כ"ח באלול התשע"ד )23 בספטמבר 2014(
)חמ 3-697-ה5(

                                              שוקי אמרני
                                            המנהל הכללי

                         יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 535.  3

ביאדה  מועוויה,  של  העירוני  הפיתוח  אזור  הרחבת   )2(
ומושרייפה.

תכנון  מרחבי  חדרה;  נפה:  חיפה;  מחוז:  התכנית:  מקום 
מקומיים: עירון, מנשה-אלונה, מחוזי; רשויות מקומיות: מעלה 

עירון, אום אל פחם, בסמ"ה, אלונה, שטח בלא שיפוט.

אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  המעוניין  כל 
מקומית,  ועדה  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה 
או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום 
התכנית או גובל אותו; רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור 
בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה כלול 
בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר 
)קביעת  והבנייה  התכנון  צו  לפי  הפנים,  שר  כלל,  דרך  לכך, 
גופים ציבוריים ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות לתכנית(, 
התשל"ד-31974, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד 
ממשרדי הממשלה, רשאים, בתוך חודשיים מהיום שפורסמה 
המועצה  למזכיר  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה 
ירושלים   ,6158 ת"ד  הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית 
91061, ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז 
חיפה, רח' פל ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה. הפנייה 
)כתובת, טלפון,  ותכלול פרטי התקשרות מלאים  תהיה בכתב 
מנומקת  דואר אלקטרוני(. ההתנגדות תהיה  נייד,  טלפון  פקס, 
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; 
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק 

או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
ים 15א,  בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז חיפה, רח' פל 
מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633451/2, ובארכיב 
גוריון,  בן   קריית   ,2 קפלן  רח'  הפנים,  משרד  התכנון,  מינהל 
לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,02-6701556/646 טל'  ירושלים, 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה, 
ניתן לרכוש עותק מודפס או  פתוחים לקהל, ובתיאום מראש. 
המידע  במרכז  התכנית  מסמכי  של  )תקליטור(  ממוחשב  קובץ 
הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים בטל' 03-9298115 )בימים 
באתר  לקבל  ניתן  נוסף  מידע   .)16:00 עד   9:00 בשעות  א'-ה' 

.http://www.moin.gov.il האינטרנט של משרד הפנים

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-697-ה5(

                                              שוקי אמרני
                                            המנהל הכללי

                         יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 535.  3

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית 
למחוז המרכז תמ"מ 29/21/3 - לוד
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, כי במשרדי הוועדה המחוזית 

                         
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
מוסרת  התכנית(,   - )להלן   2212 עמ'  התשע"א,   ,6193
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
ו/או מאושרת, דרך  קיימת  לצורך ציבורי של שטח לדרך 

חדשה/הרחבת דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כשטח  המזוהה  שועפט,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
בין קואורדינטות אורך 222.051-222.014 ובין קואורדינטות 
 ,48  ,1 ח"ח   ,30551 כגוש  המזוהה   635.731-635.682 רוחב 
הכול  סך  המאושרת,   7619 תכנית  לפי   104 ממגרש  חלק 
אדום,  חול,  בצבע  הצבוע  מ"ר,  כ–423  להפקעה  שטח 

כמסומן בתשריט תכנית 7619 המאושרת.

העתקי תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין  האגף לנכסי העירייה, עיריית 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

י' בכסלו התשע"ה )2 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
3456א,  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
מוסרת  התכנית(,   - )להלן   5172 עמ'  התשנ"ט,   ,4795
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
ו/או מאושרת, דרך  קיימת  לצורך ציבורי של שטח לדרך 

חדשה/הרחבת דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,7618 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6345, 
התשע"ב, עמ' 1519 )להלן - התכנית(, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
יבורי של  לצורך  דרושה  - הקרקע(  )להלן  להלן   4 בסעיף 

שטח לדרך קיימת ו/או מאושרת, דרך חדשה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כשטח  המזוהה  שועפט,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
בין קואורדינטות אורך 222.091-221.949 ובין קואורדינטות 
 ,96 ח"ח   ,30549 כגוש  המזוהה   ,635.935-635.770 רוחב 
והידועים  מס'  בלא  דרך  חלקות   ,118  ,116  ,115  ,100  ,97
כמגרשים 104, 106, 111 וחלק ממגרש 107, לפי תכנית 7618 
המאושרת, סך הכול שטח להפקעה כ–2,705 מ"ר, הצבוע 
בצבע חול, אדום, כמסומן בתשריט תכנית 7618 המאושרת.

העתקי תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין  האגף לנכסי העירייה, עיריית 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

י' בכסלו התשע"ה )2 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,7619 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, המזוהה כגוש 6137, חלקה   
168 )לשעבר חלק מחלקה 18, בגוש 6137(, ששטחה 10,168 

מ"ר.

ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/3877, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6368, התשע"ב, עמ' 2294, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

לבנייני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, המזוהה כגוש 6132, חלקה   
377 )לשעבר חלק מחלקה 292(, ששטחה 608 מ"ר.

ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כשטח  המזוהה  שועפט,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
בין קואורדינטות אורך 222.089-221.867, לבין קואורדינטות 
המזוהה  החדשה;  ישראל  ברשת   635.930-635.676 רוחב 
כגוש 30549, ח"ח 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 60, 61, 93, 
 ;18  ,17 ח"ח   ,30550 גוש  מספר;  בלא  דרך  וחלקות   95  ,94
גוש 30551, ח"ח 2 וחלקת דרך בלא מספר, סך הכול שטח 
להפקעה כ–4,399 מ"ר, הצבוע בצבע חול, אדום, כמסומן 

בתשריט תכנית 3456א המאושרת.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
האגף לנכסי העירייה בעיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

י' בכסלו התשע"ה )2 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,   התכנון 
תא/במ-2579-46, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,2111 עמ'  התשנ"ג,   ,4097 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

שטח לבנייני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 218, 
התשי"ב, עמ' 524, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 6043, חלקות בשלמות   
1691-1688 )לשעבר חלקה 667(; הייעוד: דרך.

ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 596, 
התשי"ח, עמ' 866, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ153 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכניות(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 3093, התשמ"ד, עמ' 3227, ותכנית מס' 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  קא/מק/210, 
הפרסומים 6103, התש"ע, עמ' 3625, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אונו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

להרחבת דרך, שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית אונו, גוש 6494 -  

 חלקה
במלואה

 השטח
הייעודבמ"ר

שטח לבנייני ציבור, שטח 300510
ציבורי פתוח

שטח לבנייני ציבור27815

דרך ושטח לבנייני ציבור283880

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכניות  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' בכסלו התשע"ה )23 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אונו  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/4,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תממ/156, 
הפרסומים 4884, התש"ס, עמ' 3601, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6178, ח"ח 39 וגוש   
6177, ח"ח 70; הייעוד: דרך.

כ"ח בתשרי התשע"ה )22 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מק/1441, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5888, התשס"ט, עמ' 1463, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחולון המזוהה כגוש 6021, חלקה בשלמותה   
683, וגוש 7165, חלקה בשלמותה 51; הייעוד: שב"צ.

ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/418,  ובהתאם לתכנית מס'  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2059, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7126, חלקה בשלמות   
156; הייעוד: שב"צ.

ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תממ/156, 
הפרסומים 4884, התש"ס, עמ' 3601, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;242 ח"ח   ,6177 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1940, 
התשל"ג, עמ' 2236, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  פרדס–חנה-כרכור  ולבנייה 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6179, חלקה בשלמות   
391; הייעוד: שצ"פ וחניון.

י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;416 ח"ח   ,6205 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1299, 
התשכ"ו, עמ' 2206, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קריות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך של מבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית מוצקין, ששטחה כ–671 מ"ר, המזוהה   
ציבורי  למבנה  כשטח  המזוהה,   ,165 חלקה   ,10428 כגוש 

והמסומנים בצבע חום וקו חום מובלט מסביב.

כ"ו בחשוון התשע"ה )19 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

יוסף אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ק/במ/385, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4378, 
התשנ"ו, עמ' 1550, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  קריות  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך של שטח ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,10073 כגוש  המזוהה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
חלקי חלקה 137.

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2(

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

                                        לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ק/201,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1716, התשל"א, עמ' 1568, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  קריות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך מבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית מוצקין, ששטחה כ–420 מ"ר, המזוהה   
ציבורי,  למבנה  כשטח  המזוהה   ,98 חלקה   ,11577 כגוש 

והמסומנת בצבע חום וקו חום מובלט מסביב.

כ"ו בחשוון התשע"ה )19 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

יוסף אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ק/130,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3429, 
התשמ"ז, עמ' 1057, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נתניה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  חטיבת קרקע בנתניה, ששטחה כ–131 מ"ר, המזוהה   
8228, חלק מחלקה 144 )חלק מחלקה 22 בגוש 8228 לשעבר(; 

הייעוד: דרך.

ו–7  זו באה להשלים את ההודעה לפי סעיפים 5  הודעה 
 ,5116 עמ'  התשע"ג,   ,6608 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אשר 

לכדי הפקעת חלקה 144 בגוש 8228 בשלמות.

ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

מרים פיירברג-איכר  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נתניה  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רנ/10,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4521, התשנ"ז, עמ' 3433, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר,   כ–6,972  ששטחה  מוצקין,  בקרית  קרקע  חטיבת   
7 בגוש   ,3 )לשעבר ח"ח   171 10423, חלקה  המזוהה כגוש 
מתשריט  112 מגרש   ,10421 בגוש   18  ,12 ח"ח   ,10423 

ק/במ/385(, המזוהה כשטח ציבורי פתוח בצבע ירוק.

כ"ו בחשוון התשע"ה )19 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

יוסף אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
כס/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/25/1/מב, 
הפרסומים 5715, התשס"ז, עמ' 4313, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

)לשעבר   133 ח"ח   ,7607 גוש  סבא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
ח"ח 42(, שטח החלקה 550 מ"ר, שטח ההפקעה 200 מ"ר; 

הייעוד: דרך.

כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נת/545, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/7/450, 
הפרסומים 2839, התשמ"ב, עמ' 2564, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, רחוב טובה מילר וטוביה 19, המזוהה   
כגוש 3703, חלק מחלקה 707.

ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/800/א/40, 
הפרסומים 6542, התשע"ג, עמ' 2571, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך ושצ"פ.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  המזוהה  צה"ל,  שכונת  העין,  בראש  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שטח  מ"ר;  כ–14,261.56  57, ששטחה  חלקה   ,4259

ציבורי פתוח.

ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1050, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2732, התשמ"א, עמ' 2315, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4

ושצ"פ.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;267 חלקה   ,3655 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
גוש 3656, חלקות בשלמות 86, 150, 151, 268, 269.

ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,7318 עמ'  התשע"ד,   ,6854 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;163 ח"ח   ,6158 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/1228, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5147, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1151 עמ'  התשס"ג, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,4614 עמ'  התשע"ג,   ,6591 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 768 ח"ח   ,6125 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלקה 5 בגוש 6125(, בשטח של 953.85 מ"ר בקומות 

קרקע וראשונה; הייעוד: שטח בנוי למטרות ציבוריות.

י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/2188 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 5518, התשס"ו, עמ' 2529, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, בהתאם לסעיף 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה   
37, בשטח של 32 מ"ר לדרך ו–300 מ"ר לשצ"פ.

ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הל/מח/567, 
 ,6368 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשע"ב, עמ' 2292, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הראל, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6686, התשע"ד, עמ' 1040, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 
המועצה המקומית אבו גוש מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באבו גוש, מגרשים: 301, 302, 303, 305, 506,   
517 לפי תכנית הל/מח/567; גוש 29540, חלקות 2, 4, 5; גוש 

29545, ח"ח 11.

ד' בכסלו התשע"ה )26 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

רותי שורץ-חנוך  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה הראל  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/409,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3857, התשנ"א, עמ' 1839, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
 19 לסעיף  בהתאם  פרדס–חנה-כרכור,  ולבנייה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6828, התשע"ד, עמ' 6470, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרדס–חנה-כרכור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,10123 כגוש  המזוהה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
חלקה במלואה 464 )לשעבר 221(, ששטחה כ–664 מ"ר.

כ"ה בחשוון התשע"ה )18 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

חיים געש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

__________                   לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ש/638/ד, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5950, 
התשע"ד, עמ' 3703, ובהתאם לתכנית מס' ש/18, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1940, התשל"ג, 
עמ' 2236, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  פרדס–חנה-כרכור, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,6828 עמ'  התשע"ד,   ,6839 הפרסומים  בילקוט 
פרדס– המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

חנה-כרכור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,10074 כגוש  המזוהה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
חלקי חלקות 2, 7, 131-129, 662.

ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

חיים געש  
                                           יושב ראש הוועדה המקומית

__________                   לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ד,   ,6845 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
חיפה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,7087

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 20 כחלקה  המזוהה  אמציהו,  רח'  בחיפה,  קרקע  חטיבת   
בגוש 10751; הייעוד: אתר לבניין ציבורי.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, עיריית חיפה, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/605ג, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6017, 
התשס"ט, עמ' 435, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6093, התש"ע, עמ' 3174, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, גוש 7731 -  

 חלקי 
חלקה

 שטח ההפקעה
בדונם

1650.338

1670.345

1680.347

1690.344

1700.318

1893.149

ייעוד הקרקע: דרך.

כ"ד בתשרי התשע"ה )18 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/19636  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6542, התשע"ג, עמ' 2579, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  כרמיאל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6871, התשע"ד, עמ' 7898, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית כרמיאל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכרמיאל, המזוהה כגוש 19068, חלקה 116,   
ששטחה 9,632 מ"ר; הייעוד: מבני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כרמיאל  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/11053  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4906, התש"ס, עמ' 4380, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  כרמיאל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6871, התשע"ד, עמ' 7898, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית כרמיאל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 58 חלקה   ,19949 כגוש  המזוהה  בכרמיאל,  קרקע  חטיבת   
מ"ר;   7,972 3(, ששטחה  18994, חלק מחלקה  גוש  )לשעבר 

הייעוד: מבני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כרמיאל  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  נס/105/א, 
הפרסומים 4549, התשנ"ז, עמ' 4698, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  ציונה,  נס  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4698, התשנ"ט, 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,482  עמ' 

נס ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3753, חלק מחלקות   
62, 74, 93; מגרש 404; הייעוד: שב"צ.

ו' בחשוון התשע"ה )30 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/24/1228א, 
הפרסומים 5159, התשס"ג, עמ' 1513, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6877, התשע"ד, 
עמ' 8126, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח 

תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ח"ח   ,6400 גוש  הרצוג,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
184, ששטחה: 20 מ"ר לייעוד שצ"פ, 173 מ"ר שטח לייעוד 

שב"צ, 70 מ"ר שטח לייעוד דרך.

ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  כרמיאל
 12312 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

ניוד שטחים וקביעת הוראות וזכויות  שם התכנית:
 , א"ת מזרחי כרמיאל201-202בנייה מגרשים 

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

   11311 ג/מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6/ 111מק/  כר/ שינוי
 111ג/ בת/  שינוי

 13831ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כרמיאל   .

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  11161גוש: 

 X: 231725קואורדינטה 
 Y: 758600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית קביעת שטח המיועד לתעשיה, ניוד 

 יות בנייה.שטחי שפ"פ וקביעת זכו
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 דונם. 16.131א. קביעת מגרש המיועד לתעשיה בגודל של 

 ב. קביעת זכויות והוראות בנייה.
 ג. קביעת שפ"פ חדש.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6811ובילקוט הפרסומים  13/36/1311

 .11/36/1311, בתאריך 6111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
כרמיאל  133כרמיאל, שד קק"ל בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 31-1381611טלפון:  13133
ים האמורים פתוחים לקהל, בה בימים ובשעות שהמשרד

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

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

 12231 ג/
 משרדים ברח' המלאכה נצרת עילית שם התכנית:

וק התכנון לח 81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1161 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נצרת עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   11131 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 3311ג/  שינוי
 1/ 31/ 38תרשצ/  שינוי

 13תמא/  כפיפות
 3111ג/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת עילית   .

 X: 229925קואורדינטה 
 Y: 734000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  11131גוש: 
 .13חלקי חלקות:  11131גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 לתעסוקה. -שינוי ייעוד מתעשיה 
 קביעת זכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד מתעשיה לתעסוקה.1
 . קביעת שימושים מותרים.1
 . קביעת הוראות התכנית.3
 . קביעת זכויות בנייה לתעסוקה.1
 קביעת הוראות בדבר דרכים וחניות.. 1
 . קביעת תכבית קרקע לחניה.6
 . הריסת הבינוי הקיים והקמת מבנה חדש.1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 31-6138111טלפון: 

 16נצרת עילית, גלבוע בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 31-6118818טלפון:  11333נצרת עילית 

 

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

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

 .1181 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת עילית
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 12221 ג/
הגדלת שטחי יח"ד הקיימות  שם התכנית:

יונה והמאושרות והסדרת חניה ציבורית שכונת הר 
 נצרת עילית

לחוק התכנון  81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1161 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נצרת עילית מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   11111 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 113ג/ במ/  שינוי
 38ג/ במ/  שינוי
 181ג/ במ/  שינוי
 6311ג/  שינוי
 11ג/ במ/  שינוי
 11313ג/  שינוי

 18131ג/  כפיפות
 13/ 31/ 1תרשצ/  כפיפות
 13811ג/  כפיפות
 13181ג/  כפיפות
 11811ג/  כפיפות
 1/ 31/ 11 כפיפות
 11188ג/  כפיפות
 11111ג/  כפיפות
 11331ג/  כפיפות
 11338ג/  כפיפות
 1/ 1תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 11133ג/  כפיפות
 1/ 31/ 11 כפיפות
 11161ג/  כפיפות
 1/ 31/ 11 כפיפות
 1/ 31/ 11 כפיפות
 1/ 31/ 31 כפיפות
 1/ 31/ 13 כפיפות
 1/ 31/ 33 כפיפות
 1/ 31/ 31 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת עילית.

 X: 231600קואורדינטה 
 Y: 737250קואורדינטה 

 

 
 

 גושים וחלקות:
 .61חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .61, 11, 11, 11 ,13חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .11חלקי חלקות:  11131גוש: 
 .81 - 61, 61 - 1חלקות במלואן:  11118גוש: 
 .13, 88, 66חלקי חלקות:  11118גוש: 
 .18 - 1חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .131 - 11חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .16 - 11, 11, 11 - 1חלקות במלואן:  11113גוש: 

 .11, 18חלקי חלקות:  11113ש: גו
 .11 - 81, 11 - 1חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .38 - 1חלקות במלואן:  11113גוש: 
 .18, 11 - 6חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .16חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .18, 16 - 11, 13 ,31, 31 -1חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .13, 13חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .11 - 1חלקות במלואן:  11181 גוש:
 .16חלקי חלקות:  11181גוש: 
 .11 - 61, 61 - 1חלקות במלואן:  11113גוש: 
 .63 - 1חלקות במלואן:  11111גוש: 
, 11 ,11, 11 - 11, 13 - 38חלקות במלואן:  11811גוש: 

18, 11. 
 .131 ,133, 11 ,11, 11, 31חלקי חלקות:  11811גוש: 
 .11, 16, 6חלקות: חלקי  11133גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת שטחי יח"ד הקיימות והמאושרות והסדרת חניה 

 ציבורית בכונת הר יונה נצרת עילית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
/ בתחום התכנית המאושרות ג -. הסדרת המצב התכנוני 1

 .11313, ג/ 181ג/ במ/ , 113, ג/ במ/ 11, ג/במ/38במ/ 
 לצורך הרחבת דירות קיימות.. תוספת זכויות בנייה 1
. שינוי ייעוד משצ"פ לחניון והסדרת חניונים ציבוריים 3

ואזורים עם הנחיות מיוחדות לחניה ציבורית לצורך 
פתרון תחבורתי וחוסר בחניות באזורים מסוימים ומתן 

 מענה ע"י מנגנון "כופר חניה". 
 . קביעת הוראות בנייה ופיתוח בהתאם.1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 31-6138111טלפון: 

 16נצרת עילית, גלבוע בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 31-6118818טלפון:  11333נצרת עילית 
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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
 .1181 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 10302 ג/מס': מפורטת 

 שינויי ייעוד משצ"פ לתעשייה  שם התכנית:
 ציפורית. וחנייה ציבורית,

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

   13331 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

 131ג/ בת/  שינוי
 8131ג/  שינוי
 111ג/ בת/  שינוי

 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ 1תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת עילית.

 

 גושים וחלקות:
 .31, 31, 1חלקי חלקות:  11161גוש: 
 .11, 11, 13חלקי חלקות:  11166גוש: 

 X: 229800קואורדינטה 
 Y: 740200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 באזור התעשייה ציפורית. הגדלת שטחי התעשיה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינויי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח תעשייה.   1.11
שינויי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח חנייה   1.1.1

 ציבורית.
 קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד.   1.1.3
 קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי בנייה.  1.1.1

 

התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת
, התשעד, עמוד 6811ובילקוט הפרסומים  13/36/1311

 .11/36/1311, בתאריך 6118
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331

נצרת  16נצרת עילית, גלבוע בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי 31-6118818טלפון:  11333עילית 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עפולה

 28282 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 כפר הילדים, עפולה שם התכנית:

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

   18181 ג/מס': 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
 1/ 11/ 13תרש"צ/  שינוי
 1/ 11/ 1תרשצ/  שינוי
 1/ 11/ 16תרשצ/  שינוי
 1111ג/  שינוי
 1/ 6311עפ/ מק/  שינוי
 11161ג/  שינוי
 11181ג/  שינוי
 18611ג/  שינוי

 שינוי                            
 כפיפות

 11333ג/ 
 3/ ב/ 31תמא/ 

 31תמא/  כפיפות
 1/ 1תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות

  
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 עפולה.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
, 111 - 113, 111 - 131חלקות במלואן:  11161גוש: 
131 - 111 ,111 ,163 ,161. 
 .111, 111חלקי חלקות:  11161גוש: 

 X: 230900קואורדינטה 
 Y: 727000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
כפר  -הסדרת מתחם המפעל להכשרת ילדי ישראל

 הילדים בעפולה עילית
 הבניה. הגדלת זכויות

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד קרקע מאזור לבינוי מיוחד, מגורים כללי, 1

מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ושבילים להולכי 
 רגל לייעוד משולב של דיור מיוחד ומבנים ומוסדות ציבור.
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 . איחוד וחלוקה של חלקות.1
ומבנים . קביעת זכויות בנייה למבני דיור מיוחד 3

 ומוסדות ציבוריים.
. שינוי ייעוד דרך לשטח  דיור מיוחד ומבנים ומוסדות 1

 ציבור.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6631ובילקוט הפרסומים  16/31/1313

 .36/36/1313, בתאריך 1188
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
עפולה  11עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 31-6113311טלפון:  18133
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 10223 ג/מס': 

 ראש פינה -מרכז אזרחי  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   13113 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1616ג/  שינוי
 11161ג/  שינוי

 1/ 1תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 11111ג/  כפיפות
 13111ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ראש פינה.

 

 גושים וחלקות:
 .11 - 11חלקות במלואן:  13113גוש: 
, 83 ,11, 16 - 13, 13, 31חלקי חלקות:  13113גוש: 
113 ,111. 
 .16חלקי חלקות:  13111גוש: 

 X: 250700קואורדינטה 
 Y: 763800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת דרך קיימת ושינויים נדרשים בסביבתה.

 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד משטח מרכז אזרחי לשצ"פ ולדרך.1
. שינוי ייעוד משטח שייעודו מרכז אזרחי ושטח מגורים 1

 לשטח מסחר.
 . הגדרת זיקת הנאה.3
 להולכי רגל לשביל.. שינוי ייעוד מדרך 1
מסחר ומוסדות  -. שינוי קווי בנין ביעודים מגורים ו1

 ציבור, הגדרת קווי בנין ביעוד מסחר.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6161ובילקוט הפרסומים  31/33/1311

 .31/33/1311, בתאריך 1116
 

חוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המ
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
אצבע הגליל, חצור הגלילית  בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 31-6833311טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
0133322-122  

 שינוי ייעוד ממבני ציבור  שם התכנית:
 שפרעם -ושצ"פ לתעשייה 

התכנון  לחוק 81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1161 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 6 -תשריט  1 -גרסת: הוראות    3131161-161מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

כוחה ניתן להוציא תכנית שמ התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3311ג/  שינוי
 11113ג/  שינוי
 1111ג/  שינוי
 1311ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם -אזור תעשיה , יישוב: שפרעם

 X: 217300קואורדינטה 
 Y: 744450קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .31, 33, 13, 11חלקי חלקות: , מוסדר, 13186גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מתן לגיטימציה למבנים המשמשים מבני תעשיה ע"י 

 שינוי ייעוד משב"צ לתעשייה
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 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משב"צ, שצ"פ ודרך לאזור תעשיה.

 באזור תעשיה.בנייה קביעת השטחים המירביים ל
 בניין תכנוניים למבנים הקיימים.הסדרת קווי 

 הסדרת תוואי דרכים לפי קירות קיימים.
 קביעת זכויות בנייה לאזור תעשיה.

 קרקעי.-קביעת זכויות בנייה לחניון תת
 קביעת שימושים לתעשייה.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 31-6138111טלפון: 

גבעות אלונים, שפרעם  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 31-1131311טלפון: 

 

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

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

 .1181 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 12222 ג/
 אעבלין -הסדרת מערכת דרכים  שם התכנית:

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

   11111 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמספר  סוג היחס

 11138ג/  שינוי
 8113ג/  שינוי
 1811ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אעבלין   .

 

 גושים וחלקות:
 .36, 31חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .16, 11 ,11חלקי חלקות:  11111גוש: 

 X: 219100קואורדינטה 
 Y: 746800קואורדינטה 

 

 

 מטרת התכנית:
המצב  "יפאי הדרכים בתחום עובתוהסדרת ושינוי 

 הקיים בשטח.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לפי מצב קיים בשטח. 11.הסדרת תואי דרך מס' 1
 .11.ביטול קטע קלדיסק שאינו נחוץ בדרך מס' 1
לפי מצב קירות קיימים  11.הסדרת דרך משולבת מס' 3

 בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6111ובילקוט הפרסומים  13/31/1311

 .11/31/1311, בתאריך 1313
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
טלפון:  ,גבעות אלונים, שפרעםבנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 31-1131311
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 10233 ג/מס': מפורטת 
 1023מבני ציבור  -גבעת יואב  שם התכנית:

לחוק התכנון  81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1161 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

   13113 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6181ג/  שינוי
 3/ 1תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31/ תמא כפיפות

 1/ 3/ 1תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: גבעת יואב   .

 X: 264100קואורדינטה 
 Y: 745000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  133331גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית להסדיר שטח למבנים ומוסדות ציבור 

 מאושרת. ע"י חילופי שטח עם דרך
 מטר. 11 -מטר ל  1 -הקלה בגובה מ
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 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח דרך מאושרת לשטח למבנים 

 ומוסדות ציבור.
 קביעת זכויות והוראות בנייה למתן היתרי בנייה.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 31-6138111טלפון: 

טלפון:  11133גולן, קצרין בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
31-6161111 

 

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

 .1181 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 10012 ג/מס': מפורטת 
 -שינוי ייעוד ושינוי בתקנון איחוד מגרשים,  שם התכנית:

 יונתן
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   13311 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 11116ג/  שינוי
 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 3/ 1תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יונתן   .

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  131333גוש: 

 X: 274550קואורדינטה 
 Y: 760700קואורדינטה 

 

 
 
 

 מטרת התכנית:
לאפשר להקים יחידות דיור לזוגות צעירים במגרונים  או 

המאפשר בנית  11116ג/  -בנייה רוויה ושינוי תקנוני ל
חדרי אירוח בנפרד מבית המגורים וביטול חובת התקנת 

 גגות רעפים.
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 ,11-13. איחוד וחלוקה במגרשים 1
 . הוספת יחידות  דיור והגדלת אחוזי בנייה.1
 . שינוי קווי בנין.3
 . שינוי ייעוד מיער למגורים.1
 . שינוי ייעוד מיער לש.צ.פ.1
 . שינוי ייעוד מש.צ.פ למגורים.6
 . שינוי ייעוד מדרך למגורים.1
 . שינוי ייעוד מגורים לש.צ.פ. 8
ל ההוראה המחייבת התקנת גגות רעפים על . ביטו1

 מהגג. 13%לפחות 
. לאפשר בנית יח' אירוח בנפרד מבית המגורים 13

 ביעודים  מגורים  א' ו ג'.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6611ובילקוט הפרסומים  31/31/1313

 .11/31/1313, בתאריך 6831
 

נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
 טלפון:  ,11133קצרין  גולן,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 31-6161111
 תרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובא

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגלבוע
 הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מפורטת

מס': והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מפורטת 
 12182 ג/

 , כפר יחזקאל32שם התכנית: שינויים נקודתיים בנחלה 
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית 

שפורסמה בעיתונים בתאריך   11181 מפורטת מס' ג/
, התשעה, 6116ובילקוט הפרסומים  33/33/3333

. וכי בהתאם לסעיף 33/11/1311, בתאריך 1188עמוד 
,נמסרת 1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  111

': מסהודעה בדבר בדבר אישור תכנית מפורטת 
 11181 ג/

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8181ג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר יחזקאל   .

 

 גושים וחלקות:
 .111במלואן: חלקות  13381גוש: 

 X: 233500קואורדינטה 
 Y: 719250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקיימת בשטח ע"י שינוי במבנה בנייה לגיטימציה ל

הגיאומטרי בין ייעוד חקלאי למגורים בנחלה וזאת ללא 
 שינוי בסך הכל השטחים של כל ייעוד וייעוד.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. ניוד שטחים בין הייעודים חקלאי ומגורים בחלקה 1

ע"י נייוד שטחים בין היעודים חקלאי  13381גוש  111
ומגורים ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד וייעוד 

 בחלקה. 
 . שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן מתשריט.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6861ט הפרסומים ובילקו 11/36/1313

 .18/38/1311, בתאריך 1163
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 31-6138111טלפון:  1113331
הגלבוע, עין חרוד )מאוחד(  בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 31-6133131טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

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

 10232 ג/
 משצ"פ למגורים ב', טורעאןשינוי ייעוד  שם התכנית:

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

   13111 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

 8181ג/  שינוי
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 38תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 1/ 1תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טורעאן   .

 

 
 

 גושים וחלקות:
 .18חלקות במלואן:  16631גוש: 
 .13, 11, 11 ,11, 31, 18, 1חלקי חלקות:  16631גוש: 

 X: 234900קואורדינטה 
 Y: 742675קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
עודי מגורים, דרך ושצ"פ על מנת להתאימם יהסדרת י

למצב הקיים בפועל והסדרת התנועה והניקוז בתחום 
 התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינויי יעודים על מנת להסדירם בשטח התכנית.1
 לדרך משולבת. . הסדרת ייעוד1
 . שינוי קווי בניין על מנת להתאימם למצב הקיים.3
מ"ר, וכתוצאה 13 -. הגדלת שטח ייעוד המגורים בכ1

 מכך תוספת יחידת דיור.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6833ובילקוט הפרסומים  13/36/1311

 .36/31/1311, בתאריך 6111
 

מורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית הא
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 31-6111333טלפון:  11111
וחים לקהל, בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פת

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

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

 12200 ג/מס': מפורטת 
מסד איחוד וחלוקה מגרשים בהסכמה,  שם התכנית:

 מסד -שינוי דרך 
לחוק התכנון  81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1161 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל התחתון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   11133 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

 8111ג/  שינוי
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מסד   .

 X: 749850קואורדינטה 
 Y: 240225קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .11111בחלקיות: גושים 

 

 מטרת התכנית:
 עודי קרקע מסביב.ירה תכנון י הגדלת שטח מגרשי מגורים,

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד מדרך לשצ"פ ומגורים.

 .131ב. הגדלת מגרש 
 .16ג. שינוי תוואי דרך מס' 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 31-6138111טלפון: 

הגליל התחתון, טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
31-6618113 

 

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

 .1181 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 10312 ג/מס': מפורטת 
 אזור תעסוקה משהד שם התכנית:

לחוק התכנון  81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1161 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   13111 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  וחלוקה:איחוד 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6113ג/  שינוי
 131ג/ בת/  שינוי
 11836ג/  שינוי

 111ג/ בת/  התליה
 13331ג/  התליה
 11111ג/  כפיפות
 1111ג/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 / ב31תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 18תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 13116ג/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 1/ 16תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 1/ 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31/ תמא כפיפות
 1/ 1תממ/  כפיפות
 1/ 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות

 / ג11/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: משהד   .
בין אזור תעשייה כפר כנא לאזור  11מדרום לדרך 

 התעשייה ציפורית.
 X: 230750קואורדינטה 
 Y: 740750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .31חלקי חלקות:  11381גוש: 
, 61 - 11, 31 - 11, 1 ,8חלקות במלואן:  11161גוש: 

61 ,13 ,13 ,16 ,11 ,81 ,81 ,88 ,11 ,11 ,11 ,133 ,
133 ,136 ,131 ,111 ,111 ,111. 
 .111, 131, 133, 118, 1 ,6חלקי חלקות:  11161גוש: 
 .16 - 1חלקות במלואן:  11161גוש: 
 .13, 18 - 11חלקי חלקות:  11161גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תכנון אזור תעסוקה במשהד

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לדרכים, מסחר, שטח ציבורי 

 פתוח, מסחר ותעשיה וחניון.
 קביעת הורות וזכויות בנייה.

 מטר: 133 -מ 11בקו בניין מדרך ראשית  3הקלה מתמ"א 
מהשפה( עבור ייעוד מטר  13מטר מציר הדרך ) 38 -ל

 תעסוקה.
מטר מהשפה( עבור  18מטר מציר הדרך ) 13 -ל

 מתקנים הנדסיים.
מטר מהשפה( עבור דרך  1מטר מציר הדרך ) 33 -ל

 שרות מקומית.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מעלה יצחק מחוז הצפון, 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 31-6138111טלפון: 
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 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 31-6168181טלפון:  11333נצרת עילית 

 

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

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

 .1181 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 12211 ג/
 תיירותיתשינוי ייעוד לאטרקציה  שם התכנית:

לחוק התכנון  81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1161 –הבניה, התשכ"ה ו

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
   11111 ג/מס': מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ה והרשאות:התרי בניי

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8188ג/  שינוי
 18381גנ/  שינוי
 16811גנ/  שינוי
 11118ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר כנא   .

 X: 232025קואורדינטה 
 Y: 738850קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  11311גוש: 
 .18חלקות במלואן:  11313גוש: 
 .18חלקי חלקות:  11313גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מרכז מבקרים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד ממגורים ב' לאטרקציה תיירותית

 קביעת הוראות בנייה ביעוד אטרקציה תיירותית
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 31-6138111טלפון: 

 1מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 31-6168181טלפון:  11333נצרת עילית 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1181 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  נצרת עילית, יזרעאלים, מבוא העמקים

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית 

 22232 מתאר מקומית מס' ג/
 שם התכנית: יער ציפורי

נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 
שפורסמה בעיתונים  11131 ג/מס': מתאר מקומית 

, 3, , עמוד 3ובילקוט הפרסומים  33/33/3333בתאריך 
לחוק  81. וכי בהתאם לסעיף 33/33/3333בתאריך 

, מופקדת במשרדי הועדה 1161-התכנון והבניה, תשכ"ה
ובמשרדי הועדה , מחוז הצפוןבנייה המחוזית לתכנון ול
נצרת עילית, יזרעאלים, מבוא בנייה המקומית לתכנון ול

 11131 קומית מספר ג/העמקים תכנית מתאר מ
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 113גבמ/  שינוי
 11838ג/  שינוי
 1311ג/  שינוי
 8311ג/  שינוי
 11163ג/  שינוי
 1/ 131משצ/  שינוי
 11161ג/  שינוי
 133משצ/  שינוי
 11משצ/  שינוי
 11311ג/  שינוי
 11316ג/  שינוי

 1/ 1תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 11תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 3/ ב/ 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 1/ ב/ 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: צפורי   .

 X: 225000קואורדינטה 
 Y: 739000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11111בשלמות: גושים 

 .16, 1חלקות במלואן:  11166גוש: 
 .16, 11, 8חלקי חלקות:  11166גוש: 
 .11חלקי חלקות:  11161גוש: 
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 .31, 1, 1חלקות במלואן:  11181גוש: 
 .36 - 31, 33, 11, 11, 13, 1, 1חלקי חלקות:  11181גוש: 
 .16, 13, 11חלקות במלואן:  11181גוש: 
, 11, 11, 11, 16, 11, 3 חלקי חלקות: 11181גוש: 

11 ,13. 
 .13חלקות במלואן:  11113גוש: 
 .11, 11, 13, 16חלקי חלקות:  11113גוש: 
 .1 - 1חלקי חלקות:  11131גוש: 
, 16 - 13, 11 ,18, 13, 1 - 1חלקי חלקות:  11131גוש: 

11, 63 ,61. 
 .11, 11, 13חלקות במלואן:  11113גוש: 
, 31 - 31, 11 ,18, 16 - 13חלקי חלקות:  11113גוש: 

31 - 31 ,13 - 11 ,61. 
 .13 - 13, 18 - 11, 11 -1, 1 -1חלקי חלקות:  11113גוש: 
, 11 - 11, 11, 13 - 8, 1 - 1חלקי חלקות:  11111גוש: 

11- 18. 
 .16, 31, 11 - 1חלקי חלקות:  11111גוש: 
, 18 - 16, 11, 13 - 6, 1 ,1חלקי חלקות:  11116גוש: 

13 - 11. 
 .16, 6חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .13 ,11, 11, 11, 8, 1 ,1, 1חלקי חלקות:  11111גוש: 
, 81, 83, 11, 31 ,36, 31חלקות במלואן:  11111גוש: 

83 ,86 ,11. 
, 33 - 31, 13, 11, 1 - 1חלקי חלקות:  11111גוש: 

31 ,38 ,11 ,11 ,11 - 11 ,81 ,81, 81 ,81 ,11 ,11. 
 .11, 13 - 31, 11חלקות: חלקי  11131גוש: 
 .16, 18, 11חלקי חלקות:  11181גוש: 
 .11, 13, 11, 1חלקות במלואן:  11181גוש: 
 .13, 13, 11, 18, 16, 1חלקי חלקות:  11181גוש: 
 .11 - 11, 11, 1, 8חלקות במלואן:  11186גוש: 
 .11, 18, 11 ,13, 11, 1 ,6, 1חלקי חלקות:  11186גוש: 
 .8 - 1, 1 ,1חלקות במלואן:  11181גוש: 
 .3חלקי חלקות:  11181גוש: 
 .1חלקות במלואן:  11188גוש: 
 .1 ,6, 1חלקי חלקות:  11188גוש: 
 .11, 11 ,13, 8חלקי חלקות:  11181גוש: 
 .3 ,1חלקי חלקות:  11113גוש: 
 .11חלקי חלקות:  11113גוש: 
 .13 ,11, 6 - 1חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .11 ,11, 11, 1 - 1, 3 ,1חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .61, 11 ,11, 13, 11, 11 ,13חלקות במלואן:  11116גוש: 
, 11, 13, 18 ,11, 11 - 11חלקי חלקות:  11116גוש: 

13 ,11 ,63. 
 .13, 8 ,1, 1 - 1חלקי חלקות:  11111גוש: 
 .8חלקי חלקות:  11631גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11631גוש: 
 .1חלקות במלואן:  11631גוש: 
 .3, 1חלקי חלקות:  11631גוש: 
 .16, 6חלקי חלקות:  11636גוש: 
 .1חלקות במלואן:  11631גוש: 
 .13, 1, 3 ,1חלקי חלקות:  11631גוש: 
 .1חלקות במלואן:  11611גוש: 

 .11, 1 - 1, 1 - 1חלקי חלקות:  11611גוש: 
 .13, 6חלקי חלקות:  11616גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11611גוש: 
 .13חלקות במלואן:  11613גוש: 
 .11 - 13, 1, 1חלקי חלקות:  11613גוש: 
 .1חלקות במלואן:  11611גוש: 
, 11, 11, 11, 13 - 8, 6, 1חלקי חלקות:  11611גוש: 

11 - 16 ,11. 
 .11, 11 -11, 13, 11, 8, 6 ,1חלקות במלואן:  11611גוש: 
, 11 ,11, 11, 13, 1, 1, 1חלקי חלקות:  11611גוש: 

13 ,11, 16. 
 .18, 11, 11, 13, 6 - 1חלקי חלקות:  11613גוש: 
 .31, 31חלקי חלקות:  11611גוש: 
 .1, 1חלקי חלקות:  11611גוש: 
 .11, 1, 1 - 1, 1 ,1חלקי חלקות:  11616גוש: 
 .3חלקות במלואן:  11631גוש: 
 .1 ,1, 1חלקי חלקות:  11631גוש: 
 .1חלקות: חלקי  11613גוש: 
 .11, 13, 1, 1חלקי חלקות:  11613גוש: 
, 11, 11 ,16, 11, 8 ,1, 1חלקות במלואן:  11661גוש: 

11, 13 ,33. 
 ,13, 11, 13 ,1, 1, 1 ,1חלקי חלקות:  11661גוש: 

11 ,16 ,18. 
 .116, 116חלקי חלקות:  11818גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לשטחי  11. דיוק, פירוט ותוספות שטחים על פי תמ"א 1

יער לסוגיו: יער נטע אדם קיים ומוצע, יער טבעי לשימור 
 , יער טבעי לטיפוח, יער פארק ונטיעות בגדות נחלים.

. תכנון יער ציפורי כמרחב משולב בר קיימא לשימוש 1
 רב תכליתי לרווחת הציבור הרחב.

שינוי  11. שינויים בסיווג היערות על פי הוראות תמ"א 3
ד'  138לטיפוח ליער טבעי לשימור מיער טבעי  1מס' 

ד' מיער נטע אדם קיים ליער טבעי  16ליער פארק קיים 
ד  18ד' מיער נטע מוצע ליער טבעי לטיפוח  13לשימור 

ד' מיער  13מיער טבעי לשימור לנטיעות בגדות נחלים 
 ד'. 18נטע אדם מוצע ליער נטע אדם קיים 

ד ושינוי יעודם ליעו 11. גריעת שטחים מתמ"א 1
 ד' 133לחקלאי סה"כ 

 131 -)ציפורי( ל  1133א. שינוי ייעוד בתחום היער     
דונם נטיעות בגדות נחלים במעלה נחל ציפורי לשטח 

 .11ב' בהוראות תמ"א  1חקלאי על פי סעיף 
ב. שינוי ייעוד מיער נטע אדם קיים ויער טבעי     

 לשימור לחקלאי
י "יער הסוללים דונם מגן לאומ 131-. שינוי ייעוד של כ1

( ליער נטע אדם קיים על פי 16/ 13אגם נטופה )גש / 
 .8בתמ"א  1סעיף 

 1/1דונם מגן לאומי בתמ"מ  13-. שינוי ייעוד של כ6
ליער טבעי לטיפוח, יער נטע אדם קיים ולקרקע חקלאית 

 1/1בהוראות תמ"מ  1.1לפי סעיף 
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 עיקרי הוראות התכנית:
ע מתן הנחיות והוראות . קביעת גבולות ויעודי קרק1
עודי היערות השונים יער נטע אדם קיים ומוצע יער ילי

טבעי לשימור יער טבעי לטיפוח יער פאר ונטיעות 
 בגדות נחלים.

. קביעת התכליות השימושים והממשק היערני 1
 המותרים בכל סוג יער

. קביעת מיקום ושימושים לחניון משני, ומתן הנחיות 3
 נופש תיירות וטיילות.ומגבלות לצרכי פיתוח 

 

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

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

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 31-6138111טלפון: 

 16נצרת עילית, גלבוע בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
ועדה , 31-6118818טלפון:  11333נצרת עילית 

 18113עפולה יזרעאלים, בנייה מקומית לתכנון ול
בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 31-6111663טלפון: 

טלפון:  11333נצרת עילית  1מבוא העמקים, ציפורן 
31-6168181 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1181 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 10223 ג/
 שינוי בהוראות בנייה, ריינה שם התכנית:

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

   13111 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

 1131ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ריינה   .

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות:  11111גוש: 

 X: 228500קואורדינטה 
 Y: 736225קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 לגיטימציה לבנייה קיימת למגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בהוראות ובזכויות הבניה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6618ובילקוט הפרסומים  13/11/1313

 .11/11/1313, בתאריך 1111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 31-6168181טלפון:  11333עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 10330 ג/מס': מפורטת 
 בית ספר יסודי, שכונה מערבית, עילוט שם התכנית:

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

   13133 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

 1111ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .   יישוב: עילוט

 

 גושים וחלקות:
 .13חלקי חלקות:  11188גוש: 

 X: 224250קואורדינטה 
 Y: 736100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
. שינוי ייעוד ממגורים א ושצ"פ למבנים ומוסדות ציבור 1

 לחינוך ולדרך.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע שבתכנית1
 בניין, מרווחי בנייה וזכויות בנייה. קביעת קווי 1
. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר 3

 בנייה בשטח.
 . הסדרת תנועה במרחב1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6111ובילקוט הפרסומים  18/31/1311

 .13/31/1311, בתאריך 3111
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י הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרד
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 31-6168181טלפון:  11333עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

הפנים  משרד של האינטרנט קהל, ובאתרל
www.pnim.gov.il. 

 
 

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

 10822 ג/מס': מפורטת 
 , 22383תחנת שאיבה לביוב בגוש  שם התכנית:

 כפר כנא
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   13811 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 1388ג/  שינוי
 1131ג/  שינוי
 13116ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר כנא   .

 

 גושים וחלקות:
 .63, 31חלקי חלקות:  11381גוש: 

 X: 231500קואורדינטה 
 Y: 740700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מתן לגיטימציה לתחנת שאיבה קיימת למי ביוב.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 הוספת שימוש לתחנת שאיבה לביוב.

 הקטנת גודל מגרש מינימאלי.
 הגדלת אחוזי בנייה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6831ובילקוט הפרסומים  13/31/1311

 .13/31/1311, בתאריך 1131
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול לתכנון

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 31-6168181טלפון:  11333עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 12323 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 הסדרת ייעודי קרקע, חניון  שם התכנית:
 וגישה למגרש ספורט, ריינה

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

   11363 ג/מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1111ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ריינה   .

 

 וחלקות:גושים 
 .11 - 13חלקי חלקות:  11133גוש: 

 X: 230800קואורדינטה 
 Y: 736000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי קרקע ותוואי דרכים וקביעת זכויות בנייה 

 ליעוד ספורט.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות בנייה לשטח ספורט.

 שינוי ייעוד משטח ללא ייעוד לאיזור ספורט.
 שינוי ייעוד משצ"פ לחניון ודרך מוצעת.

 שינוי ייעוד מדרך מאושרת לשצ"פ, שביל ולדרך משולבת.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6831ובילקוט הפרסומים  11/31/1311

 .11/31/1311, בתאריך 6838
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק נייה בלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 31-6168181טלפון:  11333עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 12223 ג/
 הגדלת זכויות בנייה בשטח בנוי, סכנין. שם התכנית:

לחוק התכנון  81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1161 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   11113 ג/מס': מקומית 
 



1839 ילקוט הפרסומים 6942, כ"ג בכסלו התשע"ה, 15.12.2014 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 668ג/  שינוי
 1161ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 X: 227987קואורדינטה 
 Y: 752187קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית שינוי בהוראות וזכויות בנייה במגרש 

 מגורים המצוי בלב השטח הבנוי לעיר סכנין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים ב' למגורים ג'. . שינוי ייעוד1
 . שינוי קווי בניין על פי קו אדום מקווקו בתשריט.1
עיקרי +  111%) 113%-. העלאת אחוזי הבנייה מ3

 שירות(. 13%+  עיקרי 111%) 131%-שירות( ל 11%
 .11% -ל 13% -. הגדלת תכסית קרקע מ1
 .1 -ל 3 -. העלאת מס' יח"ד מ1
מ'  16.13 -מ' ל 11 -. שינוי בגובה בנייה מקסימלי מ6

 מ' יציאה לגג. 1.13ועוד 
 

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

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

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 31-6138111טלפון: 

טלפון: , סח'ניןלב הגליל, בנייה כנון ולועדה מקומית לת
31-6116113 

 

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
 .1181 -"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ

 
 

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

 22082 ג/מס': 
 קומות  'הגדלת אחוזי בנייה, מס שם התכנית:

 וגובה בניין, סכנין
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-והבניה, התשכ"ה
   11381 ג/מס': ברמה מפורטת 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1161ג/  שינוי
 1311ג/  שינוי
 11136ג/  שינוי
 11/ 38/ 11136ג/ לג/  שינוי

 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 

 וחלקות:גושים 
 .13חלקי חלקות:  11311גוש: 
 .11חלקי חלקות:  11311גוש: 

 X: 228225קואורדינטה 
 Y: 751950קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת אחוזי הבניה, מס' הקומות וגובה הבנין

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 111%במקום   111% -. הגדלת אחוזי הבנייה ל1
 קומות. 3במקום קומות  1 -. הגדלת מס' הקומות ל1
 מ'.  11מ' במקום  18 -. הגדלת גובה הבניין ל3
לצורך  831אזורית  . הקלה לקו בניין אפס בדרך1

 שימוש חניה פתוחה ולא מקורה. 
 .13%במקום  11% -לבנייה . הגדלת תכסית ה1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעד, עמוד , 6111ובילקוט הפרסומים  11/31/1311

 .11/31/1311, בתאריך 1311
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
 טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה מקומית לתכנון ול

ן בה בימים , וכל המעוניין רשאי לעיי31-6116113
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 10202 ג/
הגדלת אחוזי בנייה ומס' יח"ד, שינוי  שם התכנית:

 סכנין -קרקע  בקווי בנייה ותכסית
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   13631 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
 11311 שינוי
 11/ 38/ 11311גלג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות:  11133גוש: 

 X: 229575קואורדינטה 
 Y: 752025קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תכנית מפורטת להגדלת אחוזי בנייה ומס' יח"ד דיור 

 שינוי בקווי בנין ותכסית קרקע סכנין
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 133% -ל  111% -הגדלת אחוזי בנייה מ 

 יח' 1 -ל  3 -הגדלת מס' יח"ד דיור מ 
 שינוי קווי בנין לפי המסומן בתשריט

 13% -בק. קרקע ו  13% -שינוי בתכסית קרקע מ 
 בכל הקומות 13% -ר המקומות ל בשא

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6111ובילקוט הפרסומים  18/33/1311

 .13/33/1311, בתאריך 1111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
 טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 31-6116113
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 28232 ג/
 תכנית מתאר מושב לימן שם התכנית:

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

   18131 ג/מס': מקומית 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8138ג/  שינוי
 1116ג/  שינוי
 1111ג/  שינוי
 11313ג/  שינוי
 113ג/  שינוי

 1111ג/  כפיפות
 13161ג/  כפיפות

 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 11/ 13תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: לימן רחוב: לימן.

 

 גושים וחלקות:
 .61 - 1חלקות במלואן:  18113גוש: 
 .11 - 1חלקות במלואן:  18111גוש: 
 .31 ,38, 36 - 33, 33 - 1חלקות במלואן:  18111גוש: 
 .31, 31 ,31חלקי חלקות:  18111גוש: 
 .13חלקי חלקות:  18181גוש: 

 

 X: 210900קואורדינטה 
 Y: 774200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
נונית להרחבת הישוב לרבות א. קביעת מסגרת תכ

יח"ד במגרשים למגורים והשלמת תקן  1 תוספת
נחלות חקלאיות  61הנחלות המאושר באמצעות יצירת 

 הנחלות הקיימות בתכנית מאושרת. 61נוספות על 
 והוראות בנייה בתחום התכנית. ב. קביעת שימושים מותרים

ג. קביעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתשריט / 
 תכנית עתידי/ת הנגזר/ת מתכנית זו.

 .11הרחבת בית עלמין קיים בהתאם להוראות תמ"א ד. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד קרקע בתחום התכנית.

למגורים א', למגורים בישוב כפרי,  -. מאזור חקלאי 1
לקרקע חקלאית, לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, 
לפרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח, לדרכים, לדרך 

 , למתקן הנדסי לשטח ציבורי פתוח.משולבת, לבית קברות
 למבנים ומוסדות ציבור  ומסחר. -. מאזור למבני ציבור1
למגורים בישוב כפרי, לבית קברות, לקרקע  -. מדרך 3

חקלאית, ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות למסחר, 
 לשפ"פ.

 למגורים בישוב כפרי ופרטי פתוח. -. מאזור מגורים 1
 למגורים א'. -ביתך . מאזור מגורים בנה 1
למבני משק,  -. מאזור מבני משק ובעלי מקצוע 6

 למגורים א' ולמבנים ומוסדות ציבור ולפרטי פתוח
 למתקנים הנדסיים. -. ממתקני מקורות / באר מים 1
 לפרטי פתוח. -משטח ציבורי פתוח   8

 ב. קביעת הוראות וזכויות בנייה ליעודים השונים.
 משולבים חדשים. ג. התווית דרכים ורחובות

ד. קביעה והתוויה של זיקות מעבר לתשתיות, לרכב 
 והולכי רגל בתחום התכנית.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6618ובילקוט הפרסומים  31/13/1313

 .11/11/1313, בתאריך 1113
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק ייה בנלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 31-1811611טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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



1841 ילקוט הפרסומים 6942, כ"ג בכסלו התשע"ה, 15.12.2014 

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

 10221 ג/
:קביעת ייעוד קרקע למבני משק  שם התכנית

 להסדרת לולי הטלה פקיעין
לחוק התכנון  81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית , כי במשרדי הועדה 1161 – והבניה, התשכ"ה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

   13611 ג/מס': תכנית מתאר מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1138ג/  שינוי
 6113ג/  שינוי
 1111ג/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 1/ 1תממ/  כפיפות
 11116ג/  כפיפות
 8131ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: פקיעין חדשה   .

 X: 230375קואורדינטה 
 Y: 765375קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 131 - 131, 11, 11, 11, 11חלקי חלקות:  11311גוש: 
131. 

 .63 - 11, 31 - 31חלקות במלואן:  11311גוש: 
, 11 - 11, 13 ,11, 13 ,1, 1חלקי חלקות:  11311גוש: 

11, 11 ,31 ,31 - 11 ,11, 11. 
 .113, 13 - 1, 1חלקי חלקות:  11313גוש: 

 

 מטרת התכנית:
טלה במטרה יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי ה

 ליישם את עקרונות הרפורמה בענוף ההטלה שתאפשר:
א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות, תוך 
קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים שמירת 

 המרחב הפתוח לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב.
 ב. פירוק מבוקש של לולים ישנים על מטרדיהם

למימוש התכנית אול ביטולה / ג. קביעת שלבי ביצוע 
 פקיעת תוקפה

ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן 
 אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת ייעוד קרקע כדלקמן:

. לשטחים למבני משק, בהם תותר הקמת לולי הטלה 1
 על מתקניהם

 . לקרקע חקלאית 1
 נית לתאי שטחב. חלוקת תחום התכ

ג. קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושים 
 המותרים בכל תא שטח

ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי 
 הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים. 

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

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

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

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 

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

 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 31-6138111טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 31-1111611הגליל,   מעונה  טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1181 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 22222 ג/מס': 
הרחבת מרכז השיקום, הסדרת דרכי  שם התכנית:

 גישה וחניות, איחוד מגרשים ושינוי ייעוד הוראות
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   11111 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 111ג/ במ/  שינוי
 111ג/ במ/  שינוי

 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 1/ 1תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ 63/ 1תרשצ/  כפיפות

 

 
 
 



ילקוט הפרסומים 6942, כ"ג בכסלו התשע"ה, 15.12.2014  1842

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר ורדים   .

דבולו הצפוני של כפר ורדים בצדו המערבי של הכביש 
 היורד מכפר ורדים למעלות תרשיחא.

 

 גושים וחלקות:
 .11, 11חלקי חלקות:  18113גוש: 
 .181חלקי חלקות:  18136גוש: 

 X: 225750קואורדינטה 
 Y: 767150קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
עודי קרקע והגדלת אחוזי בנייה, לצורך בית אבות ישינוי י

 סיעודי ומרכז שיקום, וכולל הסדרת דרך גישה למגרש.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח פרטי משולב במסחר  -יעודי קרקע יא. שינוי 

ושירותים למבנים ומוסדות ציבור לבריאות וכן משצ"פ 
 לחניון ולדרך.

 דרך גישה למגרש ולמגרש הגובל מדרום.ב. הסדרת 
 ג. הסדרת חניון ציבורי בחלק משטח השצ"פ.

 שינויי בקווי בניין -
 הגדלת אחוזי בנייה -
 הגדלת גובה  -
 הגדלת התכסית -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6166ובילקוט הפרסומים  38/33/1313

 .13/33/1313, בתאריך 3111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
ד.נ מעלה הגליל,   -ה הגלילמעלבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 31-1111611טלפון:  ,מעונה
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בה בימים ובשע

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט ובאתר
 
 

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

 12382 ג/
 מעלות – 1שם התכנית: שכונת הבנים 

לחוק התכנון  81נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1161 –התשכ"ה ניה, והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלות תרשיחא מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול

   11386 ג/מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 
 
 

 לתכניות הבאות: המתייחסת
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 13/ 1תרשצ/  שינוי
 1881ג/  שינוי
 18631ג/  שינוי

 1/ 1תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .-יישוב: מעלות
 X: 227270קואורדינטה 
 Y: 768990קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .33, 11חלקי חלקות:  18111גוש: 

 

 מטרת התכנית
הרחבת אזור המגורים מתחת לרחוב הבנים בהמשך 

תוך שמירת מרחב  18631למבנים בתב"ע מאושרת ג/ 
 ראיה פתוח מול הטיילת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת בינוי השטח המיועד למגורים, התווית דרך 1

 ציבוריים פתוחים.גישה למבנים, הגדרת שטחיים 
 . א. הגדרת זכויות והגבלות בנייה.1

 ב. הגדרת הוראות בינוי.    
 יח"ד. 13ג. קביעת     
 מ'. 18.1ד. קביעת גובה מקס' של     
 יח"ד / דונם. 8ה. קביעת צפיפות יח"ד של     
 . קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.3
 . קביעת הנחיות פיתוח ונוף.1

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  63לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  133סעיף 
ועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממ

בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
 1113331נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי  .31-6138111טלפון: 
מעלות תרשיחא, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 31-1113633טלפון:  11111תרשיחא -מעלות 1
 

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
 .1181 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 10302 ג/מס': 
  -מרכז אזרחי משולב  שם התכנית:

 שכונה דרומית תרשיחא
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   13131 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6113ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .-יישוב: מעלות

 

 גושים וחלקות:
 .31חלקי חלקות:  18133גוש: 

 X: 224850קואורדינטה 
 Y: 767700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית באזור העירוני המעורב להקמת 

קומות לדיור מוגן   1מרכז מסחרי ומשרדים ומעליו 
 חדרים. 133הכולל 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת התכליות והשימושים כך שבקומת הכניסה יותר 

קומות דיור  1ומעליהם מסחר, משרדים ושירותים לציבור 
 מוגן. מתחת לכניסה הקובעת שתי קומות חניה.

מ"ר,  11,111-המרביים ל בנייה ב. קביעת שטחי ה
מ"ר  133 -מ"ר שטח עיקרי  לדיור מוגן, ו 6133מתוכם 

 -מ"ר שטח עיקרי למשרדים ו 133שטח עיקרי למסחר, 
 מ"ר שטח עיקרי לשירותים לציבור. 133

 היתרי בנייה ושלבי ביצוע התכנית. ג. קביעת התנאים למתן
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6618ובילקוט הפרסומים  38/11/1313

 .11/11/1313, בתאריך 1113
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
 1מעלות תרשיחא, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל 31-1113633טלפון:  11111תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 
 
 
 
 

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

 10220 ג/מס': מפורטת 
 מתקני ביוב כפר רופין שם התכנית:

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

   13113 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  וחלוקה:איחוד 

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 11משצ/  שינוי

 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 3ב/ / 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ 1תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר רופין   .

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  13333גוש: 

 X: 707700קואורדינטה 
 Y: 252850קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה כפר רופין

 עיקרי הוראות התכנית:
 למתקן הנדסי 11שינוי ייעוד מבריכות חימצון עפ"י מש"צ 
 קביעת הוראות תשתיות וסביבתיות

 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה
 קביעת שימושים

 קביעת זכויות הוראות ומגבלות בנייה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 6111ובילקוט הפרסומים  11/31/1311

 .11/31/1311, בתאריך 1313
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
עמק המעיינות, בית שאן  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 31-6361813
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 10221 ג/מס': מפורטת 
 מתקני ביוב, גשר שם התכנית:

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

   13111 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1631ג/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 1/ 1תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: גשר   .

 

 וחלקות:גושים 
 .11חלקי חלקות:  11613גוש: 

 X: 724550קואורדינטה 
 Y: 252000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למתקן הנדסי וזאת לצורך הקמת 

 תחנת שאיבה ובריכות חירום לשפכים גשר
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה ובריכות חרום
 מתקנים הנדסייםשינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור 

 קביעת זכויות והוראות בנייה
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה 

 בשטח
 קביעת שימושים באזור מתקנים הנדסיים

מ'  11בקווי בנין, אישור קו בנין של  3הקלה מתמא 
עבור  13מ'( מציר דרך ראשית מספר  133)במקום 

 ייעוד מתקנים הנדסיים
התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת 

, התשעד, עמוד 6111ובילקוט הפרסומים  11/31/1311
 .11/31/1311, בתאריך 1311

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  11מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 31-6138111טלפון:  1113331
עמק המעיינות, בית שאן  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 31-6361813
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז צפון

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות

מידע  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   14.1.2014 וביום   הואיל   )1(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  יהודה 
 ,6748 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-002736-7
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3522 עמ'  התשע"ד, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.11.2014 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

פרחי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   13.8.2012 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  חקלאית  אגודה   מדבר 
 ,6476 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003190-6
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,80 עמ'  התשע"ג, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.11.2014
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

תיטקס  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   3.3.2013 וביום  הואיל   )3(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   2000 
 ,6774 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003839-8
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,4562 עמ'  התשע"ג, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.11.2014 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   27.1.2014 וביום  הואיל   )4(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  מ.ע.ל.ה 
 ,5756 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005124-3
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3846 עמ'  התשע"ד, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,27.11.2014 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

טקטמיצי בע"מ
)ח"פ 51-350721-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרם 

אפרת, מרח' הנביאים 26/9, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שמואל אור, עו"ד, מפרק

וליד סלאמה ושות' יועצים בע"מ
)ח"פ 51-454571-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 25.11.2014, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד טארק סלאמה, מבניין עואד עפיפי, קומה 2, נצרת,  טל' 

052-3353770, למפרק החברה.

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

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

 ,25.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות', 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.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

אמין שיח' לתעשיה ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-225200-8(

)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   ,25.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טארק סלאמה, מבניין עואד עפיפי, קומה 2, נצרת,  טל' -052

3353770, למפרק החברה.

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

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

 ,25.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות', 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.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.2.2015 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.

עמרם אפרת, מפרק

סי.אר.איי. בע"מ
)ח"פ 51-332004-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל 

עמית כהן, מרח' מרגוע 10, 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.

 ,15.2.2015 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.

רפאל עמית כהן, מפרק

פל עד )א.בש( שיווק בע"מ
)ח"פ 51-407240-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שמואל אור, מרח' קרליבך 1, תל אביב, טל' 03-6910022, 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.

 ,22.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
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התקבלה   ,25.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאון 
שבתאי שמעון, אצל עו"ד כנרת שמיר מסיקה, רח' שד' העצמאות 

38, בת ים, טל' 03-5080088, למפרק החברה.

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

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

 ,25.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  מסיקה,  שמיר  כנרת  עו"ד  אצל   ,16.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
לאון שבתאי שמעון, מפרק

אדם אדיב בע"מ
)ח"פ 51-370152-4(

)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   ,25.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליס 
כהן, אצל עו"ד כנרת שמיר מסיקה, רח' שד' העצמאות 38, בת 

ים, טל' 03-5080088, למפרק החברה.

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

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

 ,25.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  מסיקה,  שמיר  כנרת  עו"ד  אצל   ,16.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אליס כהן, מפרקת

מוזאוטופיה בע"מ
)ח"פ 51-480416-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי 

ירוחם, מרח' ניסים אלוני 17, תל אביב 62919, 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.

ס.ב אומנות ועיצוב מתכת בע"מ
)ח"פ 51-416429-2(

)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   ,25.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
2, נצרת,  טל'  עו"ד טארק סלאמה, מבניין עואד עפיפי, קומה 

052-3353770, למפרק החברה.

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

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

 ,25.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות', 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.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

סעיד בכר חברה לבניין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-332458-2(

)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   ,25.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טארק סלאמה, מבניין עואד עפיפי, קומה 2, נצרת,  טל' -052

3353770, למפרק החברה.

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

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

 ,25.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות', 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.

טארק סלאמה, עו"ד, מפרק

ים אידאה סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-309215-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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ב. באייר שיווק ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-111251-8(

)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   ,1.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אתי עטייה, מרח' התע"ש 20, כפר סבא, 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.

 ,1.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אתי עטייה, עו"ד, מפרקת

מסעדת דאוד - לה קווינטה בע"מ
)ח"פ 51-464610-8(

)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   ,3.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקוב 

דאוד, ת"ד 3348, כפר יאסיף 24908, 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.

 ,3.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  ג'ריס,  עו"ד שאדי  במשרד   ,12.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יעקוב דאוד, מפרק

אברהם סבן בע"מ
)ח"פ 51-339683-8(

)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 

 ,26.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אורלי ירוחם, מפרקת

רם בהרד אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-498223-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טליה וייס עמר, מהגן הטכנולוגי, בניין המגדל, קומה 16, מלחה, 

ירושלים, למפרקת החברה.

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

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

 ,29.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד רשף את שיף, בכתובת הנ"ל, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

טליה וייס עמר, עו"ד, מפרקת

הייטק סמארט יזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-296304-2(

)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   ,1.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אריאל פרנק, מרח' מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה, 

למפרק החברה.

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

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

 ,1.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
10.00, אצל קצנל, דימנט, פרנק, לשם הגשת דוח סופי  בשעה 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

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

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

 ,5.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  14.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נדין חכרוש עאבד, מפרקת

מ. סאמי שריידי עיצוב רהיטים
)ח"פ 51-362886-7(

)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   ,2.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נדין  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
טל'  עילית,  נצרת   ,18109 5/3, ת"ד  חכרוש עאבד, מרח' אלומה 

052-8470130, 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.

 ,5.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  14.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נדין חכרוש עאבד, מפרקת

דלניטה ישראל תוספי מזון לבע"ח בע"מ
)ח"פ 51-475672-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירון בן 
יאיר, ת"ד 1011, אזור התעשייה קרית ביאליק, טל' 050-3700375, 

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.

התקבלה   ,3.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
למפרק   ,054-2873443 טל'  אתא,  קרית  24ב,  האלה  מרח'  סבן, 

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.

 ,5.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

אברהם סבן, מפרק

רהיטי סאמי שריידי
)ח"פ 51-323128-2(

)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   ,2.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נדין  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
טל'  עילית,  נצרת   ,18109 5/3, ת"ד  חכרוש עאבד, מרח' אלומה 

052-8470130, 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.

 ,5.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  14.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נדין חכרוש עאבד, מפרקת

נגריית ורהיטי סאמי שריידי
)ח"פ 51-390056-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נדין  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
טל'  עילית,  נצרת   ,18109 5/3, ת"ד  חכרוש עאבד, מרח' אלומה 

052-8470130, למפרקת החברה.
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מ.ש. רווי בע"מ
)ח"פ 51-424619-8(

)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   ,3.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תומר צייטל, מרח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 52, רמת 

גן 52520, טל' 072-2333058, למפרק החברה.

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

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

 ,12.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר צייטל, עו"ד, מפרק

רענן שירותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-133042-5(

)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   ,9.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 
רענן, מרח' סוקולוב 58/9, תל אביב, טל' 050-7676980, למפרקת 

החברה.

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

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

 ,15.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה רענן, מפרקת

ש. נצר ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-483534-7(

)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 

 ,5.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
קרית   ,13 חניתה  רח'  גוזי,  בן  איתמר  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ביאליק, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון בן יאיר, מפרק

מ.ב. פלסט בע"מ
)ח"פ 51-406949-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום 

ברוך, מרח' הנביאים 11, בת ים, 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.

 ,5.4.2015 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.

שלום ברוך, מפרק

ש.ו.יצ'ור חברה בע"מ
)ח"פ 51-235613-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תומר צייטל, מרח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 52, רמת 

גן 52520, טל' 072-2333058, למפרק החברה.

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

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

 ,12.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

תומר צייטל, עו"ד, מפרק
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את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,5.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אורי שרון, מפרק

טל אור קפה בע"מ
)ח"פ 51-470833-8(

)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   ,2.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בתיה 
למפרקת  אשדוד,   ,12/1 סירקין  נחמן  מרח'  קסטיאל,  )מנשה( 

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.

 ,4.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

בתיה )מנשה( קסטיאל, מפרקת

צמרות אורני ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-484488-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אופיר כץ, מרח' הרטום 19, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,31.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אופיר כץ, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,1.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומית 
נצר, מאזור התעשייה, מעלה מכמש 9063400, טל' 02-5355167, 

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.

 ,3.5.2015 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.

שלומית נצר, מפרקת

פיק ייעוץ )2013( בע"מ
)ח"פ 51-496670-4(

)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   ,3.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,052-5909444 טל'  לציון,  ראשון   ,37/6 נורדאו  מרח'  רוזן,  סיון 

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.

 ,3.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  18.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

סיון רוזן, עו"ד, מפרקת

ג'ונגלר הפקות בע"מ
)ח"פ 51-495990-7(

)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   ,8.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

שרון, מרח' חזקיהו המלך 55, ירושלים 93224, 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 
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מאמי ביי בע"מ
)ח"פ 51-460038-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.11.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברי קציר, מרח' הירדן 30, 

בני ברק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אברי קציר, מפרק

סנדלר ניהול ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-096007-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.11.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף סנדלר, מרח' הלפרין 6, 

תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף סנדלר, מפרק

מידמדס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-406896-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.11.2014, התקבלה 
מימון, מרח'  רונן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

אבא הלל 12, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונן מימון, מפרק

ב.ה. בניה וגמר הצפון בע"מ
)ח"פ 51-361298-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.7.2014, התקבלה החלטה 
דיב-מוחסן,  יאסר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ראשי תמרה, ת"ד 257, טל' 077-2343813, נייד 057-6662237, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יאסר דיב-מוחסן, עו"ד, מפרק

עולה טכנולוגיות ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-386207-8(

)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 2.11.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראסל ד' מאיר, מהגן 
הטכנולוגי, מלחה, בניין 9, קומה 4, ת"ד 48193, ירושלים 91481, 

טל' 02-6799533, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ראסל ד' מאיר, עו"ד, מפרק

פורטים פוינט בע"מ
)ח"פ 51-502732-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.11.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  שורץ,  אהרון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יוחנן הסנדלר 4, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אהרון שורץ, עו"ד, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אורי גור אריה, עו"ד, מפרק

אנ.אר.איי מדיה בע"מ
)ח"פ 51-465229-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,7.12.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נילי גולדברג, מרח' 

בת יפתח 28, תל–אביב-יפו 6993232, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

נילי גולדברג, מפרקת

רואים רחוק אופטיקה ועיצובים בע"מ
)ח"פ 51-312833-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה טל, מרח' פנקס 76, 

תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

אריה טל, מפרק

ניהולנט - פורום למנהלים בע"מ
)ח"פ 51-486971-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.2.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, שד' רוטשילד 
136, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל ברנדט, עו"ד, מפרק

תחנת החוף בע"מ
)ח"פ 51-010424-3(

)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 2.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף סנדלר, מרח' הלפרין 6, 

תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף סנדלר, מפרק

סמב"ת על הפארק בע"מ
)ח"פ 51-305440-3(

)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 
7.12.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחשון קויתי, מרח' 

דרך בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

נחשון קויתי, מפרק

בראבו 4 ניהול אירועים בע"מ
)ח"פ 51-466430-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.12.2014, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי גור אריה, מרח' שלדג 14, 

חופית 40295, טל' 077-4664554, 054-8664554, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.




