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הודעה בדבר גוף נתמך
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985, אני קובע כי מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 
לתועלת  )חברה  הדסה  מדיצינית  הסתדרות  התאגיד   ,)2015
הציבור מס' 52-908000-5( יהיה גוף נתמך לעניין החוק האמור.

ג' בטבת התשע"ה )25 בדצמבר 2014(
)חמ 3-1888-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה   

וממלא מקום שר האוצר  
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  1

הרשאה כללית
לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939

עם  המסחר  לפקודת  3)2()ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האויב, 11939 )להלן - הפקודה(, אני נותן בזה הרשאה כללית 
למסחר, שלפיה ינהגו בעיראק עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 

בדצמבר 2015(, כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודה.

למען הסר ספק, יובהר כי אין בהרשאה זו משום היתר או 
הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.

ג' בטבת התשע"ה )25 בדצמבר 2014(
)חמ 3-760-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה   

וממלא מקום שר האוצר  
ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' 79; ס"ח התש"י, עמ' 149.  1

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן 
יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה 
מועדפת ביותר, או המגבילות ייבוא טובין מישראל

לפי צו ייבוא חופשי, התשע"ד-2014

חופשי,  ייבוא  לצו  6)3()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12014, אני מודיע כי בפסקה )4( להודעה בדבר ארצות 
שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף 
מישראל2,  טובין  ייבוא  המגבילות  או  ביותר,  מועדפת  אומה 

ברישה, במקום "בשנת 2014" יבוא "בשנת 2015".

בינואר   1( י' בטבת התשע"ה  ביום  זה  תיקון  תחילתו של 
.)2015

ב' בטבת התשע"ה )24 בדצמבר 2014(
)חמ 3-5529-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46 ועמ' 184.  1

י"פ התשס"ו, עמ' 1091 ועמ' 4205; התשס"ז, עמ' 1147 ועמ'  2 

;1516 עמ'  התשס"ט,   ;1978 ועמ'   1324 עמ'  התשס"ח,   ;1611   
התש"ע, עמ' 1174; התשע"א, עמ' 1798; התשע"ב, עמ' 1710;   

התשע"ג, עמ' 1962; התשע"ד, עמ' 2616.  

מינוי רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

ההנדסאים  לחוק  17)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עובד  את  ממנה  אני  התשע"ג-12012,  המוסמכים,  והטכנאים 
משרד הכלכלה, יוני אבוחצירה, לרשם ההנדסאים והטכנאים 

המוסמכים.

כ"ג בכסלו התשע"ה )15 בדצמבר 2014(
)חמ 3-4787(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשע"ג, עמ' 18.  1

 הודעה על ביטול מינוי רשמת המהנדסים 
והטכנאים המוסמכים

לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

ההנדסאים  לחוק  17)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-12012, אני מבטל את מינויה 
של עובדת משרד הכלכלה, זהבה נביאס, לרשמת ההנדסאים 

והטכנאים המוסמכים2.

כ"ג בכסלו התשע"ה )15 בדצמבר 2014(
)חמ 3-4787(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשע"ג, עמ' 18.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 4044.  2

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את יהודה אביגל, עובד המוסד לביטוח 
לאומי, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על חוק הביטוח 

הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995.

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

האמורה.

כ"ד בכסלו התשע"ה )16 בדצמבר 2014(
)חמ 3-279-ה2(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

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

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996, אני מסמיך בזה 
את המפקחים שמונו לפי חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-21989, 

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

ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.  2
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וששמותיהם מפורטים להלן, בסמכויות עיכוב ומעצר כמפורט 
להלן בשעה שהם חוקרים עבירות על סעיף 37 לחוק העתיקות, 

התשל"ח-31978, ולשם כך בלבד תהיה להם:

סמכות  למעט  לחוק,  67)א(  סעיף  לפי  עיכוב  סמכות   )1(
לפי  עבירה;  לעבור  עומד  כי האדם  יסוד חשד  על  לעכב 
לתחנת  העד  את  לזמן  הסמכות  למעט  לחוק,  68)א(  סעיף 

המשטרה; לפי סעיף 69 לחוק;

סמכות מעצר על פי סעיף 23)ב( לחוק:  )2(

איתן קליין  

אמיר גנור  

עוזי רוטשטיין  

רונית לופו  

ניר דיסטלפלד  

גיא פיטוסי  

אלון קליין  

גדעון גולדנברג  

עירא הורוביץ  

דניאל משש  

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

משמשים במשרתם האמורה.

כ"ד בכסלו התשע"ה )16 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2849(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשל"ח, עמ' 76.  3

מינוי מפקחת על העבירות המינהליות ברשות 
התעופה האזרחית

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
עמיחי,  שרית  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11985 
עובדת רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות 
בדרכים, למפקחת לגבי העבירות על הוראות תקנות 11א, 14 ו–18 
לתקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב-21981, 
המינהליות  העבירות  בתקנות  מינהליות  כעבירות  שנקבעו 
)קנס מינהלי - עבירות בטיחות בטיסה(, התשס"ו-32006, לאחר 

שעברה הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקף המינוי כל עוד המתמנה מועסקת ברשות התעופה 
האזרחית.

כ"ב בכסלו התשע"ה )14 בדצמבר 2014(
)חמ 3-1923(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 35; התשס"ח, עמ' 3.  1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשע"ד, עמ' 1750.  2

ק"ת התשס"ו, עמ' 728.  3

 הודעה על הטלת תפקיד מנהל השירותים 
להגנת הצומח ולביקורת

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

המדינה  שירות  לחוק  23א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
המדינה, אני מטיל על משה וייס, סגן מנהל השירותים להגנת 
ולביקורת, למלא את תפקיד מנהל השירותים להגנת  הצומח 
בדצמבר   11( התשע"ה  בכסלו  י"ט  מיום  ולביקורת,  הצומח 

2014(, לשלושה חודשים או עד מינוי של קבע, לפי המוקדם.

י"ח בכסלו התשע"ה )10 בדצמבר 2014(
)חמ 3-1173-ה1(

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפי תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של 

ליטר חלב(, התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9)א( לתקנות תכנון משק החלב 
)מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב(, התשע"ב-12012, 
אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו ביום י' בטבת 

התשע"ה )1 בינואר 2015(, הוא כלהלן:

היחידה
מחיר ליחידה 

בשקלים חדשים

 מחיר ליחידה 
 כולל ההיטל 

בשקלים חדשים

2.15472.1870ליטר חלב

36.4448ק"ג חלבון

19.6241ק"ג שומן

0.21550.2478ליטר נוזלים

א' בטבת התשע"ה )23 בדצמבר 2014(
)חמ 3-4463(

רמי כהן  
המנהל הכללי של משרד   
החקלאות ופיתוח הכפר  

ק"ת התשע"ב, עמ' 1002; י"פ התשע"ה, עמ' 55.  1

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

בתוקף הסמכות לפי סעיף 142)א( לצו המועצות המקומיות 
)מועצות אזוריות(, התשי"ח-11958 שהועברה אלי על ידי שר 
הפנים2, אני ממנה את סלאח חוטבא למנהל בחירות במועצה 
המקומית בוסתן אל מארג', לקראת הבחירות שיתקיימו ביום י' 

בכסלו התשע"ה )2 בדצמבר 2014(.

כ' בסיוון התשע"ד )18 ביוני 2014(
)חמ 3-97-ה1(

שוקי אמרני  
                                          המנהל הכללי של משרד הפנים

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשס"ו, עמ' 736.  1

י"פ התש"ל, עמ' 2018.  2
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ח' בכסלו התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,063/2014 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   30(
השעיה  של  עונש   ,62804 מס'  רישיון  אחמד,  שיח  אבראהים 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה חודשים.

בנובמבר   30( התשע"ה  בכסלו  ח'  מיום  ההשעיה  תוקף 
2014( עד יום י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(.

י"ב בכסלו התשע"ה )4 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  ט"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,250/2010 בד"מ  בתיק   ,)2014 בדצמבר   8( התשע"ה 
31774, עונש של השעיה  רישיון מס'  א' אילן,  רוני  להטיל על 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

בדצמבר   3( התשע"ה  בכסלו  י"א  מיום  ההשעיה  תוקף 
2014( עד יום ט"ו בסיוון התשע"ה )2 ביוני 2015(.

י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה 
במחוזות ירושלים והדרום

לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961  

התעבורה,  לתקנות  18)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
המקומיות  התימרור  לרשויות  קובע  אני  התשכ"א-21961, 
שבמחוזות ירושלים והדרום3 המפורטות להלן את התחום  שבו הן 
רשאיות לפי התקנה האמורה, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, 
צבאי  שבשטח  הדרכים  לגבי  פיקודי  צבאית  משטרה  קצין  או 
קביעת תמרורים  תנועה, למעט  לקבוע הסדר  שבמרחב הפיקוד, 

309, 310, 501, עד 509 ו–511 עד 513:

בתחום השיפוט של הרשויות המקומיות שלהלן:  )1(

שם הרשות המקומית סידורי

המועצה המקומית מצפה רמון 1

המועצה האזורית תמר 2

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

העבירות  לחוק   5 בסעיף  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
עובד  חמדי,  יוסף  את  מיניתי  התשמ"ו-11985,  המינהליות, 
שקיבל  המועצה(,   - )להלן  השרון  חוף  האזורית  המועצה 
לעניין העבירות המינהליות  למילוי תפקידו, למפקח  הכשרה 
)קנס מינהלי - כלבת   המנויות בתקנות העבירות המינהליות 
של  בתחומה  שנעברו  התשס"ז-22007,  כלבים(,  על  ופיקוח 

המועצה.

כ"ז בחשוון התשע"ה )20 בנובמבר 2014(
)חמ 3-1923(

אליהו ברכה  
                                      ראש המועצה האזורית חוף השרון

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

 הודעה על הסמכת פקחים - המועצה האזורית 
חוף השרון

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
 20( התשע"ה  בחשוון  כ"ז  ביום  הסמכתי  התשס"ח-12008, 
קיבל  אשר  חמדי,  יוסי  המועצה  פקח  את   )2014 בנובמבר 
הכשרה מתאימה לכך, לפקח אכיפה סביבתית בתחום המועצה 

האזורית חוף השרון לפי חוק זה.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במועצה האזורית חוף השרון.

כ"ז בחשוון התשע"ה )20 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4029(

אליהו ברכה  
                                     ראש המועצה האזורית חוף השרון

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

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

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

מחלת הניוקסל:

אדמית,  סנאן,  אבו  מצובה,  מנות,  יערה,  עבדון,  מושב 
אילון, אשרת, בית העמק, בן עמי, בצת, גורן, געתון, גשר הזיו, 
הנקרה,  ראש  כליל,  כברי,  יחיעם,  ג'ת,  יאנוח  חניתה,  הילה, 
לימן, מעונה, מעיליה, מעלות תרשיחא, נהריה, נתיב השיירה, 
סער, עברון, עין יעקב, עמקה, עראמשה, שייח דנון, שלומי, וכל 

מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב עבדון.

ב' בטבת התשע"ה )24 בדצמבר 2014(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1
 

י"פ התשס"ב, עמ' 2046.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ג, עמ' 5578.  3
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סידורי
 א'

שם הרשות המקומית 
 ב'

תאריך החתימה על המפה

ח' בניסן התשס"א עיריית ערד8
)1 באפריל 2001(

ז' בסיוון התש"סעיריית אשדוד9
)10 ביוני 2000(

י"א באדר התשס"א עיריית באר שבע10
)6 במרס 2001(

ב' באב התשס"טעיריית ירושלים11
)23 ביולי 2009(

ז' בניסן התשנ"טעיריית אילת12
)24 במרס 1999(

י"ב בניסן התשס"אעיריית בית שמש13
)5 באפריל 2001(

י"ד בכסלו התש"סעיריית אשקלון14
)23 בנובמבר 1999(

ב' באב התשע"גחברת נתיבי ישראל 15
)9 ביולי 2013(

ט"ו בכסלו התשס"חחברת החשמל16
)25 בנובמבר 2007(

כ"ז בשבט התשס"געיריית קרית מלאכי 17
)30 בינואר 2003(

תוקפה של  קביעה זו לשנתיים מיום פרסומה ברשומות.

כ"ט בכסלו התשע"ה )21 בדצמבר 2014(
)חמ 3-5007(

                                                      ישי טלאור
המפקח על התעבורה    

                במחוזות ירושלים והדרום

       

הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה 
במחוזות תל אביב והמרכז

לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961  

התעבורה,  לתקנות  18)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
המקומיות  התימרור  לרשויות  קובעת  אני  התשכ"א-21961 
התחום  את  להלן,  המפורטות  והמרכז3  אביב  תל  שבמחוזות 
עם  התייעצות  לאחר  האמורה,  התקנה  לפי  רשאיות  הן  שבו 
הדרכים  לגבי  פיקודי  צבאית  משטרה  קצין  או  משטרה,  קצין 
לקבוע הסדר תנועה, למעט  שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד, 
קביעת תמרורים 309, 310, 501, עד 509 ו–511 עד 513, בתחום 
ביום  התעבורה  על  המפקח  בידי  החתומות  במפות  המסומן 
המצוין בטור ג' להלן והנמצאות במשרדי שברחוב המלאכה 8, 

תל אביב, לגבי הרשויות המקומיות שבטור ב' לצדו:

א'
סידורי

 ב'
שם הרשות המקומית 

 ג'
תאריך החתימה על המפה

המועצה המקומית 1
אבן יהודה 

כ"ו באדר התשס"ט
)22 במרס 2009(

שם הרשות המקומית סידורי

המועצה המקומית לקיה3

המועצה האזורית מרחבים4

המועצה האזורית שער הנגב5

המועצה המקומית שגב שלום 6

המועצה האזורית רמת נגב7

המועצה האזורית רמת חובב8

המועצה המקומית חורה9

המועצה האזורית ערבה תיכונה10

המועצה האזורית שדות נגב11

המועצה האזורית בני שמעון12

המועצה האזורית באר טוביה13

המועצה האזורית אשכול14

המועצה המקומית אבו גוש15

המועצה האזורית אילות16

המועצה האזורית חוף אשקלון17

המועצה המקומית טלזסטון18

המועצה האזורית יואב19

המועצה האזורית לכיש20

המועצה האזורית מטה יהודה21

המועצה המקומית כסייפה22

המועצה המקומית עומר23

המועצה המקומית תל שבע24

המועצה המקומית ערערה25

המועצה המקומית להבים26

המועצה האזורית מיתר27

המועצה המקומית ירוחם28

המועצה האזורית שפיר29

בתחום המסומן במפות החתומות בידי ביום המצוין בטור   )2(
ב' להלן והנמצאות במשרדי שברחוב בנק ישראל 5, בניין 
ג'נרי, ירושלים,  לגבי הרשויות המקומיות שבטור א' לצדו:

סידורי
 א'

שם הרשות המקומית 
 ב'

תאריך החתימה על המפה

י' באב התשס"א עיריית אופקים 1
)30 ביולי 2001(

המועצה המקומית 2
מבשרת ציון 

כ"ז בשבט התשס"ג
)30 בינואר 2003(

י"א באדר התשס"אעיריית דימונה3
)6 במרס 2001(

כ"ה בשבט התשס"בעיריית קרית גת4
)7 בפברואר 2002(

ז' באב התשס"בעיריית שדרות5
)16 ביולי 2002(

י"א באדר התשס"אעיריית נתיבות6
)6 במרס 2001(

י"ט באב התשס"ועיריית רהט7
)13 באוגוסט 2006(

 
י"פ התשס"ב, עמ' 2046; התש"ע, עמ' 3907.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

י"פ התש"ע, עמ' 2302.  3
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א'
סידורי

 ב'
שם הרשות המקומית 

 ג'
תאריך החתימה על המפה

י"ג בתמוז התשס"חעיריית נתניה23
)16 ביולי 2008(

המועצה המקומית 24
סביון

כ"ד בחשוון התשס"ז
)15 בנובמבר 2006(

המועצה המקומית 25
פרדסיה

ז' באייר התשע"ב
)29 באפריל 2012(

כ"א באב התשס"טעיריית פתח תקוה26
)11 באוגוסט 2009(

ו' באדר התשס"טעיריית קרית אונו27
)2 במרס 2009(

ז' באייר התשס"חעיריית ראש העין28
)12 במאי 2008(

ז' בתמוז התשס"געיריית ראשון לציון29
)7 ביולי 2003(

ה' באייר התשס"חעיריית רחובות30 
)10 במאי 2008(

י' באייר התשנ"העיריית רמלה31
)10 במאי 1995(

י"ח בסיוון התש"ןעיריית רמת גן32
)11 ביוני 1990(

ו' באדר התשס"טעיריית רמת השרון33
)2 במרס 2009(

כ"ו באייר התשע"דעיריית רעננה34
)26 במאי 2014(

ח' בתשרי התשס"הרשות שדות התעופה35
)23 בספטמבר 2004(

ג' בשבט התשס"זרפאל36
)22 בינואר 2007(

המועצה המקומית 37
שהם

י' בתמוז התשנ"ז
)15 ביולי 1997(

ט"ז באלול התשע"אעיריית תל אביב יפו38
)15 בספטמבר 2011(

המועצה המקומית 39
תל מונד

י"א בסיוון התשס"ט
)3 ביוני 2009(

        

תוקפה של  קביעה זו לשנתיים מיום פרסומה ברשומות.

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
)חמ 3-5007(

                                               טופז פלד-שטיינברג
רשות תימרור מרכזית    

                במחוזות תל אביב והמרכז

א'
סידורי

 ב'
שם הרשות המקומית 

 ג'
תאריך החתימה על המפה

ט"ז בתמוז התש"ןעיריית אור יהודה2
)9 ביולי 1990(

המועצה המקומית 3
בית דגן

ו' באב התשס"ט
)27 ביולי 2009(

י"ז באייר התשנ"דעיריית בני ברק4
)28 באפריל 1994(

ט' בניסן התשנ"העיריית בת ים5
)9 באפריל 1995(

א' בכסלו התש"עעיריית גבעת שמואל6
)18 בנובמבר 2009(

כ"ז בחשוון התשע"געיריית גבעתיים7
)12 בנובמבר 2012(

המועצה המקומית 8
גדרה

כ"ח בתשרי התשס"ט
)27 באוקטובר 2008(

כ"ד בכסלו התשס"טהמועצה האזורית גזר9
)21 בדצמבר 2008(

 המועצה המקומית10
גני תקוה

ג' בסיוון התשנ"ה
)1 ביוני 1995(

ו' בכסלו התשס"זעיריית הוד השרון11
)27 בנובמבר 2006(

ט' באב התשס"חעיריית הרצליה12
)10 באוגוסט 2008(

ח' בכסלו התשע"געיריית חולון13
)22 בנובמבר 2012(

כ"ט בניסן התשס"חחברת החשמל 14
)4 במאי 2008(

ח' בסיוון התש"סעיריית יבנה 15
)11 ביוני 2000(

 עיריית יהוד16
נווה מונוסון

י"ח באב התשס"ח
)19 באוגוסט 2008(

המועצה המקומית 17
כפר יונה

י"ג בסיוון התשע"ג
)22 במאי 2013(

כ"ד בכסלו התשס"טעיריית כפר סבא18
)21 בדצמבר 2008(

המועצה המקומית 19
כפר שמריהו

ט"ו באלול התשע"א
)14 בספטמבר 2011(

עיריית מודיעין מכבים 20
רעות

כ"ב בניסן התשע"ד
)22 באפריל 2014(

המועצה המקומית 21
מזכרת בתיה

כ"א באלול התשס"ח
)21 בספטמבר 2008(

י"ב באדר א' התשנ"העיריית נס ציונה22
)12 בפברואר 1995(
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  טבריה
 02202 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 טבריה -הכניסה לעיר שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית , בדבר אישור 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   02202 ג/מס': מפורטת 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 081ג/  שינוי
 10022ג/  שינוי
 0010ג/  שינוי
 12311ג/  שינוי

 10/ 081טה/ מק/ ג/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 0020ג/  כפיפות
 / ג11/ 13תמא/  כפיפות
 13תמא/  כפיפות
 11110ג/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות

 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טבריה.

הכניסה לעיר טבריה, צומת דרך מנחם בגין מבואת 
 ורחוב בר כוכבא

 

 גושים וחלקות:
 .082חלקות במלואן:  10238גוש: 
 .103, 1חלקי חלקות:  10238גוש: 
 .11, 1, 0חלקות במלואן:  10239גוש: 
 .01, 00, 00, 02, 18חלקי חלקות:  10239גוש: 
 .00חלקי חלקות:  10219גוש: 
 .19 חלקי חלקות: 10283גוש: 

 X: 249000קואורדינטה 
 Y: 744875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקמת קומפלקס אדריכלי של מגורים, מסחר, משרדים, 
מבנים ומוסדות ציבור שיהווה את מבואות הכניסה לעיר 

 טבריה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים מיוחד, מגורים ג', שמורת טבע, 

למגורים ב', מסחר ומשרדים, מבנים  דרכים ושצ"פ
 ומוסדות ציבור, ש.צ.פ ודרכים.

 -מ' ל 122 -מ 11בקו בנין לדרך מס'  3הקלה מתמ"א 
מ' מציר  00 -מ' מציר הדרך ליעוד מסחר ומשרדים ל 02

 .1הדרך לדרך מקומית מס' 
 . קביעת שימושים לכל ייעוד קרקע.1
 . קביעת זכויות ומגבלות בנייה.0
 רכים חדשות.. התוית ד3

 

 קביעת הוראות בנייה:
 הנחיות לבינוי.

 . הנחיות לעיצוב אדריכלי.1
 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.0
 . קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.3
 . קביעת הנחיות לטיפול בעצים.0

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 1189ובילקוט הפרסומים  21/11/0213

 .21/11/0213, בתאריך 1110
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
טבריה   יה, טבור הארץטברבנייה לתכנון ול מקומית
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1139001טלפון: 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

 02502 ג/
 , טבריה01גבעת רקפות  שם התכנית:

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

   02018 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 12011ג/  שינוי
 13תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 1/ 11/ 1תרשצ/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טבריה   .

 

 וחלקות:גושים 
 .10, 10חלקי חלקות:  10211גוש: 
 .83חלקי חלקות:  10101גוש: 

 X: 249525קואורדינטה 
 Y: 743150קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
 הסדרת מבנה קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת אחוזי בנייה ותכסית.

 מ"ר 101 -מ"ר ל 112 -שינוי זכויות בנייה מ
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1800ובילקוט הפרסומים  10/28/0210

 .12/28/0210, בתאריך 1319
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1139001טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יקנעם עילית
 00012 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 תוספת שטחי שירות, יקנעם עלית שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   01018 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 מתייחסת לתכניות הבאות:ה

 התכניתמס'  סוג היחס
 11019גנ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יקנעם עילית   .

 

 גושים וחלקות:
 .110 - 110חלקות במלואן:  10110גוש: 

 X: 209188קואורדינטה 
 Y: 727974קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 .10110בגוש  110-ו 110תוספת שטחי שירות למגרשים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בגוש  110-ו 110א. תוספת שטחי שירות למגרשים 

מתחת לכניסה הקובעת על מנת שניתן יהיה  10110
בהיקף של  לאשר חניה מקורה וחדרי אשפה מקוריים.

 מ' לכל יח"ד. 02
 מ"ר לשני המגרשים. 182ב. סה"כ שטח השירות יהיה 

 המקורות. ג. לאפשר מרפסות על גג החניות
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1839ובילקוט הפרסומים  11/21/0210

 .11/21/0210, בתאריך 1832
 

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

די: ועדה . וכן במשר20-1028000טלפון:  1103220
יקנעם  1יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 20-9091290טלפון:  02190עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 00212 ג/מס': מפורטת 
שינוי ייעוד מתעשייה למסחר במגרש  שם התכנית:

 אז"ת כרמיאל 0הכבאי 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   01231 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 1/ 18/ 10 שינוי
 1/ 18/ 1 שינוי
 0283ג/  שינוי
 000ג/  שינוי

 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 19/ 03תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 10291ג/  כפיפות
 3תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כרמיאל   .

 

 גושים וחלקות:
 .00חלקות במלואן:  19108גוש: 
 .01, 00חלקי חלקות:  19108גוש: 

 X: 228850קואורדינטה 
 Y: 758750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד של שטח מתעשיה למסחר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 10% -ל 12% -המותרים מבנייה .הגדלת אחוזי ה1

 שטח עיקרי. 12%מתוכם  
 .02%. קביעת תכסית של 0
 . קביעת הסדרי תנועה ומקומות חניה במגרש.3
 . קביעת הוראות ושימושים.0
 . קביעת זכויות בנייה בשטח המסחרי.0
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פקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על ה
, התשעד, עמוד 1839ובילקוט הפרסומים  18/21/0210

 .11/21/0210, בתאריך 1831
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
כרמיאל  122כרמיאל, שד קק"ל בנייה ול מקומית לתכנון

, וכל המעוניין רשאי לעיין 20-9280111טלפון:  02122
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  מטה אשר, נהריה

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 00200 ג/
 תכנית מתאר, נהריה שם התכנית:

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –ניה, התשכ"ה והב

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

   01211 ג/מס': מופקדת תכנית מתאר מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 13תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 03תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 30תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נהריה.
 X: 210000קואורדינטה 
 Y: 769000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 - 18108, 18101, 18130, 18133גושים בשלמות: 

18101 ,18110 ,18110 - 18111 ,18021 - 18029 ,
19092 - 19093 ,19139 ,01118. 

 .80 - 02, 01 - 30, 1חלקות במלואן:  18130גוש: 
 .1חלקי חלקות:  18130גוש: 
 .01 - 00, 19חלקות במלואן:  18131גוש: 
 .30, 1חלקי חלקות:  18131גוש: 
, 00 - 02, 01 - 11, 10חלקות במלואן:  18101גוש: 

00 ,02 ,01 ,13 - 19 ,99 - 110 ,102 ,100 - 101 ,
108 - 109 ,131 - 130 ,130 - 101 ,103 ,101 ,109 

- 102 ,100 ,112 - 110 ,110 - 199. 
 .109חלקי חלקות:  18101גוש: 
, 19, 01 ,00, 31 ,31, 00חלקות במלואן:  18111גוש: 

82 ,80 ,91 - 93 ,90 ,91 ,120 ,129 ,110 ,110 ,
118 ,138 - 102 ,100, 103 ,100 ,101, 108 ,102 ,

100, 103 ,100 ,101 ,109 ,111 ,113 ,111 ,119 ,
111 ,113 ,118 ,181 ,181 ,189 ,190 - 001. 
 .121, 99, 02 ,19חלקי חלקות:  18111גוש: 
 .0חלקי חלקות:  18318גוש: 
 .31חלקי חלקות:  19229גוש: 
 .9חלקות במלואן:  19931גוש: 
 .10, 12, 8 ,1, 0חלקי חלקות:  19931גוש: 
 .13, 9במלואן: חלקות  19930גוש: 
 .10, 10, 8, 0חלקי חלקות:  19930גוש: 
 .30 - 31, 0חלקות במלואן:  19930גוש: 
 .30 ,30, 00 - 02, 18 - 11חלקי חלקות:  19931גוש: 
 .32, 01חלקי חלקות:  19901גוש: 
 .31חלקי חלקות:  01211גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תושבים עד שנת  10,222תכנון לפיתוח העיר עבור 

0232. 
חיזוק העיר במטרה למקמה כמוקד אזורי בתחום 
התעסוקה באמצעות ניצול יתרונות יחסיים קיימים, 
פיתוח תעסוקות עתירות ידע ומגוונות, פיתוח מסחר 

 ברמה אזורית ומסחר תיירותי.
חיזוק תפקודה של נהריה כעיר תיירות ע"י שדרוג 
ופיתוח מרכז העיר והטיילת, פיתוח תיירות המתבססת 

ים וספורט ומשתלבת בתיירות הכפרית ובמוקדי  על
 המשיכה במרחב.

מתן עדיפות לתחבורה  -שפור מערכת התחבורה 
ציבורית, רוכבי אופניים והולכי רגל, הקלת העומס 
 בכניסות ובמרכז העיר והגדלת הנגישות לתחנת הרכבת.

חיזוק הקשר בין שכונות העיר ע"י יצירת ממשקים 
חיבור בעזרת השטחים וחיבורים בין השכונות, 

הפתוחים, הגדלת המפגשים בין חלקי הקהילה השונים 
 וצמצום הפערים בין השכונות.

הגנה על אתרי עתיקות ושימור  -שימור מורשת העיר 
אתרי מורשת וערכי נוף וטבע בישוב, שילובם במערכת 

 התיירותית והתרבותיות של העיר.
של שימושי ניצול יעיל  -קידום העיר לכיוון של קיימות 

הקרקע, עירוב שימושים, פיתוח המרחב הציבורי 
ליצירת סביבה עירונית אטרקטיבית. שמירה על איכות 
הסביבה ומניעת מטרדים, הגנה על מקורות המים. 
קביעת מדיניות מחזור וטיפול בפסולת. שימור, הגנה 

 ועיבוי של השטחים הירוקים.
 התחשבות בהשפעות מיקרו אקלימיות.

 

 ראות התכנית:עיקרי הו
 עודי קרקע.יקביעת י

 תנאים והנחיות להכנת תכניות מפורטות.
 הנחיות ביחס למתחמי תכנון לרבות היקפי בינוי.

 הגדרת מערכת דרכים ותחבורה ראשית.
 הוראות בינוי.

 הוראות פיתוח וסביבתיות.
 

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

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



ילקוט הפרסומים 6956, ח' בטבת התשע"ה, 30.12.2014  2394

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

ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשיבע
 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 
ד.נ גליל -בנייה מטה אשר ועדה מקומית לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון , 20-9819101טלפון: מערבי, 
 20-9819801נהריה  טלפון:  בנייה נהריה,ול

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 00021 ג/
יח"ד והגדלת אחוזי בנייה,  1הוספת  שם התכנית:

 שכונת ח'לת אלדיר, נצרת
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   01111 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 1111ג/  שינוי

 12201ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת   .

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  11011גוש: 

 X: 227975קואורדינטה 
 Y: 732975קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ת אלדיר" בנצרת.להסדרת בנייה קימת בשכונת "ח'

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משביל להולכי רגל לדרך משולבת.

 יח"ד. 09יח"ד סה"כ  3הוספת 
 הגדלת תכסית קרקע.

 הקטנת קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.
 הגדלת אחוזי בנייה.

 דלת מס' קומות.גה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1832ובילקוט הפרסומים  11/21/0210

 .21/21/0210, בתאריך 1003
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

במשרדי: ועדה . וכן 20-1028000טלפון:  1103220
 טלפון:  11222נצרת, נצרת בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1009022
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 00222 ג/מס': מפורטת 
שינוי ייעוד  מפארק תעשייה לתעשייה  שם התכנית:

 ב' עם זכות מעבר, נצרת עילית
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   01222 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 10020ג/  שינוי
 100ג/ בת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת עילית   .

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  11010גוש: 

 X: 229925קואורדינטה 
 Y: 740150קואורדינטה 

 

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

 שינוי זכויות הבנייה וקביעת דרך משולבת
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי בתכלית והשימושים.

 ב. שינוי ייעוד מפארק תעשיה לדרך משולבת
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1191ובילקוט הפרסומים  11/20/0210

 .00/20/0210, בתאריך 0221
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
נצרת  11נצרת עילית, גלבוע בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי 20-1018808טלפון:  11222עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת עילית
 00011 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 -שינוי בהוראות וזכויות בנייה  -51ניצן  שם התכנית:
 נצרת עלית

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

   01011 ג/מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 38ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת עילית   .

 

 גושים וחלקות:
 .09חלקות במלואן:  11108גוש: 

 X: 231546קואורדינטה 
 Y: 736757קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ת בנייה במרגש מגוריםושינוי בזכויות ובהורא

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה -
 הגדלת מס' קומות -
 1/ 20/ 32הסדרת המגרש בהתאם לתכנית תרשצ/  -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1832ובילקוט הפרסומים  11/21/0210

 .21/21/0210בתאריך , 1000
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
נצרת  11נצרת עילית, גלבוע בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 20-1018808טלפון:  11222עילית 
ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לעי

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

 
 

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

2002250-001  
ין תוספת שטח ושינוי עיצוב ישינוי קו בנ שם התכנית:

 לאומי עכון ביטוח יארכיטקטוני לבני
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 , כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –ניה, התשכ"ה והב
 
 
 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': עכו מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 1 -תשריט  9 -גרסת: הוראות    2002900-013

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 809ג/  שינוי
 18ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עכו   .

 צומת רח' טרומפלדור  ורח' גיבורי סיני
 X: 207341קואורדינטה 
 Y: 759042קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .10חלקות במלואן:  18221גוש: 
 .11חלקי חלקות:  18221גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה הרחבת משרדי המוסד לביטוח 

 לאומי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. הגדלת זכויות בנייה.

 ב. שינוי קו בנין קדמי.
ין, וביטול זכות מעבר ימהארקדה לבנג. צירוף חלק 

 לציבור בחלק זה.
ד. קביעת הוראות עיצוביות ארכיטקטוניות חדשות 

 לחזית בנין קדמית. 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

עכו  טלפון:  30עכו, ויצמן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
20-9901118 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה וה התכנון
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  קרית שמונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02112 ג/מס': מפורטת 
הגדרת זכויות בנייה וקביעת קווי בנין  שם התכנית:
 שמונה קרית 05יד רזיאל וד

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
קרית שמונה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   02311 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 3101ג/  שינוי
 1110ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית שמונה   .

 X: 790925קואורדינטה 
 Y: 253475קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .09חלקות במלואן:  13121גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הגדרות זכויות בנייה במגרש.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת אחוזי בנייה ,תכסית, גובה וקווי בנין,

 קביעת תנאים למתן היתר.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

 31קרית שמונה, הרצל בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-1900000טלפון:  11219קרית שמונה 

 

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

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

 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  צפת
 02022 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 צפת תכנית דרך, עמק התכלת, שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   11019 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 000ג/  שינוי
 10111ג/  שינוי
 912ג/  שינוי

 9/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: צפת.

 מדרום לכניסה הצפונית לצפת, ליד ביריה
 

 גושים וחלקות:
 .110, 129, 91, 08, 12שומא חלקי חלקות:  13202גוש: 
, 00 - 02, 11, 1, 1 - 1חלקי חלקות:  שומא 13282גוש: 

00. 
 .32 - 08חלקי חלקות: , 13281גוש: 
 .00, 02 ,19חלקות במלואן: , 10119גוש: 
, 32 - 01, 00 -01, 18 -10, 12חלקי חלקות: , 10119גוש: 

18. 
 X: 247104קואורדינטה 
 Y: 764209קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבה ושיפור דרך קימת.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
א. הרחבה ושיפור של דרך קימת , כולל הסדרת חיבור 

 בצומת חדש עם דרך העצמאות.
ב. שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית ומשמורת טבע 

 ( לדרך.912)כמסומן בתוכנית ג/ 
 ג. תוספת מקומות חניה ציבורית.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע, עמוד 1282ט הפרסומים ובילקו 10/23/0212

 .08/20/0212, בתאריך 0103
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
צפת  טלפון:  1צפת, ירושלים בנייה מקומית לתכנון ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל 20-1901011
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 02212 ג/
 מתקן קדם טיפול, קצרין שם התכנית:

התכנון לחוק  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –והבניה, התשכ"ה 

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

   02231 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 12800ג/  שינוי
 30תמא/  כפיפות
 12/ ד/ 12תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 3/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קצרין   .יישוב: 

 X: 263350קואורדינטה 
 Y: 765550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .19חלקי חלקות:  021222גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת מתקן מהנדסי לריכוז שפכי קצרין ולאפשר קווי 

 הולכה לחיבורו למט"ש צור
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח בריכות חימצון לשטח מתקנים 

 רך מוצעת וקרקע חקלאית הנדסיים, ד
 הסדרת דרך גישה למתקן 
 קביעת הנחיות סביבתיות 

 קביעת שימושים מותרים והדקת גובה המבנים
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

 10922קצרין  קצרין,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 21-1919110טלפון: 

 

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 ה בנייהתכנון וה

 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  קצרין
 02252 גנ/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 מיתקנים הנדסיים, קצרין שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   11909 גנ/מס': מפורטת 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 102ל/ ב/  שינוי
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 3/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קצרין.

 

 וחלקות:גושים 
 .8חלקי חלקות:  021222גוש: 

 X: 265500קואורדינטה 
 Y: 766350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 להסדיר שטח המיועד למתקנים הנדסיים

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח ספורט ונופש לשטח מתקנים הנדסיים

עבור  910מטר מדרך אזורית מס'  2הקלה בקו בנין של 
 למעבר ברכב ביעוד ספורט ונופשזיקת הנאה 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, 1113ובילקוט הפרסומים  10/11/0212

 .11/10/0212, בתאריך 1011עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
טלפון:  10922קצרין,   קצרין בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 21-1919110
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 02212 ג/
שינוי ייעוד בחלק מאזור התעשייה  שם התכנית:

 בחצור הגלילית למסחר ותעשיה.
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –יה, התשכ"ה והבנ
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מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   19111 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 0010ג/  שינוי
 0189ג/  שינוי

 9/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 8991ג/  כפיפות
 10109ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור התעשיה. - יישוב: חצור הגלילית

 X: 252000קואורדינטה 
 Y: 765600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 130 -132, 101 -119, 110חלקות במלואן:  13801גוש: 
131, 138. 

, 110, 121, 123, 01 - 08חלקי חלקות:  13801גוש: 
111 ,108, 109. 
 .10חלקי חלקות:  13801גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לעגן את המציאות הקיימת בשטחים שבתחום התכנית 
תוך שינוי אופי האזור מאזור תעשיה ומלאכה לאזור 

 מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
 

 התכנית: עיקרי הוראות
. שינוי ייעוד מאזור תעשיה ומלאכה לאזור מסחר, 1

 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
. קביעת שימושים והוראות בנייה למסחר, תעסוקה 0

 ומבנים ומוסדות ציבור.
 . התאמת קווי בנין.3
 קומות.מס' . הגדלת גובה ו0
(, והגדרת 39. קביעת ייעוד לחניון ציבורי )תא שטח 0

 .01יה עבורו ועבור חניה בתחום תא שטח זכויות בני
 

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

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

על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

אצבע הגליל, חצור ייה בנועדה מקומית לתכנון ול
 20-1822211טלפון:  ,הגלילית

 

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
 .1989 -תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 
 

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

 02522 ג/מס': מפורטת 
שינוי ייעוד משטח למגורים לשטח  שם התכנית:

 ית דרכיםומגורים מיוחד והתו
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 1910 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   02091 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 באות:המתייחסת לתכניות ה
 התכניתמס'  סוג היחס

 1190ג/  שינוי
 13202ג/  שינוי
 980ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אעבלין.

 X: 218250קואורדינטה 
 Y: 748000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .10, 01חלקי חלקות:  10020גוש: 
 .10, 18, 01, 31חלקי חלקות:  10023גוש: 
 .3חלקות במלואן:  10021גוש: 
 .9חלקי חלקות:  10021גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח למגורים לשטח לדיור מיוחד והתווית 

 דרכים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח למגורים א' לשטח לדיור מיוחד.

 שינוי ייעוד משטח למגורים א' לשצ"פ.
 שינוי ייעוד משצ"פ לשטח לדיור מיוחד.

 וי ייעוד משטח מגורים א' לדרך.שינ
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
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מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   19111 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 0010ג/  שינוי
 0189ג/  שינוי

 9/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 8991ג/  כפיפות
 10109ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור התעשיה. - יישוב: חצור הגלילית

 X: 252000קואורדינטה 
 Y: 765600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 130 -132, 101 -119, 110חלקות במלואן:  13801גוש: 
131, 138. 

, 110, 121, 123, 01 - 08חלקי חלקות:  13801גוש: 
111 ,108, 109. 
 .10חלקי חלקות:  13801גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לעגן את המציאות הקיימת בשטחים שבתחום התכנית 
תוך שינוי אופי האזור מאזור תעשיה ומלאכה לאזור 

 מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
 

 התכנית: עיקרי הוראות
. שינוי ייעוד מאזור תעשיה ומלאכה לאזור מסחר, 1

 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
. קביעת שימושים והוראות בנייה למסחר, תעסוקה 0

 ומבנים ומוסדות ציבור.
 . התאמת קווי בנין.3
 קומות.מס' . הגדלת גובה ו0
(, והגדרת 39. קביעת ייעוד לחניון ציבורי )תא שטח 0

 .01יה עבורו ועבור חניה בתחום תא שטח זכויות בני
 

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

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

על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

אצבע הגליל, חצור ייה בנועדה מקומית לתכנון ול
 20-1822211טלפון:  ,הגלילית

 

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
 .1989 -תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 
 

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

 02522 ג/מס': מפורטת 
שינוי ייעוד משטח למגורים לשטח  שם התכנית:

 ית דרכיםומגורים מיוחד והתו
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המחוזית , כי 1910 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   02091 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 באות:המתייחסת לתכניות ה
 התכניתמס'  סוג היחס

 1190ג/  שינוי
 13202ג/  שינוי
 980ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אעבלין.

 X: 218250קואורדינטה 
 Y: 748000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .10, 01חלקי חלקות:  10020גוש: 
 .10, 18, 01, 31חלקי חלקות:  10023גוש: 
 .3חלקות במלואן:  10021גוש: 
 .9חלקי חלקות:  10021גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח למגורים לשטח לדיור מיוחד והתווית 

 דרכים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח למגורים א' לשטח לדיור מיוחד.

 שינוי ייעוד משטח למגורים א' לשצ"פ.
 שינוי ייעוד משצ"פ לשטח לדיור מיוחד.

 וי ייעוד משטח מגורים א' לדרך.שינ
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
 

 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

גבעות אלונים, שפרעם  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9020211טלפון: 

 

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
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 00510 ג/

 שפרעם -הסדרת תוואי דרכים  שם התכנית:
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –התשכ"ה ניה, והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   01030 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 ניות הבאות:המתייחסת לתכ
 התכניתמס'  סוג היחס

 1200ג/  שינוי
 18992ג/  שינוי
 9910ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם   .

 X: 215780קואורדינטה 
 Y: 745160קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .09חלקות במלואן:  12080גוש: 
 .81 ,12, 30 - 32, 11, 12חלקי חלקות:  12080גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 התאמת דרכים למצב הקיים בפועל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . התאמת הדרכים לבינוי הקיים והמאושר.1
 . קביעת רוחבי דרכים.0
 . הגדרת קווי בנין בהתאם לבינוי הקיים.3
 . התאמת הדרכים ךתשריט חלוקה מאושר.0

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

גבעות אלונים, שפרעם  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9020211טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 02211 ג/מס': 
 אעבלין -אזור גידול בעלי חיים  שם התכנית:

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

   02913 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 1181ג/  שינוי
 30תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אעבלין.

 

 גושים וחלקות:
 .10חלקות במלואן:  10199גוש: 
 .11, 13 - 11, 00 - 00, 01 ,01חלקי חלקות:  10199גוש: 

 X: 215850קואורדינטה 
 Y: 748450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מבני משק לגידול 1

 בעלי חיים )חזירים(, ודרך.
 . שינוי ייעוד אזור מבני משק לגידול בעלי חיים0

 )חזירים( לדרך.
 סטייה ניכרת.. שימושים שלא  מופעים בתכנית יהוו 3

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת הוראות בנייה לכל השימושים.1
. מתן הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה 0

 ותנאים תברואתיים.



ילקוט הפרסומים 6956, ח' בטבת התשע"ה, 30.12.2014  2400

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1810ובילקוט הפרסומים  09/28/0210

 .08/28/0210, בתאריך 1111
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
שפרעם  טלפון: גבעות אלונים, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-9020211
 קהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים ל

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גולן

 02221 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
  -חלוקה תכנונית למגרשי מגורים  שם התכנית:

 נאות גולן
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   18123 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 10330ג/  שינוי

 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 3/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נאות גולן.

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות:  022221גוש: 

 X: 265200קואורדינטה 
 Y: 743700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 נאות גולן. -חלוקה תכנונית למגרשי מגורים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
-0-1,1,1. שינוי בגודל מגרשים קיימים: 1

1,1,13,10,32-1,03,,00,00,01,00-1,03,03-
1,00,003,000,030,038 

כדי להתאימם למצב הקיים ולצרכי הישוב, בהתאם 
 לטבלה בתשריט.

. שינוי ייעוד שטח מגורים ב' במגרשים 0
 לשטח המיועד למגורים בישוב 09,00,009,032,031

 כפרי.
. שינוי ייעוד משצ"פ למגורים לחלק ממגרשים 3

031,012,013,002 
 . קביעת הוראות בנייה.0
 . הפחתת יח"ד דיור אחת.0

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1101ובילקוט הפרסומים  08/20/0210

 .20/20/0210, בתאריך 3109
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
 טלפון:  10922גולן,   קצרין בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1919110
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גולן
 02220 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 נווה אטיב -תיירות  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   19910 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 9200ג/  שינוי

 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 3/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: נוה אטי"ב.

 

 גושים וחלקות:
 .11, 0, 0חלקי חלקות:  023222גוש: 

 X: 269650קואורדינטה 
 Y: 796600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת כפר נופש וספורט.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
התאמה ליעוד ע"פ מבא"ת  -. שיניו ייעוד קרקע 1

 משטח אכסון ב' לשטח תיירות.
ייעוד משטח אכסון ב' לשטח שייעודו שטח . שינוי 0

 פרטי פתוח.
. שינוי ייעוד משטח אכסון ב' לשטח שייעודו שטח 3

 ספורט ונופש.
. שינוי ייעוד משטח דרך משולבת לשטח שייעודו שטח 0

 פרטי פתוח ושטח תיירות.
. קביעת תכליות מותרות לכל ייעוד קרקע וזכויות 0

 והוראות בנייה.
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תכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת ה
, התשע"ד, 1821ובילקוט הפרסומים  03/20/0210

 .00/20/0210, בתאריך 0118עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
 טלפון:  10922גולן,   קצרין בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1919110
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגלבוע

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 00005 ג/

, 01022שינוי ייעוד מחקלאי למגורים  שם התכנית:
 טייבה העמק

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה

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

   01000 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 1112ג/  שינוי
 10202ג/  כפיפות
 13013ג/  כפיפות
 8230ג/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: טיבה)בעמק(   .

 X: 723000קואורדינטה 
 Y: 241500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .03 - 1חלקות במלואן:  03191גוש: 
 .33 - 1חלקות במלואן:  03191גוש: 
 .08 - 1חלקות במלואן:  03198גוש: 
 .00 - 00, 11 - 1חלקות במלואן:  03199גוש: 
 .01 ,00, 18 ,11חלקי חלקות:  03199גוש: 
 .18 - 19, 10 - 1חלקות במלואן:  03022גוש: 
 .18חלקי חלקות:  03022גוש: 
 .11חלקי חלקות:  03020גוש: 
 .0חלקי חלקות:  03023גוש: 
 .1, 3חלקי חלקות:  03020גוש: 
 .8, 1חלקי חלקות:  03020גוש: 
 .02, 11, 1חלקי חלקות:  03021גוש: 
 .12, 8, 1י חלקות: חלק 03021גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת האזור המאושר למגורים בטייבה העמק.

 יחידות דיור. 03הוספת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 0101יח"ד למגורים בשטח של  03. תוספת 1
 . קביעת הוראות וזכויות בנייה.0
 . קביעת דרכי גישה.3
 . קביעת שימושי קרקע נוספים.0
 מ"ר. 003בשטח של  . קביעת שצ"פ0
 . קביעת קווי בנין.1

 

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

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

ך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכ
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

עין חרוד הגלבוע, נייה בועדה מקומית לתכנון ול
 20-1033031טלפון:  ,)מאוחד(

 

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
 .1989 -"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ

 
 

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

 00522 ג/
 תכנון באזור אירוח כפרי -רה שם התכנית:

 בעין חרוד איחוד
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגלבוע מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

   01082 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 10991ג/  שינוי
 100ג/ גל/ מק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין חרוד )אחוד(.

 X: 237400קואורדינטה 
 Y: 718725קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .00, 03, 02 ,19חלקי חלקות:  03121גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תכנון באזור אירוח כפרי, עין חרוד איחוד.-רה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת דרך 

 שינוי קו בנין ע"פ מבנים קיימים
 שינוי ייעוד מ"ארוח כפרי" ל"מגורים א'"

 שינוי ייעוד מאירוח כפרי לשפ"פ, ומשפ"פ לאירוח כפרי.
 יח"א. 02קביעת זכויות בנייה ל 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

עין חרוד הגלבוע, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-1033031טלפון:  ,)מאוחד(

 

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

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

 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 02212 ג/מס': מפורטת 

 חרוד מאוד הרחבת חוות לוליםעין  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   02111 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות:המתייחסת 

 התכניתמס'  סוג היחס
 0201ג/  שינוי

 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין חרוד )מאוחד(   .

 

 

 גושים וחלקות:
 .00, 01חלקי חלקות:  03120גוש: 

 X: 237500קואורדינטה 
 Y: 719300קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת שטח  חוות לולים קיבוץ עין חרוד מאוחד

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מקרקע חקלאי ליעוד מבני משק חוות לולים 

 קביעת זכויות והוראות בנייה
 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי 

 קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה
 ם נופיקביעת הוראות לשיקו

 קביעת שימושים
 קביעת הוראות למתן  היתר בנייה

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1110ובילקוט הפרסומים  00/20/0210

 .02/23/0210, בתאריך 0010
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
עילית נצרת  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
הגלבוע, עין חרוד )מאוחד( בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1033031טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 02521 ג/
 יקב תבור, כפר תבור שם התכנית:

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

   02013 ג/מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: התרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 10820ג/  שינוי
 10308ג/  שינוי
 02102ג/  שינוי

 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר תבור   .

 

 גושים וחלקות:
 .121, 90חלקי חלקות:  11231גוש: 

 X: 240450קואורדינטה 
 Y: 732550קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
להסדיר שימושים קיימים במתחם יקב תבור לרבות 

 יה שתאפשר את הרחבת היצור.יתוספת שטח לתעש
 להוסיף שימושים תומכים בשטח מבני ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ה משצ"פ לתעשיה.יייעוד ממבני ציבור לתעשישינוי 

 3 -קומות  ממס' מטר, ו 11 -מטר ל 10 -שינוי גובה מ
 קומות ביעוד תעשייה. 0 -ל

 תוספת שימושים תומכים בשטח למבני ציבור.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1810ובילקוט הפרסומים  03/20/0210

 .08/28/0210ך , בתארי1109
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
כפר תבור  הגליל המזרחי,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 20-1110333טלפון:  10001
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 02201 ג/
 -הסדרת גבולות בנחלות לצורכי תצ"ר  שם התכנית:

 מושב כחל
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   02901 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה קה:איחוד וחלו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 11/ 1012/ 1תשצ/  שינוי
 11/ 1012/ 0תשצ/  שינוי
 0090ג/  שינוי
 10108ג/  שינוי
 10119ג/  שינוי
 11029ג/  שינוי

 9/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כחל   .
 X: 755000קואורדינטה 
 Y: 248000קואורדינטה 

 

 

 גושים וחלקות:
 .9, 1, 3חלקי חלקות:  13090גוש: 
 .11, 8, 1חלקי חלקות:  13093גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מושב כחל -הסדרת גבולות לתצ"ר" "

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרה נקודתית של הדרך.

 שינוי קווי בנין.
 הסדרה וקביעת גבולות סופיים לצרכי תצ"ר.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000ן: טלפו

הגליל העליון, ראש פינה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-1811313טלפון:  10122

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה ההתכנון ו
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל העליון
 00121 ג/מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 , משמר הירדן25משק  שם התכנית:
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 – בניה, התשכ"הוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   01323 ג/מס': 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 11011ג/  שינוי

 30תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות
 13223ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: משמר הירדן   .

 X: 255992קואורדינטה 
 Y: 767633קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .18חלקות במלואן:  13011גוש: 
 .120 - 120חלקי חלקות:  13011גוש: 

 

 מטרת התכנית:
במשמר היקדן בהתאם למדיניות  80פיצול נחלה 

 הועדה המחוזית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר שטחי שירות. 12. תוספת 1
ושינוי ייעוד המגרש המפוצל  80. פיצול נחלה מס' 0

 זור מגורים ב'.מאזור מגורים בישוב כפרי לא
 .11110. שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית ג/ 3
. שינוי שטח מינימלי של מגרש שמותר להקים עליו 0

 בניין.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

ראש פינה  הגליל העליון,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-1811313טלפון:  10122

 

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

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

 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 00001 ג/
 בית רימון -שכונת הרחבה  שם התכנית:

התכנון לחוק  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   01001 ג/מס': 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 3180ג/  שינוי
 12230ג/  שינוי

 10900ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית רמון   .

 X: 231200קואורדינטה 
 Y: 742700קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
 .1חלקי חלקות:  11081גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11088גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11089גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון ייעודי הקרקע בשכונת מגורים מאושרת  רה

 בקרקעות המדינה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . חלוקה של מגורים א' למגרשים.1
 . שינוי תוואי דרך היקפית.0
 שטח פרטי פתוח. . שינוי פריסה של3
 יחידות דיור בכל מגרש.מס' . קביעת 0

 

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

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

וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

טלפון: הגליל התחתון, בנייה ומית לתכנון ולועדה מק
20-1108012 

 

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
 .1989 -תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 
 

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

 00052 ג/
 מושב שדמות דבורה 02נחלה  שם התכנית:

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

   01108 ג/מס': מקומית 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 0921ג/  שינוי
 12988ג/  שינוי
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 התכניתמס'  סוג היחס
 0/ 0921גת/ מק/  שינוי

 13118ג/  כפיפות
 30תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 0/ ב/ 30תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שדמות דבורה.

 

 גושים וחלקות:
 .00, 03חלקי חלקות:  10102גוש: 
 .1חלקי חלקות:  10101גוש: 

 X: 241200קואורדינטה 
 Y: 733875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שטחים בנחלה. חילופי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
חילופי שטחים בין מגורים בישוב כפרי לבין קרקע 

 .1א)א(10חקלאית. )איחוד וחלוקה( לפי סע' 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 1010ובילקוט הפרסומים  28/23/0213

 .19/23/0213, בתאריך 3111
 

את במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצ
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
 טלפון: הגליל התחתון, בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1108012
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 05022 ג/
 הרחבת אזור התעשיה אלון תבור שם התכנית:

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

   10092 ג/מס': מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 19משצ/  שינוי
 10223ג/  שינוי

 30תמא/  כפיפות
 / ב31תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 הרחבת אזור התעשייה אלון תבור

 

 גושים וחלקות:
 .10, 13 - 8חלקות במלואן:  11281גוש: 
 .00, 18 - 11, 10, 1 ,1, 3חלקי חלקות:  11281גוש: 

 X: 233550קואורדינטה 
 Y: 727650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 א. שינוי ייעוד הקרקע מקרקע " חקלאית" ליעוד של "

 יה הקיים.יתעשיה" לצורך הרחבת אזור התעש
ב. חלוקת השטח למגרשי תעשיה, קביעת רשת דרכים 
לשרות אזור התעשייה , שטחים ציבורים פתוחים ושטח 

 למסחר ומשרדים.
 באזורים השונים.בנייה ג. קביעת זכויות והגבלות ה

 עיקרי הוראות התכנית:
 יה.יהתעש א. קביעת זכויות בנייה ומגבלות בנייה במגרשי

 ב. התווית רשת הדרכים וקביעת הוראות לתנועה וחניה.
 ג. קביעת אזורים בשולי השטח כשטחים ציבוריים פתוחים.

 ן מסחר ומשרדים.יד. קביעת ייעוד של מגרש שישמש לבני
 ה. קביעת מגרשים לשימוש למתקנים טכניים.

 ו.  קביעת הוראות בנייה במגרשים השונים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסח, 0193ובילקוט הפרסומים  11/20/0228

 .29/20/0228, בתאריך 0100עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
טלפון:  18102עפולה  יזרעאלים,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1009112
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 00105 ג/
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, עין מאהל שם התכנית:

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –יה, התשכ"ה והבנ

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

   01100 ג/מס': 
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:

 התכניתמס'  סוג היחס
 1129ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מאה'ל   .יישוב: עין 

 X: 233738קואורדינטה 
 Y: 736438קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .08חלקי חלקות:  11902גוש: 
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 מטרת התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בקווי הבניין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי קווי בניין, שינוי בתכסית קרקע והגדלת אחוזי בנייה.

 

בימים ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, 
 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  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

 0מבוא העמקים, ציפורן בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-1018080טלפון:  11222נצרת עילית 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 02225 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 22מחלף בית רימון כביש  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   19820 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 0901ג/  שינוי
 8088ג/  שינוי
 0118ג/  שינוי
 0030ג/  שינוי
 1031ג/  שינוי
 1810ג/  שינוי
 10031ג/  שינוי
 11081ג/  שינוי
 13100ג/  שינוי

 3תמא/  כפיפות
 0ב/  /31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צומת בית רימון - 11דרך מס' , יישוב: כפר כנא

 

 גושים וחלקות:
 .11 - 11, 12 - 08, 01, 30חלקי חלקות:  11381גוש: 
 .110, 80 - 19חלקי חלקות:  11380גוש: 

, 12 ,19, 11, 03, 12 ,9חלקות במלואן:  11380גוש: 
13 ,10 ,18 ,81 ,80 ,88 ,92 ,91 ,99 ,120 ,111 ,

101 ,108 ,132. 
, 10, 30 - 33, 00, 13 ,10חלקי חלקות:  11380גוש: 

11 ,10 ,91 ,93 ,90 ,122 ,120 ,120 ,113, 110 ,
118 ,102 ,100 ,100 ,131. 

 X: 232718קואורדינטה 
 Y: 740792קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מפורטות להקמת מחלפון צומת בית קביעת הוראות 

 .11רימון בכביש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . ייעוד שטחים לדרך קביעת דרכים לביטול.1
. הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות, על שטחים 0

 סמוכים לדרך המוצעת בתכנית. מעליה ומתחתיה.
 פיתוח ושיקום נופי. . קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך,3
 יעת אמצעים להגנה על הסביבה.. קב0
 . הסדרת דרכים חקלאיות.0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1181ובילקוט הפרסומים  20/12/0213

 .00/12/0213, בתאריך 811
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
עילית נצרת  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 20-1018080טלפון:  11222עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 00120 ג/
תכנית מפורטת לשינוי בזכויות בנייה  שם התכנית:

 והקטנת קווי בנייה, דיר חנא
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 01310 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 10130ג/  שינוי
 3090ג/  שינוי
 1101ג/  שינוי
 10928ג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דיר חנא   .

 X: 751625קואורדינטה 
 Y: 234925קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .91חלקי חלקות:  19000גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנית מפורטות לשינוי בקווי בנייה לפי מצב מוצע 

מס' והגדלת אחוזי בנייה, גובה מבנה, תכסית קרקע ו
 יח"ד.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בתכנית מפורטת:

 . שינוי בקווי בניין  לפי מצב מוצע בתשריט.1
 .032% -ל 102% -. הגדלת זכויות בנייה מ0
 .12%-ל 00%-. הגדלת תכסית קרקע מ3
שטחי מה במפלס הדרך תשמש כקומת חניה ול. קו0

ולא תשמש  כיחידת דיור וכי כל סטיה מהוראה שירות 
 זו תהוה סטיה ניכרת.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

טלפון:  ,סח'ניןלב הגליל, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
20-1101102 

 

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
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 00022 ג/
 הגדלת אחוזי בנייה, מס' יח"ד  שם התכנית:

 ומס' קומות, סח'נין
התכנון לחוק  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   01011 ג/
 
 
 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 10130ג/  שינוי
 1111ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 X: 229300קואורדינטה 
 Y: 752125קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .133חלקות במלואן:  19092גוש: 
 .131חלקי חלקות:  19092גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בגוש  133בחלקה בנייה שינוי בהוראות וזכויות ה

 ביעוד מגורים בסכנין. 19092
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .301%  -ל 102% -. הגדלת אחוזי בנייה מ1
 קומות.. 1 -ל 0 -. הגדלת מס' הקומות ת0
 יח"ד. 12במקום  18. הגדלת מס' יח"ד לדונם 3
 מ'. 00 -מ' ל 10-הגדלת גובה מבנה מ .0
 .00%במקום  02% -. הגדלת תכסית ל0
 . קומת מרתף משמשת לחניה.1
 מ"ר. 022. קומת קרקע מסחר עם זכויות בנייה של 1
 יח"ד כל קומה(. 0יח"ד ) 11. קומות א+ב+ג+ד כוללות 8
 יח"ד. 0. קומה ה כוללת 9

 

ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
 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  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

לב הגליל, סח'נין  טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
20-1101102 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 02010 ג/
 הגדלת אחוזי בנייה, גובה המבנה,  שם התכנית:

 מס' קומות ושינוי בקווי בנייה, סכנין
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   02110 ג/מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 9119ג/  שינוי
 118ג/  שינוי
 10921ג/  שינוי
 1010ג/  שינוי
 9300ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 

 וחלקות:גושים 
 .30 ,30חלקי חלקות:  19080גוש: 
 .80חלקי חלקות:  19311גוש: 

 X: 228700קואורדינטה 
 Y: 751835קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי הוראות בזכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 100%במקום  022%.הגדלת אחוזי בנייה מותרים, 1

 9300כפי שמאושר בתכנית ג/ 
קומות מעל קומת  0הקומות במגרש מס'  . הגדלת0

מעל קומת מרתף כפי שמאושר  0מרתף במקום 
 9300בתכנית ג/ 

מ' מהנקודה  18-מ' ל 10-. הגדלת גובה הבניין מ3
 הנמוכה ביותר

 82קום מטר משפת הדרך )במ 0. הקלה בקו בנין של 0
, עבור חניה בייעוד מגורים 820מטר( מציר דרך אזורית 

מטר(  82משפת הדרך )במקום מאר  2ב'. וקו בנין 
 , עבור חניה בייעוד מגורים ב'.820מציר דרך אזורית 

. לא יוצא היתר בנייה בתחום התוכנית ללא מתן 0
פתרון חניה לכל השימושים כנדרש בתקנות החניה. 
בתכנית הבינוי והחניה שתאושר ע"י הועדה המקומית 
יופרדו החניות של השימושים המסחריים  והמשרדים 

נויות למגורים. החניות לשימוש המסחרי והמשרדי והח
, והחניות 820דרך מס'  יתוכננו חזית המגרש עם

למגורים יתוכננו בחלק האחורי של המבנה והנגישות 
 המעבר המאושרת. אליהן תהיה מזכות

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעד, עמוד1801ובילקוט הפרסומים  01/21/0210

 .19/21/0210, בתאריך 1001

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
 טלפון:  ן,לב הגליל, סח'ניבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1101102
 בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרו

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

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

 02202 ג/מס': 
הגדלת אחוזי בנייה, מס' קומות,  שם התכנית:

 תכסית ושינוי קווי בניין, סכנין
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   02901 ג/מס': מפורטת 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:
 התכניתמס'  סוג היחס

 9119ג/  שינוי
 10921ג/  שינוי
 1111ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 

 גושים וחלקות:
 .01 - 00חלקי חלקות:  19092גוש: 

 X: 229300קואורדינטה 
 Y: 752050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה, מס' הקומות, תכסית הבנייה 

 121ושינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט במגרש 
 וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט במגרש 1

121. 
 102%במקום  001%-. הגדלת אחוזי הבנייה ל0

 .121במגרש 
קומות  0קומות במקום  0-. הגדלת מס' הקומות ל3

 .121במגרש 
במגרש  00%במקום  00%-. הגדלת תכסית הבנייה ל0

121. 
 . חלוקה בהסכמת הבעלים.0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1101ובילקוט הפרסומים  10/20/0210

 .20/20/0210, בתאריך 3102
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
 טלפון:  ,סח'נין לב הגליל,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1101102
 האמורים פתוחים לקהל, ובאתר ובשעות שהמשרדים

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

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

 02002 ג/מס': מפורטת 
 נתיב השיירה שם התכנית:

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 – ניה, התשכ"הוהב

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

   02008 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 0130ג/  שינוי
 31/ 0211חא/ מק/  שינוי
 9190ג/  שינוי
 8801ג/  שינוי
 1002ג/  שינוי
 11203ג/  שינוי
 11000ג/  שינוי
 11211גנ/  שינוי
 0100ג/  שינוי
 01/ 0229חא/ מק/  שינוי

 9/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 03תמא/  כפיפות
 19תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 3תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 12/ ד/ 12תמא/  כפיפות

 / ד11/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 01/ 03תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נתיב השירה.

 X: 213000קואורדינטה 
 Y: 766500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .01, 30חלקי חלקות:  18003גוש: 
 .30 - 0חלקות במלואן:  19900גוש: 

 .08 - 0חלקות במלואן:  19903גוש: 
 .02 - 0חלקות במלואן:  19900גוש: 
 .39 - 0חלקות במלואן:  19900גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מגרשי מגורים בתחום היישוב. 82הוספת 

מגורים, נופש כפרי,  -הסדרת שימושי קרקע קיימים 
מתקנים הנדסיים, בית קברות, דרכים ואחרים אשר 

 אינם תואמים את יעודם בתכניות מאושרות. 
 הסדרת מצבן של דרכים וחניות.

הסדרת שימושי קרקע לצרכי ציבור במרכז היישוב 
 ובשטחים אחרים.

שימושים ומבנים חקלאיים קיימים וקביעת  הסדרת
 השימושים המותרים בשטחים אלה.

הוספת שימושים המבוססים על הפעילות החקלאית 
ושימושים תומכים לחקלאים פעילים לשימושים 

 החקלאיים המותרים בנחלות החקלאיות.
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה מכוח תכנית זו 

 בתחומה.
למבנים  12של דרך מס'  קבלת הקלה בקו הבניין

 קיימים ולגישה לבית העלמין.
התאמת התכנית לדרישות ניקוז נחלים ונגר עילי ביישוב 

 הממוקם בין נחל געתון לבין נחל בית העמק.
התאמת התכנית לדרישות ניקוז נחלים ונגר עילי בישוב 

 הממוקם בין נחל געתון לבין נחל בית העמק.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מטרות התכנית ע"י שינוי ייעוד קרקע.השגת 

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
 קביעת הוראות בדבר עיצוב אדריכלי והוראות פיתוח.

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 קביעת הוראות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

 קביעת הנחיות סביבתיות.
 קביעת התניות לביצוע התכנית.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

ד.נ גליל -מטה אשר בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9819101מערבי, טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 00002 ג/מס': מפורטת 
 22דרכים חקלאיות לאורך דרך מס'  שם התכנית:

 קטע גלעם אפק.
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ גליל מערבי מופקדת -מטה אשר בנייה לתכנון ול

   01102 ג/מס': תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 3120ג/  התליה
 0ב/ / 30תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בקטע בין מחלפון גלעם לצומת כניסה  19צפונית לדרך 
 לקיבוץ אפק.
 X: 212503קואורדינטה 
 Y: 748522קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 103 - 102, 138, 19 - 11חלקי חלקות:  12001גוש: 
021 ,081 ,091. 

, 129 - 120, 00, 00 - 31חלקי חלקות:  12008גוש: 
101 - 100. 
 .01חלקי חלקות:  12009גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 לביצוע דרך חקלאית ותשתיות דרך. 19הרחבת דרך 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. ייעוד שטחים לדרך ומתקנים נלווים.

 פיתוח. ב. קביעת הוראות
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12להגיש התנגדות תוך לחוק, רשאי  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

ד.נ גליל -מטה אשר בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9819101, טלפון: מערבי

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר

 02201 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו,  שם התכנית:

 קיבוץ עין המפרץ
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   18901 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:
 התכניתמס'  סוג היחס

 0220ג/  שינוי
 91משצ/  שינוי

 03תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 10/ 0תתל/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין המפרץ.

 

 גושים וחלקות:
 .01חלקות במלואן:  10102גוש: 
 .01 - 00חלקי חלקות:  10102גוש: 
 .10, 10 ,11חלקי חלקות:  18209גוש: 

 X: 210900קואורדינטה 
 Y: 757600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקמת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת חקלאית 
כחלק מתהליך הייצור החקלאי, לרבות תחבורה 

 ומערכת שינוע הנדרשת לכך.
הפעלת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת חקלאית 
כפתרון המיטבי לסילוק פסולת מן החי בהבטים 
הסביבתי והתברואתי וזאת תוך נקיטה באמצעים 

 פורט להלןלמניעת מפגעים כפי שי
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לקרקע חקלאית  -שינוי ייעוד אזור קרקע חקלאית 

 ומתקנים הנדסיים, דרך ושטח פרטי פתוח
הגדרת תכליות ומתן הוראות מפורטות ומגבלות 
המאפשרות קבלת היתרים להקמת ולהפעלת מתקן 

 הכילוי החקלאי.
 הגדרת הוראות ומגבלות לתפעול האתר

 



2411 ילקוט הפרסומים 6956, ח' בטבת התשע"ה, 30.12.2014 

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

 00002 ג/מס': מפורטת 
 22דרכים חקלאיות לאורך דרך מס'  שם התכנית:

 קטע גלעם אפק.
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ גליל מערבי מופקדת -מטה אשר בנייה לתכנון ול

   01102 ג/מס': תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 3120ג/  התליה
 0ב/ / 30תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בקטע בין מחלפון גלעם לצומת כניסה  19צפונית לדרך 
 לקיבוץ אפק.
 X: 212503קואורדינטה 
 Y: 748522קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 103 - 102, 138, 19 - 11חלקי חלקות:  12001גוש: 
021 ,081 ,091. 

, 129 - 120, 00, 00 - 31חלקי חלקות:  12008גוש: 
101 - 100. 
 .01חלקי חלקות:  12009גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 לביצוע דרך חקלאית ותשתיות דרך. 19הרחבת דרך 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. ייעוד שטחים לדרך ומתקנים נלווים.

 פיתוח. ב. קביעת הוראות
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12להגיש התנגדות תוך לחוק, רשאי  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

ד.נ גליל -מטה אשר בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9819101, טלפון: מערבי

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר

 02201 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו,  שם התכנית:

 קיבוץ עין המפרץ
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   18901 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:
 התכניתמס'  סוג היחס

 0220ג/  שינוי
 91משצ/  שינוי

 03תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 10/ 0תתל/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין המפרץ.

 

 גושים וחלקות:
 .01חלקות במלואן:  10102גוש: 
 .01 - 00חלקי חלקות:  10102גוש: 
 .10, 10 ,11חלקי חלקות:  18209גוש: 

 X: 210900קואורדינטה 
 Y: 757600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקמת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת חקלאית 
כחלק מתהליך הייצור החקלאי, לרבות תחבורה 

 ומערכת שינוע הנדרשת לכך.
הפעלת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת חקלאית 
כפתרון המיטבי לסילוק פסולת מן החי בהבטים 
הסביבתי והתברואתי וזאת תוך נקיטה באמצעים 

 פורט להלןלמניעת מפגעים כפי שי
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לקרקע חקלאית  -שינוי ייעוד אזור קרקע חקלאית 

 ומתקנים הנדסיים, דרך ושטח פרטי פתוח
הגדרת תכליות ומתן הוראות מפורטות ומגבלות 
המאפשרות קבלת היתרים להקמת ולהפעלת מתקן 

 הכילוי החקלאי.
 הגדרת הוראות ומגבלות לתפעול האתר

 

התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת
, התשעג, עמוד 1093ובילקוט הפרסומים  19/20/0213

 .19/20/0213, בתאריך 0101
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-9819101טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 02211 ג/מס': מפורטת 
 הרחבת שטח מגורים, פקיעין שם התכנית:

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -הגלילמעלה בנייה לתכנון ול

   02813 ג/מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 3030ג/  שינוי
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: פקיעין חדשה   .

 X: 229625קואורדינטה 
 Y: 766200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .129, 120חלקי חלקות:  19211גוש: 
 .112, 09 ,08חלקי חלקות:  19218גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מגורים.הרחבת שטח 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת יעודים למגורים ב', שצ"פ, התווית דרכים.

 קביעת שימושים וזכויות והוראות בנייה.
 

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

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

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

ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 1103220 נצרת עילית 09מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 
ד.נ מעלה -מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9919109הגליל,   מעונה  טלפון: 

 

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

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

 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 00520 ג/
 שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע והוראות בנייה 

 , מעונה10מס' בנחלה 
לחוק התכנון  89בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

  01021 ג/מס': תכנית מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 9903ג/  שינוי
 3913ג/  שינוי

 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 0/ 9תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 11יישוב: מעונה רחוב: מעונה 

 X: 224800קואורדינטה 
 Y: 768710קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18 - 11, 13 ,10, 8חלקי חלקות:  18313גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי בתצורת שטח המגורים והאזור המשקי 

במושב מעונה, ללא שינוי בגודל  11המאושרים בנחלה 
 של כל ייעוד קרקע.

לייעד את השטח המשקי שבנחלה לקרקע חקלאית עם 
מיוחדות ע"מ לאפשר שימושים תומכים הנחיות 

לחקלאים פעילים ו/או שימושים המבוססים על הפעילות 
 החקלאית בנוסף לשימושים חקלאיים ללא בעלי חיים.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 גיאומטרי ללא שינוי גודל המגרש. -שינוי שטח מגורים 

שינוי ייעוד הקרקע ממגורים למגורים בישוב כפרי, 
י משק משפחתיים לשטח חקלאי עם משטח למבנ

 הנחיות מיוחדות.
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

מעלה  ד.נ-מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9919109טלפון:  ,מעונה הגליל,

 

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

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

 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 02200 ג/
 מתחם תיירות, ספסופה שם התכנית:

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מרום הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 18811 ג/מס': 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמס'  סוג היחס
 8028ג/  שינוי
 11090ג/  שינוי

 9/ 0תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 / ג11/ 3תמא/  כפיפות

 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ספסופה.

 X: 241800קואורדינטה 
 Y: 768500קואורדינטה 

 

 
 
 

 גושים וחלקות:
 .31 ,30, 11, 1 - 0, 0חלקי חלקות:  10000גוש: 
 .13 ,10חלקי חלקות:  10000גוש: 
 .13, 11, 9חלקי חלקות:  10000גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מתחם לתיירות, מסחר, נופש ופנאי

 עיקרי הוראות התכנית:
א. הגדרת ייעוד קרקע לחקלאות, תיירות, אטרקציה 

 תיירותית, שטח ציבורי פתוח ודרך מוצעת 
 ב. קביעת דרכי גישה, חניות וזכויות בנייה למתקני הפארק

 קביעת הנחיות לשימור המבנים המסומנים לשימורג. 
מ'  08-מ' ל 82-מ 811ד. הקלה בקו בנין מדרך אזורית 

עבור המבנה לשימור עפ"י אשור מועצה ארצית )ולנת"ע 
 (3/10/11מיום 

מ'  02-מ' ל 82-מ 811ה. הקלה בקו בנין מדרך אזורית 
 (.12/9/10ע"פ אישור הועדה המחוזית )מיום  -

ינוי שאינו צמוד קרקע עפ"י אישור מועצה ו. פיתוח וב
 (3/10/11ארצית )ולנת"ע מיום 

 

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

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
למשרדי . העתק ההתנגדות יומצא 20-1028000טלפון: 

מרום הגליל, מירון בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-1919821טלפון:  13912

 

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
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מרום הגליל
 02021 גנ/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 , מושב אמירים2שינוי תוואי דרך מס'  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   11021 גנ/מס': מפורטת 

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 1101ג/  שינוי
 10משצ/  גובל
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 התכניתמס'  סוג היחס
 0/ 1101מה/ מק/  גובל

 00תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות

 30תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אמירים.

 

 גושים וחלקות:
 .00חלקי חלקות:  13921גוש: 
 .3 - 0חלקי חלקות:  13910גוש: 

 X: 242400קואורדינטה 
 Y: 760675קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
המאושרת ע"מ להתאימו  1שינוי בתוואי דרך מס' 

 לתנאי השטח
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח פרטי פתוח ומגורים א' לדרך 

 ומדרך לשטח פרטי פתוח
קבלת הקלה לשינוי ייעוד משטח שמורות וגנים עפ"י 

 להוראות התמ"א 9.1.0לדרך עפ"י סעיף  30תמ"א 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, 1113ובילקוט הפרסומים  20/11/0212

 .11/10/0212, בתאריך 1008עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ללתכנון ו

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
טלפון:  13912מירון  מרום הגליל,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-1919821
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 02255 ג/מס': מפורטת 
 הקמת מבנה משק לול הטלה, חורפיש שם התכנית:

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

   02800 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 30תמא/  כפיפות
 

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חורפיש   .

 X: 233400קואורדינטה 
 Y: 770725קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .10, 03חלקי חלקות:  19019גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מטרת התכנית הנה הקמת מבנה משק לול להטלה

 התווית דרכים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע חקלאי למבנה משק לול להטלה

 תנאים להיתר בנייה
 קביעת מרווחי בנייה וגובה מבנה

 קביעת הנחיות בינוי עיצוב אדריכלי
 הרחבת תוואי דרך 

 קביעת הנחיות סביבתיות
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה כנון ולתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתיבע

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9918232טלפון:  00900תרשיחא -מעלות

 

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

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

 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 00122 ג/
שינוי ייעוד ממגורים ומגורים ומסחר  שם התכנית:

 בית גא'ן -בית תפילה  -לשטח מבני ציבור לדת
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   01111 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 180ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית ג'ן   .

 X: 235750קואורדינטה 
 Y: 763270קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .30חלקות במלואן:  19021גוש: 
 .103, 30חלקי חלקות:  19021גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מבנים ומוסדות ציבור לדת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
.  שינוי ייעוד מאזור מגורים א' ומגורים ומסחר לאזור 1

 לדת. מבנים ומוסדות ציבור
 . שינוי ייעוד מאזור מגורים ומסחר לשביל.0
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח השטח.3
רבים באזור שטח מבני ציבור . קביעת השטחים המ0

 המהווים שטחים עיקריים. 112%מתוכם  022%-לדת ל
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9918232טלפון:  00900תרשיחא -מעלות

 

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

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

 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 00121 ג/
 שינוי ייעוד מאזור מגורים לשטח  התכנית:שם 

 בית גא'ן -מבני ציבור לדת בית תפילה טאפש
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מפורטת  מעלה נפתלי מופקדת תכניתבנייה לתכנון ול

   01111 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 180ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית ג'ן   .

 X: 235830קואורדינטה 
 Y: 763820קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .110, 11 - 10, 9 ,8חלקי חלקות:  19021גוש: 

 

 מטרת התכנית:
והשימושים המותרים בנייה קביעת זכויות והוראות ה

באמצעות שינוי היעוד לשטח למבני ציבור לדת על מנת 
 לאפשר הסדרה ופיתוח המבנים במתחם בית התפילה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לאזור מבנים ומוסדות . 1

 ציבור לדת.
 . שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לשביל.0
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח השטח.3
 -המרביים באזור שב"צ לדת לבנייה . קביעת שטחי ה0

 ים שטחים עיקריים.והמהו 112%מתוכם  022%
 

בשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ו
 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  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-9918232טלפון:  00900תרשיחא -מעלות

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
 02002 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 מעלות -גבעת המימונה  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   02112 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 12022ג/  שינוי
 0110ג/  שינוי
 9819ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא רחוב: האיריס.-יישוב: מעלות
 תרשיחא רחוב: האורנים.-יישוב: מעלות

 

 גושים וחלקות:
 .31 - 1חלקות במלואן:  18080גוש: 
 .31חלקי חלקות:  18080גוש: 
, 30 - 00, 02 - 11, 10 - 1חלקות במלואן:  18081גוש: 

30 - 31 ,39 - 01. 
 .38 ,31, 33, 01, 11חלקי חלקות:  18081גוש: 
 .3, 1חלקי חלקות:  18088גוש: 
 .30, 31חלקי חלקות:  18099גוש: 

 .19110גושים בחלקיות: 
 X: 226800קואורדינטה 
 Y: 768400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
א. התאמת התכנון המפורט למגרשים הרשומים 

 ולמציאות בשטח.
רים בשכונה, הוספת ב. תוספת זכויות בנייה ושימושים מות

 יח"ד לבן משפחה נוסף. 01, והוספת חדרי אירוח 01
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ע"פ חלקות רשומות  התוכנית מסדירה ייעודי קרקע

 והמציאות הקיימת בשטח.
 הגדלת זכויות בנייה.

 יח"ד משנה לבן  משפחה נוסף. 01הוספת 
יחידות אירוח או קליניקה או סטודיו בגוגל  01הוספת 

 מ"ר. 12
 קביעת זכויות בנייה למבני ציבור.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1802ים ובילקוט הפרסומ 11/21/0210

 .18/21/0210, בתאריך 1191
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
 1מעלות תרשיחא, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל 20-9913132טלפון:  00900תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים 

 
 
 
 
 
 

 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
 02022 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 מעלות -רחוב כלנית  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   02121 ג/מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות: המתייחסת לתכניות

 התכניתמס'  סוג היחס
 0-03-13 שינוי
 11329ג/  שינוי
 0110ג/  שינוי
 0230ג/  שינוי
 0112ג/  שינוי
 0111ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא רחוב: נרקיס.-יישוב: מעלות
 תרשיחא רחוב: הכלנית.-יישוב: מעלות

 

 גושים וחלקות:
 .10חלקי חלקות:  18008גוש: 
 .08 - 1חלקות במלואן:  18009גוש: 
 .01חלקי חלקות:  18032גוש: 
 .31חלקי חלקות:  18033גוש: 
 .13, 9חלקי חלקות:  18039גוש: 
 .09 - 1חלקות במלואן:  18080גוש: 
 .31חלקי חלקות:  18080גוש: 
 .31, 1 - 3חלקות במלואן:  18089גוש: 
 .00 ,01, 12 - 1חלקות במלואן:  18891גוש: 
 .11חלקי חלקות:  18891גוש: 

 .19110גושים בחלקיות: 
 X: 227200קואורדינטה 
 Y: 768300קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
א. התאמת התכנון המפורט למגרשים הרשומים 

 ולמציאות בשטח.
ב. תוספת זכויות בנייה ושימושים מותרים בשכונה, 

יח"ד לבן משפחה  00חדרי אירוח, והוספת  00הוספת 
 ף.נוס

 

 עיקרי הוראות התכנית:
* התוכנית מסדירה ייעודי קרקע ע"פ חלקות רשומות 

 והמציאות הקיימת בשטח.
 * הגדלת זכויות בנייה.
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 יח"ד משנה לבן משפחה נוסף. 00* הוספת 
יח"ד אירוח או קליניקה או סטודיו בגודל  00* הוספת 

 מ"ר. 12
 * קביעת זכויות בנייה למבני ציבור.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1802ובילקוט הפרסומים  11/21/0210

 .18/21/0210, בתאריך 1191
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
 1מעלות תרשיחא, האורנים בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל 20-9913132טלפון:  00900תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 02011 ג/מס': 

 מעלות -תכנית שכונת אילנות  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   02013 ג/מס': מפורטת ברמה מפורטת 

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 0230ג/  שינוי
 0112ג/  שינוי
 10011ג/  שינוי
 0111ג/  שינוי

 10103ג/  פירוט
 11329ג/  פירוט
 1213ג/  פירוט

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא.-יישוב: מעלות

 ביו מחלף יפה נוף, שדרות מ"ג המעפילים ואגם מונפורט.
 

 גושים וחלקות:
 .30 ,33, 01, 3, 1חלקי חלקות:  18021גוש: 
 .11 - 1חלקות במלואן:  18008גוש: 
 .1חלקי חלקות:  19110גוש: 
 .03, 18חלקי חלקות:  19891גוש: 
 .1חלקות במלואן:  19890גוש: 
 .01, 0חלקי חלקות:  19890גוש: 

 X: 227000קואורדינטה 
 Y: 768000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יחידות דיור. 180 -הקמת שכונת מגורים בת כ

 הקמת פארק שכונתי והקצאת שטחים למבני ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד קרקע מחקלאות ושצ"פ למגורים.

ב. שינוי והוספת יח"ד ע"י ביטול מגרשים מאושרים 
 וקביעת מגרשים חדשים למגורים.

 ג. תוספת ושינוי למערך הדרכים בתחום התכנית.
 ד. קביעת זכויות בנייה ליעודים השונים בתכנית.

 ה. קביעת הנחיות בינוי בהוראות התכנית.
 יות לפיתוח השטח ותשתיות בתחום התכנית.ו. קביעת הנח

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1810ובילקוט הפרסומים  20/29/0210

 .08/28/0210, בתאריך 1113
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
 1מעלות תרשיחא, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל 20-9913132טלפון:  00900תרשיחא -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:  משגב
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02002 ג/מס': מפורטת 
 , עצמון122מגרש  שם התכנית:

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

   02008 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמס'  סוג היחס

 10211ג/  שינוי
 01/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , משגב318עצמון מגרש , יישוב: שגב )עצמון(

 

 גושים וחלקות:
 .12חלקי חלקות:  19810גוש: 

 X: 224025קואורדינטה 
 Y: 751980קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת זכויות הבנייה במגרש המגורים.  א.
 שינוי של קווי בניין. ב.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 011 -מ"ר ל 002 -א. תוספת שטח עיקרי. מ

וקדמי, עבור קירוי מרפסות  ב.  שינוי של קווי בניין צידי
 בקומת קרקע כמסומן בתשריט.

ג. קביעת קו בניין אחורי עפ"י קונטור המבנה הקיים 
 כמסומן בתשריט

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 1110ובילקוט הפרסומים  13/29/0213

 .11/29/0213, בתאריך 002
 

י הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרד
נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 20-1028000טלפון:  1103220
 ד.נ משגב, טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 20-9992120
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 02521 ג/
 שדה אליהו -מתקנים הנדסיים  שם התכנית:

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 1910 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה וללתכנון 
עמק המעיינות מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   02081 ג/מס': 
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:

 התכניתמס'  סוג היחס
 13משצ/  שינוי
 00משצ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שדה אליהו   .

 X: 249700קואורדינטה 
 Y: 704945קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  03210גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תחנת שאיבה הסדרת שטחים למתקן הנדסי הכולל 

למתקני ביוב וזאת לצורך הסדרת השפכים של הישוב 
 שדה אליהו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה לביוב, בריכות חירום וויסות לשפכים

 שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור מתקנים הנדסיים
 

קביעת זכויות והוראות בנייה וקביעת תנאים למתן היתר 
 בנייה בשטח

 שימושים באזור מתקנים הנדסייםקביעת 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  12לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  122סעיף 

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

 1103220נצרת עילית  09מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 20-1028000טלפון: 

המעיינות, בית שאן   עמקבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 20-1210802טלפון: 

 

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
 .1989 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 23339-11-14

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר כנסת,  ובית  קהילה  גלעד  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-041391-2

המבקש: טוביה לייכטר, ע"י ב"כ עו"ד ישראל גור, רח' כנפי 
נשרים 24ב, ירושלים, טל' 02-5021440, פקס' 02-5731011.

בקשה  הוגשה   11.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 26.3.2015, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.21.3.2015
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 15238-12-14

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

ובעניין פירוק חברת אמרלד תעשיות מזרונים בע"מ,

בראיה,  ארנסט  עו"ד  ב"כ  ע"י  שבייב,  אנטולי  והמבקש: 
טל'  ,78106 אשקלון   ,651 ת"ד  פרנק,  בית   ,30 הרצל   מרח' 
.ernest100@013.net.il 08-6752595, פקס' 08-6750651, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.12.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.3.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 4.3.2015, בשעה 

.12.00

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

ארנסט בראיה, עו"ד  
        בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 31094-12-14

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

ובעניין פירוק חברת ווארהם גרופ בע"מ, ח"פ 51-437996-5

יצחקי- פז  עו"ד  ב"כ  ע"י  עמיקם,  אברהם  ניר  והמבקש: 
וינברגר, מדרך מנחם בגין 74, בית מעיא )קומה 3(, תל אביב.

בקשה  הוגשה   15.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 1.4.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.15.3.2015

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

פז יצחקי-וינברגר, עו"ד  
        בא כוח המבקש

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

ישראל גור, עו"ד  
        בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 28565-12-14

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

 ובעניין פירוק חברת הברבור ספא חיטוב ויופי בע"מ, ח"פ
51-371774-4

בן  רחל  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אמאנו  אנאל  והמבקשות: 
רחמים-סובול, ממשרד יעקב אמסטר ושות', עורכי דין, רח' יפו 

216, ירושלים 94383.

בקשה  הוגשה   14.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 12.3.2015, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.30 

ביום 5.3.2015.

המבקשות,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רחל בן רחמים-סובול, עו"ד  
    באת כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 26072-11-14

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

ובעניין פירוק חברת שללו בע"מ, ח"פ 51-303819-0,

והמבקשות: מונא סעדי ושלוש עובדות נוספות, ע"י ב"כ 
עו"ד עאדל שהאב ו/או עמנואל שהאב, ת"ד 2182, נצרת 16000, 

טל' 04-6559087, פקס' 07-47018808.

בקשה  הוגשה   12.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 2.3.2015.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 13.2.2015.

המבקשות,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמנואל שהאב, עו"ד  
     בא כוח המבקשות
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 58967-11-14

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

ובעניין פירוק חברת המוביל הארצי שרותי הובלות א.ג.נ. 
בע"מ, ח"פ 51-404888-3,

משד'  אוסמו,  יצחק  עו"ד  ב"כ  ע"י  נדלר,  אדי  והמבקש: 
הגעתון 16, ת"ד 1139, נהריה.

בקשה  הוגשה   27.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.3.2015, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.5.3.2015

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

יצחק אוסמו, עו"ד  
        בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 7307-12-14

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

קורפורשיין  מאגזין  אינטרנאציונאל  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-355398-2.

עו"ד  ב"כ  ע"י  במבארון,  וונסה  סממה  ורגיני  והמבקשות: 
יוסף אלברק, מרח' רזיאל 3, ת"ד 951, נתניה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.12.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.2.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00 

ביום 1.2.2015.

המבקשות,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יוסף אלברק, עו"ד  
      בא כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 35816-10-14

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

ובעניין פירוק חברת חלומוטף בע"מ, ח"פ 51-345640-0,

מרח'  גפני,  רונן  עו"ד  ב"כ  ע"י  אדוני,  נעמה  והמבקשת: 
הנמל 33, ת"ד 80, חיפה.

בקשה  הוגשה   23.10.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.1.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

    רונן גפני, עו"ד
        בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 40500-11-14

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

ובעניין פירוק חברת מחסני מזון ג'ברי בע"מ,

ע"י  עוראבי,  ועולא  עבדאלפתאח  אוסאמא  והמבקשים: 
ב"כ עו"ד יאסין עומר, מרח' ראשי, ת"ד 132, תמרה 30811, טל' 

04-9944280, פקס' 04-9944279.

בקשה  הוגשה   19.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.2.2015, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 19.00 

ביום 9.2.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

      יאסין עומר, עו"ד
        בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 10818-09-14

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

ובעניין פירוק חברת ח.א.ג אחזקות בע"מ, ח"פ 51-325336-9,

קרית   ,41 אילת  אח"י  משד'  גולדהורן,  פז  עו"ד  והמבקש: 
חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.9.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.1.2015, בשעה 12.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   11.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.1.2015

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

פז גולדהורן, עו"ד  
        בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 25216-09-14

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

ובעניין פירוק חברת חוות הטלאים מסחר והשקעות בע"מ, 
ח"פ 51-459434-0,

פריימן,  איתי  עו"ד  החברה,  של  הזמני  המפרק  והמבקש: 
מרח' כיאט 6, חיפה 33261.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.9.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.1.2015, בשעה 11.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.12.1.2015

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

איתי פריימן, עו"ד  
         המפרק הזמני

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 32046-12-14

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

ובעניין פירוק חברת ריסייס בע"מ,

חיים  עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  קומפאונדס  תוסף  והמבקשת: 
סודקביץ, מרח' ז'בוטינסקי 168, בני ברק 51360.

בקשה  הוגשה   14.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.2.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ימים לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

     חיים סודקביץ, עו"ד
        בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 33711-12-14

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

בע"מ,  בנין  הנדסת   - חצור  י.  אינג'  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-086529-8,

והמבקש: אלכס קומיסר, ע"י ב"כ עו"ד פז יצחקי-וינברגר, 
מדרך מנחם בגין 74, בית מעיא )קומה 3(, תל אביב.

בקשה  הוגשה   16.12.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.2.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.8.2.2015

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

פז יצחקי-וינברגר, עו"ד  
        בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 28659-11-14

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

ח"פ בע"מ,  רזניק  אחים  סולאר  טיב  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-433346-7

חדש  ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  צ'יקו  עדינה  והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 

)קומה 18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

בקשה  הוגשה   13.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 27.1.2015, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 11.1.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

     יובל ארד, עו"ד
        בא כוח המבקשים

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

קסטנא-מוצרי פרסום בע"מ
)ח"פ 51-405440-2(

)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   ,11.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עואודה 

אימן, מרח' ראשי, ת"ד 58, כפר כנא, 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.

 ,22.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עואודה אימן, מפרק

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 53959-11-14

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

ובעניין פירוק חברת ח. ניקולא מתכות בע"מ, ח"פ 51-336587-4,

מרח'  וסים,  בחוס  עו"ד  ב"כ  ע"י  שרבל,  גאלי  והמבקש: 
ראשי אלעין 65, ת"ד 911, שפרעם 20200.

בקשה  הוגשה   25.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.2.2015, בשעה 12.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.5.2.2015

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

  בחוס וסים, עו"ד
        בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 28618-11-14

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

ח"פ  ב"מ,  רזניק  ריהוטים אחים  טיב  פירוק חברת  ובעניין 
,51-141553-1

ו/או  חדש  ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  דיין  רז  והמבקשים: 
יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 

18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

בקשה  הוגשה   13.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 27.1.2015, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 18.1.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

     יובל ארד, עו"ד
        בא כוח המבקשים
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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, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמנואל שפר, מפרק

נושקה תקשורת חזותית בע"מ
)ח"פ 51-411233-3(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,16.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

הדס גולני, מרח' חיים לסקוב 10/1, מודיעין, 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, 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.

הדס גולני, מפרקת

א.י. עמנואל כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-508569-4(

)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 
 ,1.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אלעד עמנואל, מרח' מור 10/21, תל אביב, טל' 050-7279511, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.4.2015, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד עמנואל, מפרק

נ.י.אלי את ברזני )2009( בע"מ
)ח"פ 51-426888-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,8.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את נצחונה ברזני, מרח' המנור 55, חולון, 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.

 ,18.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
מנחם  רח'  בע"מ,  יועצים  קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה 
בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נצחונה ברזני, מפרקת

ראונד פג בע"מ
)ח"פ 51-369948-8(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,23.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
ננסי מילר, מרח' אליהו הנביא 27/4, מודיעין, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2015, בשעה 
סופי של  דוח  10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ננסי מילר, מפרקת

נלי שפר בע"מ
)ח"פ 51-224862-6(

)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 
 ,7.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את עמנואל שפר, מרח' היסמין 53, נתניה, למפרק החברה.
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ותד נהאד, מטייבה 40400, ליד העירייה, טל' 09-7993753, פקס' 
09-7995455, למפרק החברה.

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

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

 ,26.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ותד נהאד, עו"ד, מפרק

רות הפקות בע"מ
)ח"פ 51-227074-5(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,10.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרקת  אביב,  תל   ,40 רבינדרנארט  טאגור  מרח'  ניסן,  רות 

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.

 ,30.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

רות ניסן, מפרקת

סייבר במבי בע"מ
)ח"פ 51-430958-2(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,10.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

נעם זכאי, מרח' קמיל הויסמנס 42, חיפה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2015, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעם זכאי, מפרק

נ.א. הרצברג יועצים בע"מ
)ח"פ 51-376734-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 18.12.2014, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
גן,  רמת  אפעל,  רמת   ,43 הברושים  משד'  הרצברג,  נאוה   את 

טל' 03-6355229, למפרקת 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.

 ,15.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאוה הרצברג, מפרקת

גניא אחזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-407216-4(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד נעמי שטיינפלד, מרח' המנופים 2, ת"ד 

2079, הרצליה 4612002, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.4.2015, בשעה 
12.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעמי שטיינפלד, עו"ד, מפרקת

ע.ז.ש עבודות איסוף ופינוי בע"מ
)ח"פ 51-433183-4(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,20.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.12.2014, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,21651 2, כרמיאל  רמון  ביג מעל  ג'מאל חיר, ממרכז  את עו"ד 

למפרק החברה.

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

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

 ,30.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'מאל חיר, עו"ד, מפרק

י.מ.ג.א. ייבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-448226-4(

)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 4.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף אלקוני, מרח' אבא 

הלל 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.

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק

אתינה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-179463-8(

)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 10.12.2014, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טל'  ,5126237 ברק  בני   ,5 כנרת  רח'   ,12 קומה   ,3 ב.ס.ר.   ממגדל 

03-6246250, פקס' 03-6246260, 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.

פיני רובישטיין, עו"ד, מפרק

גלוסרה בע"מ
)ח"פ 51-498969-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.12.2014, 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את ארז יהודה רוזנוקס, מרח' ישעיהו 20, תל אביב, טל' 

052-2732052, למפרק החברה.

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

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

 ,17.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,1 קרמיניצקי  רח'  דין,  עורכי  ושות',  ארד  16.00, במשרדי   בשעה 
בניין אשדר, כניסה א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז יהודה רוזנוקס, מפרק

דריטל שיווק )1989( בע"מ
)ח"פ 51-138981-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.12.2014, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את גבריאל בן–משה, מרח' עיט 9/8, כפר סבא, 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.

 ,21.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל בן–משה, מפרק

ע.מ. מרכז רפואי בע"מ
)ח"פ 51-262083-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 




