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הארכת מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק התכנון  ו–48א)א(  7)א()7(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני מאריך את מינויה של שרון אבני2, 
לממלאת מקום נוספת3 של נציגת שר המשפטים4 בוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ז' באדר התשע"ה )26 בפברואר 2015(
)חמ 3-7-ה2(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר המשפטים                                         
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2218.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 4670.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 2646.  4

הסמכה לתת היתר לקבלת אשראי לרשות מקומית
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  46)ב(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשמ"ה-11985, אנו מסמיכים את המפורטים להלן לתת היתר 
רשות  בידי  לתאגיד הנשלט  או  מקומית  לרשות  לקבלת אשראי 
מקומית )להלן בהתאמה - היתר לקבלת אשראי; רשות מקומית(, 

לפי הכללים האלה:

המנהל הכללי של משרד הפנים או הממונה על המחוז לגבי   )1(
במקרים  למעט  ממונה,  הוא  שעליו  במחוז  הנמצאת  רשות 

המפורטים בפסקה )2(;

על  הממונה  עם  יחד  הפנים,  משרד  של  הכללי  המנהל   )2(
התקציבים במשרד האוצר - כאשר מטרת קבלת האשראי 

היא אחת מאלה:

הרשות  של  השנתי  התקציב  לאיזון  הניתנת  הלוואה  )א( 
המקומית;

רשות  של  מצטבר  גירעון  לכיסוי  הניתנת  הלוואה  )ב( 
תכנית  או  הבראה  תכנית  במסגרת  שאינה  מקומית, 

התייעלות תקפה;

הלוואה לצורכי מימון תקציב בלתי רגיל לפיתוח ברשות  )ג( 
מקומית, שהגירעון השוטף בתקציב השנתי, בכל אחת 
הבקשה  הגשת  למועד  שקדמו  התקציב  שנות  משתי 

למתן היתר היה גבוה מ–2%;

שאינה  תקופה  בתוך  חל  פירעונה  שמועד  הלוואה  )ד( 
עולה על שנה )להלן - הלוואה לטווח קצר(, אם סכום 
ההלוואות לטווח קצר המאושרות לרשות במועד מתן 
ההיתר, עולה על 15% מההכנסה המשוערת של הרשות 
המקומית במהלך אותה תקופה או אם אישור ההלוואה 
לטווח קצר המבוקשת יביא את סכום ההלוואות לטווח 

קצר המאושרות לרשות במהלך אותה תקופה לשיעור 
הרשות  של  המשוערת  מההכנסה   15% על  העולה 

המקומית במהלך אותה תקופה.

בדצמבר   31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הסמכה  תוקף 
.)2015

ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(
)חמ 3-3812(

        בנימין נתניהו 
            גלעד ארדן                          ראש הממשלה

וממלא מקום שר האוצר               שר הפנים 

אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני  בתוקף סמכותי 
אוצל בזה את סמכותי להסכים להסמכת פקח עירוני כפקח מסייע 
לפי סעיף 10 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"ה-22011, למנהל הכללי במשרד 

הפנים.

י"ז באדר התשע"ה )8 במרס 2015(
)חמ 3-17-ה1(

גלעד ארדן  
שר הפנים                                         

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  2

הודעה על מינוי חבר למועצה המייעצת
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הנפט, התשי"ב-11952, 
בטבת  כ"א  ביום  מיניתי  הסביבה,  להגנת  השר  הצעת  ולפי 
במועצה  לחבר  זלוצקי,  מנחם  את   )2015 בינואר   12( התשע"ה 

המייעצת.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"א בטבת התשע"ה )12 בינואר 2015(
)חמ 3-2220-ה2(

סילבן שלום  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים                                         
ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התשע"ב, עמ' 526.  1

מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים
לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

והאדרכלים,  המהנדסים  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ח-11958, אני ממנה את עובד משרד הכלכלה יעקב פקליס, 

לרשם המהנדסים והאדריכלים.

ז' באדר התשע"ה )26 בפברואר 2015(
)חמ 3-1363(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                                         

ס"ח התשי"ח, עמ' 108; התשס"ה, עמ' 333.  1

                                        
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשמ"ז, עמ' 260.  1
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שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בענייני  דין  )סדרי  לחוק הסעד  סעיף 9  לפי  בתוקף סמכותי 
קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-11955, לפי החוק האמור אני 
משנה את מינויה של ענת ששון2, מספר רישום 12440, כך שבמקום 

"מועצה אזורית מגידו" יבוא "מועצה אזורית גליל עליון".

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-143(

                                                        מאיר כהן
                                      שר הרווחה  והשירותים החברתיים

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

י"פ התשע"ב, עמ' 812.  2

הודעה על מתן הוראה לבעלי רישיון יועץ ובעלי 
רישיון משווק בדבר הפניית לקוחות לקבלת שירותי 

ניהול תיקים
לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות 

ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28)ג()1( לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ 
השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-11995 
)להלן - החוק(, אני מודיע כי רשות ניירות ערך )להלן - הרשות( 
בדבר  משווק  רישיון  ובעלי  יועץ  רישיון  לבעלי  הוראה  פרסמה 
הפניית לקוחות לקבלת שירותי ניהול תיקים לפי סעיף 28)ב( לחוק; 

.www.isa.gov.il ההוראה מופיעה באתר הרשות

ההוראה פורסמה ביום י"ט באדר התשע"ה )10 במרס 2015( 
ותחילתה ביום כ"א בסיוון התשע"ה )8 ביוני 2015(.

כ' באדר התשע"ה )11 במרס 2015(
)חמ 3-2688-ה1(

שמואל האוזר  
יושב ראש רשות ניירות ערך                                         

ס"ח התשנ"ח, עמ' 416; התשס"ה, עמ' 840.  1

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה, בהתאם לסעיף 24 לחוק זכות מטפחים של זני 
צמחים, התשל"ג-11973, כי רשמתי בספר הזכויות, זכות מטפחים 

כמפורט להלן:

מס' הרישום: 2834
מס' הבקשה: 3667/04

שם המבקש: זרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים, ד"נ שקמים 79837
שם המטפח: אלחנדרו שכטמן, רחובות

הגידול והזן: כותנה רבאון.

י"א בסיוון התשס"ט )3 ביוני 2009(
)חמ 3-361-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים                                         

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

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה, בהתאם לסעיף 24 לחוק זכויות מטפחים של 
זכות  הזכויות,  בספר  רשמתי  כי  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 

מטפחים כמפורט להלן:

מס' הרישום: 3365
מס' הבקשה: 4439/13

ידי  )על  הולנד   ,Piet Schreurs Holding B.V. המבקש:  שם 
ירחמיאל ברגנר, אודים(      

שם המטפח: Petrus Nicolaas Johannes Schreurs, הולנד
.)BEAUDINE( הגידול והזן: גרברה,  בודין

ט' בחשוון התשס"ה )2 בנובמבר 2014(
)חמ 3-361-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים                                         

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

הודעה בדבר פקיעת תוקפה של זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

בהתאם להוראות סעיפים 74 ו–76 לחוק זכות מטפחים של 
זני צמחים, התשל"ג-11973, אני מודיעה בזה כי ביום א' אדר 
א' התשע"ד )1 פברואר 2014( פקע תוקפן של זכויות מטפחים 

המפורטות להלן:

מס' הרישום: 887
ארה"ב   ,Sun World International, LLC. הזכות:  בעל  שם 

)על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: J. WEINBERGER, ארה"ב

SUPLUMTWELVE הגידול והזן: שזיף יפני

מס' הרישום: 1238
שם בעל הזכות: .De Nachtvlinder B.V, הולנד )על ידי יצחק 

אלון, בני ציון(
שם המטפח: .De Nachtvlinder B.V, הולנד

MILKA הגידול והזן: אסתר

מס' הרישום: 1273
שם בעל הזכות: .Moerheim New Plant B.V, הולנד )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון(
 Suntory Flowers Ltd. & Keisei Rose המטפח:  שם 

Nureseries, יפן
SHIHI PURPLE הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 1329
הרמן  ידי  )על  יפן   ,Miyoshi & Co., Ltd. הזכות:  בעל  שם 

קריסטל בע"מ, כפר הרוא"ה(
שם המטפח: Shyi Hatano, יפן

PINK EMILLE הגידול והזן: עדעד

                                       
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1



ילקוט הפרסומים 7005, כ"ה באדר התשע"ה, 16.3.2015  4112

מס' הרישום: 1812
שם בעל הזכות: Selecta Klemm, גרמניה )על ידי ייצוג מטפחי 

פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Selecta Klemm, גרמניה

KLEVIRANG הגידול והזן: צפורן

מס' הרישום: 1821
יצחק  ידי  )על  הולנד   ,Nachtvlinder B.V. הזכות:  בעל  שם 

אלון, בני ציון(
שם המטפח: .Nachtvlinder B.V, הולנד
KARMIJN MILKA הגידול והזן: אסתר

מס' הרישום: 1826
 The N.Z. Institute For Plant & Food הזכות:  בעל  שם 
בע"מ,  קריסטל  הרמן  ידי  )על  זילנד  ניו   ,Research Ltd.

כפר הרוא"ה(
שם המטפח: Ed Morgan, ניו זילנד

CHORUS MAGENTA הגידול והזן: עדעד

מס' הרישום: 2002
ייצוג  ידי  )על  גרמניה   ,Siegfried Klemm הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Siegfried Klemm, גרמניה

KLESAIL הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 2152
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

FLOROSAL הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2166
מטפחי  ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Ltd. הזכות:  בעל  שם 

פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: י. מוראקאמי, יפן

SUNBELCHIPI הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 2317
שם בעל הזכות: פרחי עמירן; ניצן ניר, תלמי יוסף; כפר הס 

שם המטפח: פרחי עמירן; ניצן ניר, תלמי יוסף; כפר הס
GUY הגידול והזן: פרח שעווה

מס' הרישום: 2458
שם בעל הזכות: .Fides Goldstock Breeding B.V, הולנד )על 

ידי נחמיה בן צבי, נתיב העשרה(
שם המטפח: .Fides Goldstock Breeding B.V, הולנד

FIGRAND הגידול והזן: חרצית

מס' הרישום: 2479
שם בעל הזכות: Flora-Nova Pflanzen Gmbh, גרמניה )על 

ידי זרעים גדרה, רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה
FISMARS הגידול והזן: חלבלוב הדור

מס' הרישום: 1330
הרמן  ידי  )על  יפן   ,Miyoshi & Co., Ltd. הזכות:  בעל  שם 

קריסטל בע"מ, כפר הרוא"ה(
שם המטפח: Shyi Hatano, יפן

TALL EMILLE הגידול והזן: עדעד

מס' הרישום: 1510
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

TESTAROSSA הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 1603
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

SUNSET הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 1605
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

SANGRIA הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 1617
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

CALIFORNIA הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 1621
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

FLORU הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 1654
יצחק  ידי  )על  הולנד   ,Nachtvlinder B.V. הזכות:  בעל  שם 

אלון, בני ציון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

DARK MILKA הגידול והזן: אסתר

מס' הרישום: 1728
ייצוג  ידי  )על  הולנד  ב.וו.,  ברידינג  ברטלס  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Suntory Ltd, יפן

DAHSSEVEN הגידול והזן: פלוקס

מס' הרישום: 1757
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

PINK ELEGANCE הגידול והזן: גרברה
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מס' הרישום: 2800
שם בעל הזכות: .Piet Schreurs Holding B.V, הולנד )על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים(
שם המטפח: P. N. J. Schreurs, הולנד

CRUISER הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2802
שם בעל הזכות: .Piet Schreurs Holding B.V, הולנד )על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים(
שם המטפח: P. N. J. Schreurs, הולנד

SAMSON הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2813
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

MERIVA הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2815
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

PURPLE PRINCE הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2816
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

SAZOU הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2821
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

TURBO הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2824
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

ADVANCE הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2826
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

REAL הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2827
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

LOVELINESS הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2578
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

CABANA הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2581
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

MISTIQUE הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2587
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

PINK SPARKLET הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2632
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

FLOPRIM הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2659
.Van Rijn B.V, הולנד )על ידי אורליאנסקי  שם בעל הזכות: 

סוכנויות, תל אביב(
שם המטפח: .Van Rijn B.V, הולנד

SAPHIRE הגידול והזן: תפוח אדמה

מס' הרישום: 2698
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

SUNWAY הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2719
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

HARLEY הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2795
מטפחי  ייצוג  ידי  )על  גרמניה   ,Per Klemm הזכות:  בעל  שם 

פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Per Klemm, גרמניה
KLEGJ04135 הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2798
שם בעל הזכות: .Piet Schreurs Holding B.V, הולנד )על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים(
שם המטפח: P. N. J. Schreurs, הולנד

DORINDA הגידול והזן: גרברה
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מס' הרישום: 3005
ידי  )על  יפן   ,Keisei Rose Nureseries Inc. הזכות:  שם בעל 

ייצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Shinya Miyano, יפן

KEIWHIKEM הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 3019
שם בעל הזכות: .Meilland International S.A, צרפת )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Alain Antoine Meilland, צרפת

MEINIXODE הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3024
שם בעל הזכות: .Meilland International S.A, צרפת )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Alain Antoine Meilland, צרפת

MEILABASUN הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3051
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

CHEROKEE הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3053
שם בעל הזכות: דנציגר-משק פרחים "דן", משמר השבעה 

שם המטפח: גבריאל דנציגר, משמר השבעה
DANCALIPET הגידול והזן: קליברכואה

מס' הרישום: 3071
ארה"ב   ,Sun World International, LLC. הזכות:  בעל  שם 

)על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב(
 Harry J. Newby, David W. Cain, Kevin S. המטפח:  שם 

Andrew, ארה"ב
SUGRATWELVE הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3087
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

FIORELLA הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3102
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Kiyoshi Miyazaki, Naoto Takamura, יפן

SUNVIOBUHO הגידול והזן: סגל

מס' הרישום: 3133
.Holstein Select B.V, הולנד )על ידי ייצוג  שם בעל הזכות: 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Holstein Select B.V, הולנד

LILLIBIT הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2848
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: ט.מיסטאטו; י. מוראקאמי, יפן

SUNMANDETOMI הגידול והזן: מנדביליה

מס' הרישום: 2933
 Keisei Rose Nureseries Inc. & Suntory :שם בעל הזכות

.Flowers Ltd, )על ידי ייצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Shinya Miyano, יפן

KEIWHIHUS הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 2934
 Keisei Rose Nureseries Inc. & Suntory :שם בעל הזכות

.Flowers Ltd, )על ידי ייצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Shinya Miyano, יפן

KEICOLIPINIS הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 2964
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
SUNPARACOPAPI הגידול והזן: מנדויליה

מס' הרישום: 2989
שם בעל הזכות: אדם דליות; דורון דליות, מזור

שם המטפח: אדם דליות; דורון דליות, מזור
DALIOT הגידול והזן: אפרסק

מס' הרישום: 2990
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Kiyoshi Miyazaki, יפן

SUNPHLOROME הגידול והזן: פלוקס

מס' הרישום: 2994
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח:  K. Miyazaki,T. Misato, יפן

SUNPHLOHO הגידול והזן: פלוקס

מס' הרישום: 2997
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Yasunori Yomo, יפן

SUNTAPIPUREW הגידול והזן: ורבנה

מס' הרישום: 3004
ידי  )על  יפן   ,Keisei Rose Nureseries Inc. הזכות:  שם בעל 

ייצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Hiroshi Hirabayashi, יפן

KEIREOM הגידול והזן: פטוניה
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כדין, אני מסמיך לפקחים לעניין העבירות המינהליות המנויות 
על  פיקוח  כלבת   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות 

כלבים(, התשס"ז-32007, את עובדי עיריית באר שבע שלהלן:

טמזי חחיאשוילי

שלומית אלמליח

איגור אברמוב

קרן בן טוב

רפאל סרוסי

זאת כל עוד הם מכהנים בתפקידם.

ז' באדר התשע"ה )25 בפברואר 2015(
)חמ 3-1923(

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע                                         

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
18877 - מעלות תרשיחא, נפת עכו, הוצג היום למשך 30 ימים, 
בניין  עכו,  הסדר  אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון 
מעלות  בעיריית  עילית,  נצרת   ,16 המלאכה  רח'  העסקים,  לב 
תרשיחא ובלשכת ממונה הרשויות מחוז הצפון, בית הממשלה, 

נצרת עילית.

ז' באדר התשע"ה )26 בפברואר 2015(
עדנאן זידאן 	

סגן פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר עכו 	

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיון  ימים,   30 למשך  היום  הוצג  עכו,  נפת  אעבלין,   -  12554
לב  בניין  עכו,  הסדר  אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת 
המקומית  במועצה  עילית,  נצרת   ,16 המלאכה  רח'  העסקים, 
אעבלין ובלשכת ממונה הרשויות מחוז הצפון, בית הממשלה, 

נצרת עילית.

ז' באדר התשע"ה )26 בפברואר 2015(
עדנאן זידאן 	

סגן פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר עכו 	

מס' הרישום: 3158
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

FLOTIMA הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3172
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

COCKTAIL הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3196
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Naoto Takamura, יפן
SUNVIOLEMO הגידול והזן: סגל

מס' הרישום: 3222
שם בעל הזכות: משתלות יגור, יגור 

שם המטפח: משתלות יגור, יגור
GREEN BALL הגידול והזן: מילה ירוקת עד

מס' הרישום: 3229
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: Kiyoshi Miyazaki, יפן

SUNPHLOCARMA הגידול והזן: פלוקס

מס' הרישום: 3257
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

FIRESTARTER הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3263
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

LANCASTER הגידול והזן: גרברה

ג' באדר התשע"ה )22 בפברואר 2015(
)חמ 3-235-ה2(

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים                                         

הסמכת מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי צו1 שניתן מכוח סעיף 5)ב( לחוק העבירות 
שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-21985  המינהליות, 

                                       
י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

 93731: 'מס מפורטת
יח"ד חדשות  2הרחת יח"ד ותוספת : שם התכנית

 שכ' בית וגן 8רח' מיכלין 
לחוק התכנון  98לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

תכנית מתאר מקומית מופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
   53738: 'מס ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
יתן להוציא תכנית שמכוחה נ: והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 5401 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1411 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שכונת בית וגן , , 9מיכלין : ירושלים רחוב: יישוב

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 217915קואורדינטה 
 Y: 630205קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .99: חלקות במלואן, מוסדר, 34305: גוש

 

 : מטרת התכנית
הקומות, תוספת קומה עליונה לשם תוספת שטחים בכל 
 תוספת יח"ד חדשות.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
. קביעת  בינוי לתוספת בנייה בכל המפלסים לשם 5

 קיימות , הכל בהתאם לנספח הבינוי.הרחבת יח"ד 
 . קביעת תוספת שטחי בנייה.1
+ לשם  51.11. קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס 3

 יח"ד חדשות. 1תוספת 
 59.11. קביעת בינוי  לתוספת קומה חלקית במפלס 0

 +. 51.11במפלס  9+ לשם הרחבת יח"ד מס' 
. קביעת בינוי לתוספת שטחים בקומת מרתף במפלס 1

 + עבור מחסנים. 4.44
 למגורים ג '. 5. שינוי ייעוד מאזור מגורים 9
. קביעת בינוי לתוספת שטח לפי התכנית הנ"ל סה"כ 7

מ"ר   89 -מ"ר עיקרי ו  5495.1מ"ר מתוכם   5119.14
 מ"ר שרות. 88 -ח. מחוזקים ו

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 שים.. שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חד8

 יח"ד. 9יח"ד , סה"כ  1. קביעת הוראות בגין תוספת 54
 

 . קביעת הוראות בגין הריסה.55
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.51

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

: טלפון 8545345ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184193

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 41-9189955: טלפון

 

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

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

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

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: 'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 א /93299
 91הקמת בנין חדש הסדרת גישה לחלקה : שם התכנית

 , שכ' שועפט 9לכביש  והסדרת רמפת יציאה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
   א /53155: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 / א3019במ/  שינוי
 0118 שינוי
 3770 שינוי

 91 ביטול
 51תמא/  כפיפות
 9444 כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 1411 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 שועפאט   .: ירושלים רחוב: יישוב

לצומת הגבעה  5שועפט, סמוך ליציאה מכביש מס' 
 הצרפתית.

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 222425קואורדינטה 
 Y: 635150קואורדינטה 
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 : גושים וחלקות
 : לא מוסדר

 .08: חלקות במלואן 34111: גוש
 .14, 09, 01, 1: חלקי חלקות 34111: גוש

 

 : מטרת התכנית
קומות  9והקמת בנין חדש בן   08הסדרת גישה לחלקה 

 יח"ד. 18מעל שתי קומות חניה תת קרקעיות עבור 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
מיוחד,  1שינוי במערך ייעוד הקרקע מאזור מגורים  -

נוף פתוח ודרך מאושרת לאזור מגורים ד ' דרך חדשה 
 ולשטח פתוח ומתקן הנדסי.

קביעת בינוי  להקמת בנין מגורים חדש , בהתאם  -
 (. 5לנספח הבינוי ) נספח מס' 

 , כאמור.בנייה קביעת קווי בנין ל -
מ"ר ) מתוכם  1114.44 -קביעת שטחי בנייה ל -

 5944 -מ"ר  שירות ו  031.44 -מ"ר עיקרי ו 3359.44
 מ"ר  שטח לחניה תת קרקעית.

 .18 -קביעת מס' יח"ד ל -
קומות תת  1קומות מעל  9 -מס' הקומות לקביעת  -

 קרקעיות לחניה.
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה. -
 קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. -
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה. -
 קביעת שטחי בנייה וקווי בנין למתקן הנדסי. -
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. -

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

: טלפון 8545345ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184193

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 41-9189955: טלפון

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה כנון וההת
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: 'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

0999810909  
תוספת קומות למעונות סטודנטים : שם התכנית

 , ירושלים37ב"בית אגרון", רח' הלל 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול

 51 -תשריט  50 -הוראות : גרסת 4550914-545: 'מס
 וד וחלוקהללא איח: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 0704 ביטול
 5555 ביטול
 91 ביטול
 8115 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 37הלל : ירושלים רחוב: יישוב

 X: 221025קואורדינטה 
 Y: 631891קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .147: חלקות במלואן, לא מוסדר, 34439: גוש

 

 : מטרת התכנית
הגדלת תוספת הבנייה המאושרת על גבי "בית אגרון", 

, בשלוש קומות נוספות לטובת הגדלה של 37ברח' הלל 
 מעונות הסטודנטים המתוכננים במקום.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
קומות מעל תוספות הבינוי  1-3א. קביעת בינוי עבור תוספת 

, בשני האגפים החדשים 8115שאושרו בתכנית מס' 
, כמסומן בנספח הבינוי Aקומות נוספות בבניין  3)תוספת 
, כמסומן Bקומות + קומה חלקית נוספת בבניין  1ותוספות 

 הבינוי.בנספח הבינוי(. הכל בהתאם לנספח 
ב. קביעת שטחי הבנייה המירביים לתוספות הבנייה 

מ"ר  7,391מ"ר, מתוכם  54,111-באגפים אלה ל
 מ"ר שטחי שרות. 3,517 -שטחים עיקריים ו

 ג. קביעת קוי בניין חדשים
מזרחי של -באגף הדרוםמרבי הקומות ה מס'ד. קביעת 

קומות מעל לקומת  8-כמסומן בנספח הבינוי ל Aבניין 
קומות  9-כמסומן בנספח הבינוי ל Bובבניין  מרתף,

 )ללא מרתף(. + קומת גג חלקית.
ה. קביעת השימוש בשלוש הקומות הנוספות למעונות 
עבור סטודנטים לתארים אקדמאיים והשימוש בקומת 
המרתף וקומת הגג החלקית עבור שימושים ציבוריים 

 נלווים עבור מעונות הסטודנטים.
 ימוש התכניתו. קביעת שלבי ביצוע למ

 ז. קביעת תנאים לפתיחת תיק היתר ולמתן היתר בנייה
 ח. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה / לשימור

 ט. קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה
י. קביעת הוראות בדבר שטח עם זיקת הנאה למעבר 

 רגלי
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, וחים לקהלשהמשרדים האמורים פת

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע
: טלפון 8545345ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184193
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 41-9189955: טלפון
 

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

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

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

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: 'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

0971787909  
תוספת יח"ד במגרש מגורים שיך ג'ראח : שם התכנית

 ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 53 -תשריט  53 -הוראות : גרסת 4571997-545: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 1185 ביטול
 91 ביטול
 51949מק/  ביטול

 / א1411מק/  כפיפות
 ב/ 1599 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ביבארס   .: ירושלים רחוב: יישוב

רח' ביבארס בשכונת שייך ג'ראח, דרומית לשגרירות 
 הבלגית.

 X: 221994קואורדינטה 
 Y: 633461קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול 
 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .50: חלקות במלואן 34150: גוש
 .7: חלקי חלקות 34150: גוש

 

 : מטרת התכנית
שינוי ייעוד שטח, הגדלת זכויות בנייה, תוספת שתי 
קומות ושטחי בנייה לשני בנייני מגורים קיימים והקמת 

 קומות. 1בניין מגורים חדש בן 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד שטח ממגורים א' למגורים ג'.    .5
 קומות. 1לבניין חדש בן קביעת בינוי   .1
קומות בשני מבנים קיימים  1קביעת בינוי לתוספת   .3

 בנוסף לפיצול יח"ד הקיימות.
 קביעת הוראות למבנים וגדרות להריסה.  .0
קביעת בינוי לקומת חניה תת קרקעית משותפת   .1

 נים.ילכל הבני
 9,548מרביים לסך של קביעת שטחי הבנייה ה  .9

 5411"ר שטחים עיקריים, מ 3181מ"ר, מתוכם 
מ"ר  5791-מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו

 שטחי שירות תת קרקעיים.
 : קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה  .7

 מצפון. 7גישה מוטורית ע"ח חלק מחלקה   א.

    שטח שישמש כגינה ממערב לבניין החדש ומעל   ב.
 לחניון התת קרקעי.     

 בנייה ופיתוח השטח.קביעת תנאים למתן היתר   .9
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

: טלפון 8545345ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 41-9184193

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 41-9189955: טלפון

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה כנון וההת
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 99077: 'מס מפורטת
 ן חדש יקביעת בינוי לבנ: שם התכנית

 צפפהוהרחבת בניינים קיימים , שכ' בית 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   55479: 'מס מקומית ברמה מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : יחסת לתכניות הבאותיהמת

 התכנית מס' סוג היחס
 1357 ביטול
 91 ביטול
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 התכנית מס' סוג היחס
 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ירושלים שכ' בית צפפה ,: יישוב

, גובל בשכונת פת ומצפון בין רחובות ברל לוקר ואל נתר
 למסילת הרכבת הקיימת.

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : וחלקותגושים 
 .11: חלקי חלקות, בהסדר, 34171: גוש

 X: 219310קואורדינטה 
 Y: 628515קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
יח"ד והרחבת  1הקמת בניין חדש למסחר ומגורים בן 

 יח"ד קיימות בשלושה בניינים קיימים. 54
 : עיקרי הוראות התכנית

 : עודי הקרקע כמפורט להלן יא. שינוי במערך י
 למגורים א'. 1שינוי  שטח מאזור מגורים  -
 ומשטח ללא ייעוד למגורים א'. -

 : ב. קביעת הבינויים הבאים בשטח 
( 0ין קומות)בני 3קביעת בינוי לבניית בנין חדש בן  -

ה לשם יצירת קומ מעל קומת חנייה תת קרקעית
, הכל בהתאם מסחרית ושתי יחידות דיור חדשות

 לנספח הבינוי.
לשם  5-3וי לתוספת בנייה בבניינים הקיימים קביעת בינ -

יח"ד  3 - 5ם )בבנין הרחבת יחידות הדיור הקיימות בה
 - 3יח"ד אחת בקומה אחת, בבנין  1בשתי קומות, בבנין 

 ( הכל בהתאם לנספח הבינוי.יח"ד בשלוש קומות 9
 , כאמור.בנייה ג. קביעת קווי בנין ל
מ"ר  1471 -בשטח וקביעתם לבנייה ד. הגדלת שטחי ה

מ"ר שטחי  190 -ם עיקריים ומ"ר שטחי 5799)בהם 
 (.שירות

 כאמור.בנייה ה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה 

 בשטח.
 ז. קביעת הוראות בדבר הריסת מבני עזר וגדר.

 ח. קביעת הוראות בגין עצים לשימור , ולהעתקה.
 קביעת הוראות בגין זיקת הנאה וחזית מסחרית.ט. 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9784ובילקוט הפרסומים  41/41/1450

 .10/40/1450, בתאריך 0839
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי41-9184193: טלפון 8545345

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955: טלפון

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

 
 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: 'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 ב /93278
הרחבת יחידות דיור קיימות ותוספת : שם התכנית

 ,שכ' בית וגן 89קומה לשם הרחבת יח"ד רח' עוזיאל 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   ב /53199: 'מס מקומית

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותיהמתי

 התכנית מס' סוג היחס
 91 ביטול
 5149 ביטול
 5511 ביטול
 5401 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1411מק/  כפיפות
 1411 כפיפות

 

 : הכלולים בתכנית ומקומםהשטחים 
 . 90הרב עוזיאל : ירושלים רחוב: יישוב

 שכונת בית וגן , בסמוך לככר שמחת הכהן.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 : גושים וחלקות
 .94: חלקות במלואן, מוסדר, 34305: גוש

 X: 217900קואורדינטה 
 Y: 630285קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
הרחבת יחידות קיימות ותוספת קומה לשם הרחבת 

 יחידות דיור.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג'. 5. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 5
. קביעת בינוי לתוספת אגף  בחזית מערבית  ותוספת  1

 קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות בכל הקומות.
ת מרתף קומות מעל קומ 3 -הקומות מ מס'. הגדלת 3
 קומות מעל קומת מרתף. 0 -ל
 . קביעת קווי בנין חדשים.0
מתוכם שטח עיקרי   5414 -לבנייה . הגדלת שטחי ה1

 שטח שירות  מ"ר.  171מ"ר ,  779
 . קביעת הוראות בגין הריסת מבנה  וגדר.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.7
 . קביעת הוראות בגין פקיעת תוקף התכנית9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדת התכנית הודעה על 
, התשעד, עמוד 9991ובילקוט הפרסומים  45/55/1453

 .59/48/1453, בתאריך 573
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
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ועדה : . וכן במשרדי41-9184193: טלפון 8545345
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה ול מקומית לתכנון

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955: טלפון
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

0073133909  
מבנה למגורים משרדים מסחר שטחי : שם התכנית

 ציבור וחניון תת"ק במרכז העיר ירושלים
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטתבדבר אישור  ,1965-והבניה, התשכ"ה
 53 -תשריט  19 -הוראות : גרסת 4493833-545: 'מס

 וחלוקהללא איחוד : איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותיהמתי

 התכנית מס' סוג היחס
 0791 ביטול
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1411 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 59מסילת ישרים : ירושלים רחוב: יישוב

הרחובות מסילת ישרים ומזיא, כולל השטח הנמצא בין 
 בית מזיא לתיאטרון וצפונה ממנו עד בניין קופ"ח מכבי

 

 : גושים וחלקות
 .583, 581: חלקות במלואן, לא מוסדר, 34409: גוש

 X: 220494קואורדינטה 
 Y: 632180קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : ת התכניתמטר
קומות למגורים, מסחר, שטחים  9בן הקמת בניין 

קומות של חניון תת  9לשימוש ציבורי, ומשרדים, מעל 
קרקעי. בנוסף, הרחבת תיאטרון בית מזיא הקיים, בן 
שלוש קומות, במתחם שבין הרחובות עליאש ומסילת 

 ישרים, מרכז העיר, ירושלים.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 : כמפורט להלןשינוי במערך יעודי הקרקע   1.1.5

"מבנים ומוסדות ציבור" -"מאזור מסחרי מיוחד" ל
 "מגורים, מסחר ומבנים למוסדות ציבור"-ול
 : קביעת בינוי כמפורט להלן  1.1.1

בן  1קביעת בינוי להקמת בניין חדש בתא שטח מס.    -
קומות חניה תת קרקעית לשימוש  9קומות מעל  9

ושטח    למגורים, מסחר, משרדים, חניה ציבורית
 לשימוש ציבורי, בהתאם לנספח הבינוי.

 
 

קביעת בינוי לתוספות בנייה בבניין הקיים בתא שטח   -
+, 959.03+, 951.13+, 949.93. במפלסים 5מס. 

לנספח   לשם הרחבת התאטרון הקיים, בהתאם
 הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.

 קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.  1.1.3
בשטח וקביעתם בתא בנייה ה הגדלת שטחי 1.1.0

מר.  5,101מר. )מתוכם  5,858-ל: 5שטח מס. 
מר. שטחי שירות(. בתא  370-ושטחים עיקריים 

מר.  53,934מר. )מתוכם  15,114-ל 1מס.  שטח
 מר. שטחי שירות(. 7,184-שטחים עיקריים ו

-ל 1יחידות הדיור בתא שטח מס.  מס'קביעת   1.1.1
 01יח"ד בשטח מרבי של  04יח"ד. )מתוכם  71

 71-מ   יח"ד בשטח שלא יקטן 31-מר. ליחידה. ו
 מר. ליח"ד( 544מר. ליחידה ולא יעלה מעל 

 7-9-מ 1הקומות בתא שטח מס.  מס'הגדלת   1.1.9
קומות חניה ושטחי שירות תת  1קומות מעל 

קומות חניה תת  9קומות מעל  9-קרקעיות ל
-ל 5הקומות בתא שטח מס.  מס'קביעת  קרקעית.

 קומות, בהתאם לקיים בשטח. 3
 5קביעת השימושים בשטח בתא שטח מס.   1.1.7

למגורים, מסחר,  1לתאטרון, ובתא שטח מס. 
 משרדים, שטח לשימוש ציבורי, וחניה ציבורית. 

קביעת הוראות לבינוי ופיתוח להקמת שטח   1.1.9
+ בתחום תא שטח 951.34ש ציבורי במפלס לשימו
 .1מס. 

קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניין בתא שטח   1.1.8
 5ולהקמת תוספות הבנייה בתא שטח מס.  1מס. 

 כאמור.
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן   1.1.54

 היתר בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.  1.1.55
 / להעתקה / עת הוראות בגין עצים לעקירהקבי 1.1.51

 לשימור.
 קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.  1.1.53
קביעת הוראות בגין ביטול "שטח עם זיקת   1.1.50

וקביעת  0791הנאה לציבור" שנקבעה בתכנית 
 שטח עם זיקת הנאה חדשה.

קביעת הוראות בגין "בניין לשימור" בתא שטח   1.1.51
 5מס. 
קביעת הוראות בגין זיקת הנאה להולכי רגל  1.1.59

 .1בחלק מתא שטח מס. 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9784ובילקוט הפרסומים  50/40/1450

 .10/40/1450, בתאריך 0804
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי41-9184193: טלפון 8545345

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955: טלפון

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  ירושלים
: 'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

0089219909  
 תוספת יח"ד ותוספת קומות : שם התכנית

 ברח' תחכמוני, מקור ברוך
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 11 -הוראות : גרסת 4490115-545: 'מס מקומית
 55 -תשריט 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותיהמתי

 התכנית מס' סוג היחס
 91 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1411 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 3533תחכמוני : רחובירושלים : יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .90, 93: חלקות במלואן, מוסדר, 34498: גוש

 X: 220175קואורדינטה 
 Y: 632900קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 : ת התכניתמטר
 תוספת יח"ד חדשות ותוספת קומות בבנין קיים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 לאזור מגורים ג'.  3ייעוד מאזור מגורים שינוי   5

קביעת בינוי עבור הרחבת קומת מרתף ותוספת   1.1.1
 שתי קומות וגג רעפים

 , כאמור.בנייה קביעת קווי בניין ל  1.1.3
בשתי החלקות וקביעתם בנייה הגדלת שטחי ה  1.1.0

מ"ר שטחים  5079.51מ"ר )מתוכם    5751.45 -ל
 שטחי שירות(.מ"ר  131.98 -עיקריים  ו

 7-מ 93יחידות הדיור בחלקה  מס'הגדלת   1.1.1
 -יח"ד ל 9-מ 90יחידות דיור, ובחלקה  8 -יחידות דיור ל

 יח"ד. 57יח"ד, סה"כ  9
קומות מעל קומת   1-קומות מ מס'הגדלת   1.1.9

 קומות מעל קומת מרתף חלקית. 0-מרתף חלקית,  ל
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  1.1.9
 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.  1.1.8

 קביעת הוראות בגין מבנים לשימור.  1.1.54
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 1.1.55

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9799ובילקוט הפרסומים  50/43/1450

 .55/43/1450, בתאריך 0313
 

הועדה המחוזית  רדימשהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי41-9184193: טלפון 8545345

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955: טלפון

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

 
 

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

0923877909  
יח"ד ברח'  99הקמת בנין חדש בן : שם התכנית

 שכ' הבוכריםכנסת מרדכי 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטתבדבר אישור  ,1965-והבניה, התשכ"ה
 8 -תשריט  59 -הוראות : גרסת 4513977-545: 'מס

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : יחסת לתכניות הבאותיהמת

 התכנית מס' סוג היחס
 / א3509 ביטול
 91 ביטול
 3509 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1411 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 כנסת מרדכי   .: ירושלים רחוב: יישוב

רח' כנסת מרדכי נמצאת בשכונת הבוכרים ומיקומה בין 
 רח' שמואל הנביא לרח' אבינדב.

 

 : גושים וחלקות
 .511: חלקות במלואן, מוסדר, 34543: גוש

 X: 220985קואורדינטה 
 Y: 633475קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 3509בהתאם לתכנית  91

 

 : ת התכניתמטר
קומות וקומות מרתף לחניה  9הקמת בנין חדש בעל 

 יח"ד על מגרש ריק. 55ומחסנים עבור 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 : שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן

 ג'לאזור מגורים  3מאזור מגורים 
קומות למגורים מעל  9קביעת בינוי להקמת בנין חדש בן 

 יח"ד חדשות. 55קומות חניה תת קרקעיים עבור  1
 קביעת קווי בנין חדשים לבניה, כאמור.

מ"ר  5950.91קביעת שטחי בנייה בשטח התכנית 
מ"ר  999.89-מ"ר שטחים עיקריים ו 717.98מתוכם 

  כולל חניה, מחסנים וכו'.שטחי שירות 
  יעת השימושים בשטח למגורים.קב

 קביעת הוראות בינוי.
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

 קביעת הוראות בגין חניה.
 קביעת הוראות בגין מעלית.
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9978ובילקוט הפרסומים  43/54/1450

 .59/48/1450, בתאריך 9591
 

הועדה המחוזית  משרדיהאמורה נמצאת בהתכנית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה : . וכן במשרדי41-9184193: טלפון 8545345

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 41-9189955: טלפון

 באתרים לקהל, וובשעות שהמשרדים האמורים פתוח
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז : ירושלים, מרחב תכנון מקומי :  בית שמש
: 'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 ט /837 בש/

 רח' נחל תמר תוספת זכויות בנייה : שם התכנית
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

תכנית מתאר מופקדת  בית שמשבנייה לתכנון ול
   ט /939 בש/: 'מס מקומית

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 939מי/ במ/  ביטול
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 7-5,   1-50נחל תמר : בית שמש רחוב: יישוב

 שכ' רמת בית שמש א ,
 הכל על פי  הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 199560קואורדינטה 
 Y: 624150קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .15: חלקות במלואן, מוסדר, 30175: גוש

 

 : מטרת התכנית
 הרחבת קוטג'ים קיימים

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 א. שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים א לפי מבא"ת.

 ב. קביעת בינוי להרחב קוטג'ים קיימים.
מ"ר  1784 -בשטח וקביעתם לבנייה ג. הגדלת שטחי ה

מ"ר שטחי  375 -מ"ר שטחים עיקריים ו 1058)בהם 
 שירות (.

 ד. קביעת קווי בנין חדשים.
ה. תוספת קומה שלישית חבוייה חלקית בגג הרעפים 

 לחלק מן המבנים.
 ו. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה.

 ז. קביעת הוראות להריסת מבנים וחלקי מבנים.
 ח. קביעת הוראות בינוי.

 ט. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 ת תנאים למתן היתר בנייה בשטחי. קביע

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

-41: טלפון 8545345ושלים יר 5ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9184193

בית  54בית שמש, נחל שורק בנייה מקומית לתכנון ול
 41-8844779: טלפון 88544שמש 

 

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

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

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

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  תל-אביב
 

יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-מחוז: תל  
: 'מס מקומיתתכנית מתאר  אישורהודעה בדבר 

0911172107  
 98מלון נוף ים כחול לבן הירקון : שם התכנית

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965-יה, התשכ"היוהבנ

 9-תשריט 53-הוראות: גרסת 4518891-147: 'מקומית מס
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : יחסת לתכניות הבאותיהמת

 התכנית מס' סוג היחס
 1154/ 3תא/ במ/  שינוי

 5144תא/  ביטול
 מ ביטול
 00תא/  ביטול
 / א971תא/  ביטול

 53תמא/  כפיפות
 0/ 59תמא/  כפיפות
 39/ 3תמא/  כפיפות
 5/ 51תמא/  כפיפות
 1תממ/  כפיפות
 195תא/  כפיפות
 5תא/ ע/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 09הירקון : יפו רחוב-תל אביב: יישוב

, בקטע הרחוב שבין רחוב אלנבי לרחוב 09רחוב הירקון 
 יונה הנביא.
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 : גושים וחלקות
 .90: חלקות במלואן, מוסדר, 9850: גוש

 X: 178078קואורדינטה 
 Y: 664499קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
חדרי המלון ע"פ מדיניות העירייה להגדלת  מס'הגדלת 

 B  -ו Cמצאי חדרי מלונות ברמה של 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד מ"מגורים ב"  ל"מלונאות".   .5
 תוספת זכויות בנייה.   .1
 הקמת מבנה מלון חדש.  .3
 שינוי בקווי הבניין.  .0
 לבינוי, בטיחות ותנאים למתן היתר.קביעת הנחיות   .1
 קביעת הנחיות למרפסות.  .9

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9915ובילקוט הפרסומים  50/49/1450

 .43/49/1450, בתאריך 7137
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
-תל אביב 511מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי43-7931199: טלפון 97451יפו 
תל  99תל אביב, שד' בן גוריון בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 43-7107191: טלפון ,יפו-אביב
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  בני ברק
: 'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0970908109  
 מגורים ומסחר בבני ברק מתחם לובינסקי : שם התכנית

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

ובמשרדי הועדה  אביביה מחוז תל ילתכנון ולבנ
תכנית מופקדת  בני ברקה יהמקומית לתכנון ולבני

 91 -הוראות : גרסת 4594049-145: 'מס מפורטת
 01 -תשריט 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 
 הרשאותהיתרים או 
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 / א104בב/  שינוי
 / ב541בב/  שינוי
 / א541בב/  שינוי

 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 1/ מ/ 541בב/ מק/  כפיפות
 5/ ס/ 541בב/ מק/  כפיפות
 1/ ס/ 541בב/  כפיפות

 

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 הרב כהנמן   .: בני ברק רחוב: יישוב

ומדרום  0רח' כהנמן, ממזרח כביש מס'  - ממערב
 מתחם קוקה קולה

 X: 185350קואורדינטה 
 Y: 665200קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 .5497, 759, 753: חלקי חלקות, מוסדר, 9598: גוש

 

 : מגרשים
 / א104ב בהתאם לתכנית בב/ 

 / א104 בהתאם לתכנית בב/ 753
 

 : מטרת התכנית
 א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

ב שינוי ייעוד מתעשייה, שפ"פ ודרך ליעוד מגורים, 
 שצ"פ, דרך, שביל, מבני ציבור, תעסוקה ומסחר.

יח"ד, שטחי מסחר ושטחי  144ג. קביעת זכויות בנייה ל
 ציבור.

 ד. קביעת קווי בניין למבנים.
רח' עזרא עם רח' הרב ה. התווית מערך דרכים וחיבור 

 כהנמן.
 ו. קביעת הוראות בינוי, הריסה ופיתוח.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
קביעת אזורים לייעוד מגורים, משרדים, מבני ציבור, 
מסחר ושטח ציבורי פתוח ע"י הריסה חלקית של מבנה 

 : ישן ומתן זכויות בנייה והוראות לבנייה חדשה, וכדלהלן
 איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים. א.
 : קביעת ייעודי קרקע כדלהלן ב.

קומות  9. מגורים ד )עפ"י מבא"ת( לבניינים בני 5
מעל קומות קרקע+ קומת גג חלקית+ קומות 

מדרון( +  מתחת למפלס הקובע )דירות
 מרתפים.

. מסחר ומבנים ומוסדות ציבור )ייעוד משולב עפ"י 1
 מבא"ת(.

 . מבני ציבור3
 טח ציבורי פתוח.. ש0
. מגורים ומבנים ומוסדות ציבור )ייעוד משולב 1

 עפ"י מבא"ת( להקמת מבני מגורים+גני ילדים.
 . תעסוקה9
 . דרך מוצעת.7

 : קביעת זכויות בנייהג. 
מ"ר שטחים עיקריים למגורי  11,414. סה"כ 5

ביעוד מגורים/מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 
מ"ר מעל  14,444יח"ד, מתוכם  144עבור עד 
 שטח עיקרי מתחת לקרקע. 1,414-הקרקע ו

מ"ר למבנים ומוסדות ציבור ביעוד  1,444. סה"כ 1
 59מגורים ומבנים ומוסדות ציבור עבור הקמת 

: גני ילדים בתאי שטח
545,541,549,548,551,553. 

שטח עיקרי ביעוד מסחר ומבנים  50,004. סה"כ  3
וקומות  ומוסדות ציבור עבור הקמת בתי ספר,

מ"ר בתא  0,444מסחר בשטח עיקרי כולל של 
 .345שטח 
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מ"ר שטחים עיקריים שטח  8,494. סה"כ 0
לתעסוקה ומשרדים בתאי שטח 

345,341,341. 
מ"ר שטח עיקרי ביעוד מבנים  3,830. סה"כ 1

ומוסדות ציבור עבור מבני ציבור בתאי שטח 
343,340. 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע
מחוז בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

: טלפון 97451יפו -תל אביב 511תל אביב, דרך בגין 
. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', 43-7931199

העתק ההתנגדות  .44: 44-50: 55ב', ג', ה' בין השעות 
בני ברק,  בנייהועדה מקומית לתכנון ול יומצא למשרדי

 43-1779178: טלפון 15544בני ברק  19ירושלים 
 

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

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

 
 

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  בני ברק
: 'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0297721109  
 ב"ב 92ז'בוטנסקי  /מח 891בב/ : שם התכנית

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ובמשרדי הועדה  כי במשרדי  ,5891-והבניה, התשכ"ה

תכנית מופקדת  בני ברקבנייה ולהמקומית לתכנון 
 50 -הוראות : גרסת 4109918-145: 'מס מפורטת
 1 -תשריט 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' היחססוג 
 / ב541בב/  שינוי
 519בב/  שינוי
 131בב/  שינוי

 5/ 1תממ/  כפיפות
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 בני ברק 51רח. ז'בוטינסקי , בני ברק: יישוב

 X: 183600קואורדינטה 
 Y: 666450קואורדינטה 

 

 
 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .043, 041: חלקות במלואן 9513: גוש
 .047, 049, 041, 040: חלקי חלקות 9513: גוש

 

 : מטרת התכנית
 . שינוי ייעוד ממסחר לתעסוקה ומסחר שפ"פ ושצ"פ5
.קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי להקמת מבנה 1

קומות מעל חזית מסחרית לאורך דרך  51תעסוקה בן 
 ז'בוטינסקי ובסמיכות לתחנת הרק"ל של הקו האדום.

 

 : הוראות התכניתעיקרי 
 . שינוי ייעוד ממסחר לתעסוקה ומסחר, שפ"פ ושצ"פ.5
.קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי להקמת מבנה 1

קומת גג  + קומות מעל קומת מסחר 51תעסוקה בגובה 
 טכנית.

מ"ר עיקרי  7744: מעל הקרקע: . קביעת זכויות בנייה3
שטחי שירות מ"ר  0894מ"ר לצרכי ציבור,  144מתוכם 
 1114: מ"ר לצרכי ציבור. מתחת לקרקע 594מתוכם 

 מ"ר שרות.
 . קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים.0
 . קביעת חזית מסחרית פעילה לאורך רחוב ז'בוטינסקי1
. קביעת זיקת הנאה להולכי רגל ויצירת כיכר ציבורית 9

 לצורך הגדלת המרחב הפתוח בהיקף הפרויקט
 תניות לביצוע.. קביעת שלבים וה7
 . איחוד וחלוקה בסכמת בעלים.9
 . קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.8

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

: טלפון 97451יפו -תל אביב 511תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .43-7931199

העתק ההתנגדות  .44: 44-50: 55ב', ג', ה' בין השעות 
בני ברק, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול יומצא למשרדי

 43-1779178: טלפון 15544בני ברק  19ירושלים 
 

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

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

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

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  בת ים
: 'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

0997778102  
 2פינוי בינוי רוטשילד  9/979בי/: שם התכנית

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891-יה, התשכ"היוהבנ
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ובמשרדי הועדה  ה מחוז תל אביבילתכנון ולבני
תכנית מתאר מופקדת  בת יםבנייה המקומית לתכנון ול

 18 -הוראות : גרסת 4507979-141: 'מס מקומית
 18 -תשריט 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 / א319בי/  שינוי
 / ב319בי/  שינוי
 087בי/ מק/  שינוי
 / ב034 בי/ שינוי
 319בי/  שינוי
 / א1בי/  שינוי
 119בי/  שינוי
 377בי/  שינוי
 034בי/  שינוי
 / א034בי/  שינוי

 3תמא/  כפיפות
 5/ 043בי/  כפיפות
 043בי/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 1תממ/  כפיפות
 53תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 1רוטשילד : בת ים רחוב: יישוב

 X: 175750קואורדינטה 
 Y: 659325קואורדינטה 

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .500, 501, 505: חלקות במלואן 7501: גוש
 .593: חלקי חלקות 7501: גוש

 

 : מטרת התכנית
מתן אפשרות להריסת  -במסגרת התחדשות עירונית 

יח"ד ובמקומו קביעת זכויות  10בנין מגורים מסוכן בן 
 1-קומות מגורים ו 19והוראות בנייה להקמת מבנה ובו 

 קומות למלון מעל קומת קרקע וחניון תת קרקעי. 
למבנים  1445בתא שטח בנייה הגדלת זכויות ה

 ומוסדות ציבור.
 

 : תכניתעיקרי הוראות ה
קביעת זכויות והוראות : 1001A- 1001Bח . בתאי שט5

קומות  1קומות מגורים , 19בנייה להקמת  מבנה ובו 
מלון מעל קומת קרקע כפולת גובה הכוללת שטחי 

 קומות מרתף.  9מסחר וחניון תת קרקעי בעומק של 
קביעת זכויות בנייה והוראות : 1445. בתא שטח 1

קומות מעל חניון תת  0בן  בנייה להקמת מבנה ציבורי
 קומות מרתף. 9קרקעי בעומק של עד 

 
 

: עודי הקרקע הקיימים  בתכנית במצב הקייםי. ביטול י3
יעודי ימגורים ושטח לבנייני ציבור וקביעה במקומם של 

תיירות, שפ"פ ומבנים  מסחר, מגורים,: הקרקע הבאים
 ומוסדות ציבור.

יעת קווי בנין, קב: . קביעת הוראות בנייה בכל ייעוד0
קומות, חניה, הנחיות בינוי והנחיות בנוגע לעיצוב  מס'

 אדריכלי.
. קביעת איחוד וחלוקה על חלק משטח התכנית )בתאי 1

 .(1445-ו1001B, 1001A  שטח
הוראות בנושא איכות : . קביעת הוראות נוספות9

הסביבה, תנאים להיתרי בנייה, הריסת מבנים וגדרות, 
 ר מי נגר עילי חברת ניהול  ושימו

 . קביעת שלבים והתניות לביצוע.7
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

 97451 יפו-תל אביב 511מחוז תל אביב, דרך בגין 
. קבלת קהל בוועדה המחוזית 43-7931199: טלפון

העתק  .44: 44-50: 55בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 
בנייה ועדה מקומית לתכנון ול ההתנגדות יומצא למשרדי

 43-1119434: בת ים  טלפון 5בת ים, סטרומה 
 

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

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

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

 מחוז : תל-אביב, מרחב תכנון מקומי :  רמת גן
תכנית מתאר מקומית ברמה  דחייתהודעה בדבר 

 2 א/ /9277 רג/: 'מס מפורטת
 מגורים מתחם הצלע: שם התכנית

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר דחיית  ,1965 –ה, התשכ"ה יוהבני

שהודעה  1 א/ /5197 רג/: 'מס מקומית ברמה מפורטת
פורסמה בעיתונים בתאריך על דבר הפקדתה 

התשעג, עמוד , 9141ובילקוט הפרסומים  59/55/1451
 .19/55/1451, בתאריך 5358

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 : חסת לתכניות הבאותיהמתי
 התכנית מס' סוג היחס

 5/ ג/ 304רג/  שינוי
 808רג/  שינוי
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 התכנית מס' סוג היחס
 / א953רג/  שינוי
 805רג/  שינוי
 304רג/  שינוי
 / ג304רג/  שינוי
 5/ 3/ ג/ 304רג/  שינוי
 140רג/  שינוי
 3/ ג/ 304רג/  שינוי

 59/ ג/ 304רג/ מק/  כפיפות
 5/ 59/ ג/ 304רג/ מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .  הצלע : רמת גן רחוב: יישוב

 

 : גבולות התכנית
, 31, 189בין רח' הצלע לרח' עמל ובין חלקות  -מתחם א' 

 9140בגוש  083, 153, 111במזרח לבין חלקות  37
בין רח' הפודים לרח'  -גן התזמורת  -במערב מתחם ב' 

 הלפיד
 

 : גושים וחלקות
, 531, 514 ,558, 38, 35: חלקות במלואן 9140: גוש

590 - 599 ,371 - 379 ,188. 
 .937, 381, 37: חלקי חלקות 9140: גוש

 

 : ת התכניתמטר
 : . קביעת שני מתחמים לתכנון5

 מתחם א' למגורים, מבני ציבור ושטחים פתוחים.
 : מתחם ב' למבני ציבור ושטח ציבורי פתוח וזאת ע"י

א. שינוי ייעוד מאזור תעשייה, מבני ציבור, מגרש 
מיוחד, אזור מגורים ג' ואזור מגורים מיוחד לאזור 
מגורים ד', אזור מגורים מיוחד לאזור מבנים 

 ומוסדות ציבור ולשטח ציבורי פתוח במתחם א'.
ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' ואזור מגורים ג' 

 לשטח ציבורי פתוח במתחם ב'.
ג. קביעת שטחים פרטים פתוחים עם זיקת הנאה 

 ר.למעבר הציבו
ד. הרחבת רחוב הצלע ע,י מתן זיקת הנאה בשטח 

 פרטי פתוח.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
שינוי ייעוד קרקע מאזור תעשיה, מאזור : . מתחם א'5

מגורים ג' ומאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ד', 
 לאזור מגורים מיוחד, לבניין ציבורי ולש.צ.פ.

 . הרחבת רחוב הצלע.1
פתוח עם זיקת הנאה לציבור . קביעת שטח פרטי 3

 הולכי רגל.
 : . קביעת זכויות בנייה באזור מגורים ד' כדלקמן0

 51,194מעל מפלס הכניסה  445א. בתא שטח 
מ"ר שטחי שירות  7,394מ"ר שטחים עיקריים, 
מ"ר שטחי שירות  53,814מעל מפלס הכניסה, 

 מתחת למפלס הכניסה.
קומות מעל מפלס הכניסה  03-יח"ד ב 590

 הקובעת.
 53,141מעל מפלס הכניסה  441ב. בתא שטח 

מ"ר שטחי שירות  9,111מ"ר שטחים עיקריים, 

מ"ר שטחי שירות  55,994מעל מפלס הכניסה, 
 מתחת למפלס הכניסה.

קומות מעל מפלס הכניסה  37-יח"ד ב 538
 הקובעת.

. קביעת זכויות בנייה באזור מגורים מיוחד בתא שטח 1
 : כדלקמן 443

מ"ר שטחים עיקריים  3,104לס הכניסה מעל מפ
 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע. 5,714

קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת  59 -יח"ד ב 94
 )רח' עמל(.

מ"ר שטחים עיקריים  944מתחת למפלס הכניסה 
מ"ר שטחי שירות מתחת  194למבני ציבור; 

 למפלס הכניסה הקובעת.
 : יבור כדלקמן. קביעת זכויות בנייה למבנים ומוסדות צ9

מ"ר  734מעל מפלס הכניסה  545בתא שטח 
מ,ר  171 -קומות ו 0שטחים עיקריים בבניין בן 

 שטחי שירות מתחת למפלס הכניסה.
 : . מתחם  ב'7

שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ג' לש.צ.פ. עם 
 שימוש של בנייני ציבור.

 : . לקבוע זכויות בנייה כדלקמן9
 .304נית רג/ עפ"י תכ - 541בתא שטח 

 

הועדה המחוזית : משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
-תל אביב 511מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי, 43-7931199: טלפון 97451יפו 
רמת גן   19רמת גן, המעגל בנייה מקומית לתכנון ול

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 43-9713151: טלפון
 וכן, ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלובשעבימים 
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר

 

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב -מחוז תל
 
 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז : חיפה, מרחבי תכנון מקומי :
  עירון, מחוז חיפה- גלילית 

 מפורטתתכנית מפורטת ברמה  אישורהודעה בדבר 
 732 ענ/ /9287 חפאג/: 'מס

 יערות ואדי עארה: שם התכנית
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   731 ענ/ /5199 חפאג/: 'מס מפורטת ברמה מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
ניתן להוציא תכנית שמכוחה : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותיהמתי

 התכנית מס' סוג היחס
 11תמא/  פירוט

 3תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 30תמא/  כפיפות
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 התכנית מס' סוג היחס
 13תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 044ג/  כפיפות
 37תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .אזור ואדי עארה, מחוז חיפה -תכנון מחוזימרחב : יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .17, 9 - 5: חלקי חלקות 51509: גוש
 .53, 55, 8 ,9, 1 ,5: חלקי חלקות 51508: גוש
 .55, 8 ,9, 9 - 5: חלקי חלקות 51515: גוש
 .53, 55, 54, 9, 9 - 5: חלקי חלקות 51511: גוש
, 37 - 31 ,33 - 13, 9 - 9: חלקי חלקות 51513: גוש
38 - 05 ,03 ,01. 
 .05: חלקות במלואן 51510: גוש
, 14 ,58, 57 - 50, 9, 9 ,1, 5: חלקי חלקות 51510: גוש
38 ,01 ,07, 09. 

 .59 ,57, 50 ,53, 54, 1 - 5: חלקי חלקות 51511: גוש
, 31 ,35, 18 ,19, 19 ,11: חלקי חלקות 51519: גוש
30, 31 ,37, 39 ,05, 01 ,01, 09 ,08 ,13. 
 .33: חלקות במלואן 51517: גוש
 .01, 04 - 30, 31: חלקי חלקות 51517: גוש
 .54, 1: חלקי חלקות 51519: גוש
 .03, 38: חלקי חלקות 51590: גוש
, 34 -17, 10, 58, 51,59, 51-5: חלקי חלקות 51591: גוש
90 - 97. 

 .9 - 5: חלקי חלקות 51574: גוש
 .19, 58, 57 - 55, 8, 7, 1, 3 ,1: חלקי חלקות 51575: גוש
 .01, 37, 9: חלקות במלואן 51571: גוש
, 39, 39 ,31, 59, 8, 7, 1: חלקי חלקות 51571: גוש
04 ,00 ,09 ,07 ,08 ,15 - 13. 
 .9, 0 ,3, 5: חלקי חלקות 14199: גוש
 .11, 13 - 14, 59: חלקות במלואן 14183: גוש
 .19 - 19, 10, 9 - 9: חלקי חלקות 14183: גוש
 .31, 34: חלקי חלקות 14344: גוש
 .39, 17: חלקות במלואן 14341: גוש
 .31, 30, 19, 19, 10: חלקי חלקות 14341: גוש
 .51: חלקות במלואן 14343: גוש
, 59, 50 ,53, 55 - 9, 9 - 3: חלקי חלקות 14343: גוש
57 ,14 - 11. 
 .19, 53, 55: חלקות במלואן 14340: גוש
, 10, 14, 51, 54 - 9, 9 - 1: חלקי חלקות 14340: גוש
11 ,17, 19 ,34 - 31. 
 .1: חלקות במלואן 14341: גוש
, 59 ,51, 53, 54, 9 - 9, 0 - 1: חלקי חלקות 14341: גוש
11, 13. 

 .3: חלקות במלואן 14349: גוש
 .51 ,50, 51 ,55, 7, 1 ,0, 1 ,5: חלקי חלקות 14349: גוש
 .55 - 7, 1 ,0, 1 ,5: חלקי חלקות 14347: גוש
 .59: חלקות במלואן 14349: גוש

, 18, 17, 10 - 58, 57 ,59: חלקי חלקות 14349: גוש
33, 30 ,37. 
 .01, 00: חלקי חלקות 14355: גוש
 .31, 17: חלקי חלקות 14351: גוש
 .90: חלקות במלואן 14353: גוש
 .95 - 18, 11, 07: חלקי חלקות 14353: גוש
 .9: חלקי חלקות 14351: גוש
 .35, 14 ,58, 9 - 3: חלקי חלקות 14310: גוש
 .18, 17 - 11, 13, 15: חלקות במלואן 14331: גוש
, 30 - 34, 19, 10, 11, 58 - 9: חלקי חלקות 14331: גוש
38 - 05. 

 .50, 55: חלקות במלואן 14333: גוש
 .59 - 51, 53 ,51, 54 ,8: חלקי חלקות 14333: גוש
 .11, 59: חלקות במלואן 14330: גוש
 ,58, 57, 51 - 51, 1 ,0, 5: חלקי חלקות 14330: גוש
14 ,11 - 10 ,17 - 34 ,31. 
 .15, 58: חלקות במלואן 14339: גוש
 .51, 7 - 1, 1 ,5: חלקי חלקות 14339: גוש
 .04 - 39, 51: חלקי חלקות 14337: גוש
 .11, 9 - 5: חלקות במלואן 14339: גוש
 .53 ,51, 7: י חלקותחלק 14339: גוש
 .11, 58 - 59: חלקי חלקות 14309: גוש
 .3, 5: חלקי חלקות 14314: גוש
 .1: חלקות במלואן 14311: גוש
 .31, 53 ,51, 7 ,9, 0 - 1: חלקי חלקות 14311: גוש
 .35 - 18, 9 - 1: חלקי חלקות 14313: גוש
 .50 ,53, 54: חלקות במלואן 14387: גוש
, 19 -11, 59 -51, 51 ,55, 8 -9: חלקותחלקי  14387: גוש
18 - 35. 

 .05: חלקי חלקות 14388: גוש
 .9 - 9: חלקי חלקות 14059: גוש
 .39, 14, 7, 3 - 5: חלקות במלואן 14013: גוש
, 15, 58 ,59, 51, 8 ,9, 1: חלקי חלקות 14013: גוש
17 - 33 ,30 - 39 ,38. 
 .09, 01, 38 ,39, 31 ,35, 5: חלקי חלקות 14010: גוש
 .51 - 54, 9 ,7, 1 ,0: חלקות במלואן 14011: גוש
, 13 - 14, 57 - 53, 8, 9, 3: חלקי חלקות 14011: גוש
19, 18. 
 .7 ,9: חלקות במלואן 14019: גוש
 .18, 59, 53 ,51, 8 ,9, 1 ,0, 5: חלקי חלקות 14019: גוש
 .19 ,17, 58, 59 ,51, 9: חלקי חלקות 14019: גוש
 .10 - 11, 59, 3: חלקי חלקות 14034: גוש
, 05 -37, 35, 18 -17, 15, 9, 5: חלקי חלקות 14031: גוש
01. 

 .113: חלקות במלואן 14011: גוש
 .04, 39, 31 - 19, 58: חלקות במלואן 14759: גוש
, 11, 11 - 14, 59, 59 - 50: חלקי חלקות 14759: גוש
33 - 39 ,38 ,05 - 00. 
, 50, 55 - 7, 1 ,0, 1 ,5: במלואןחלקות  14757: גוש
59, 57 ,58. 
 .15 ,14, 59, 51, 53 ,51, 9, 3: חלקי חלקות 14757: גוש
 .01 ,05: חלקי חלקות 14759: גוש
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 : ת התכניתמטר
 .11פרוט מתחמי היער עפ"י תמא/ 

ביחס למצב תכנוני  11עדכון/התאמה/תיקונים לתמא/ 
 קיים ומאושר.

 חקלאי" לאזור "יער" לסוגיו השונים.שינוי ייעוד שטח מ"אזור 
 שינוי ייעוד שטח מ"יער" ל"שטח חקלאי".

שיפור נוף, : הוראות בדבר שימור וטיפוח יערות למען
העשרת המגוון הצמחי, תשתית לנופש, שיבוח תנאי 

 המרעה, שימור הקרקע ושמירת השטח.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 קביעה מדויקת של מתחמי היערות. -
 קביעת ופרוט התכליות המותרות בשטחי היערות. -
 התווית מערכת דרכים. -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 9310ובילקוט הפרסומים  59/51/1455

 .41/45/1451, בתאריך 5954עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51"ם מחוז חיפה, שד הפליבנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 40-9933011: טלפון, 33481
 34411עירון, עארה  ערערה בנייה מקומית לתכנון ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 40-9315798: טלפון
וכל , חיפה 51מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיהמעונ
 משרד של האינטרנט באתרלקהל, והאמורים פתוחים 

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

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

0072192309  
מתחם מגורים מיוחד  ט  9797חפ/: שם התכנית

 ברמת אלון דרום
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
: 'מס תכנית מפורטתמופקדת  חיפהבנייה לתכנון ול
4471151-340    

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 5701חפ/  שינוי
 5709חפ/  שינוי
 5/ י/ 118חפ/  שינוי
 / י118חפ/  שינוי
 / ה5709חפ/ במ/  שינוי
 1/ י/ 118חפ/ מק/  שינוי
 / גב5044חפ/ מק/  שינוי

 
 

 

 התכנית מס' סוג היחס
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 1/ י/ 118חפ/  כפיפות
 פמ /5044חפ/ מק/  כפיפות
 0/ יב/ 5044חפ/ מק/  כפיפות
 5/ יב/ 5044חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5044חפ/ מק/  כפיפות
 / יב5044חפ/  כפיפות

 

 : שטחים הכלולים בתכנית ומקומםה
 מת אלון דרום, ראוארבך אליהו: חיפה רחוב: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .11: חלקות במלואן 51981: גוש
 .17: חלקותחלקי  51981: גוש

 

 : מטרת התכנית
יח"ד בשני מבנים בני  519הקמת מתחם מגורים הכולל 

 קומות. 15
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ד'

ב. שינוי המרווחים המותרים וקביעת המרווחים התת 
 קרקעיים

 10,144-מ"ר ל 7944-ג. הגדלת השטחים העיקריים מ
 מ"ר.

קומות  9מבנים אחד בן  1-הקומות מ מס'ד. שינוי ב
קומות תוך שינוי  15מבנים בני  1-קומות ל 59והשני בן 

 מ' 71 -מ' ל  10 -מ' ו  15 -נים מ ישל הבני הגובה
 יח"ד. 519 -יח"ד ל  79-יחידות הדיור מ מס'הגדלת  ה.

 ו. קביעת השטח המותר למרפסות מקורות.
 מ'. 3.54 -מ' ל  3.4מותר לקומה מ. ז. הגדלת גובה

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

 : וןטלפ 33481חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 40-9933011

: חיפה  טלפון 3חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
40-9319947 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : חיפה, מרחב תכנון מקומי :  חיפה
: 'מס תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

0991187309  
שינוי ייעוד קרקע והוראות 2391חפ/: שם התכנית

 חיפה 997מוריה 90חלקה  90789בנייה בגוש 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  חיפהבנייה לתכנון ול

    4501897-340: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 010חפ/  שינוי
 / ה118חפ/  שינוי
 118חפ/  שינוי
 / ד5חפ/  שינוי
 5/ יב/ 5044חפ/ מק/  שינוי

 / יב5044חפ/  כפיפות
 / שש5044חפ/  כפיפות
 1/ י/ 118חפ/ מק/  כפיפות
 0/ יב/ 5044חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ5044חפ/ מק/  כפיפות
 39תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 5184חפ/  כפיפות
 / א759חפ/  כפיפות
 5/ י/ 118חפ/  כפיפות
 / י118חפ/  כפיפות
 / תט5044חפ/ מק/  כפיפות
 / גב5044חפ/ מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 557מוריה  שד: חיפה רחוב: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 .54: חלקות במלואן, מוסדר, 54795: גוש

 

 : מטרת התכנית
 הסדרת בנייה קיימת ושימושים עסקיים קיימים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
א. שינוי ייעוד הקרקע ממגורים א' למגורים ומסחר 

 וקביעת חזית מסחרית.
ב. תוספת שטחי בנייה למסחר בקומת הקרקע בחזית 

 המבנה הקדמי.
ג. שינוי קווי בנין ע"פ הבנייה בפועל ותוך הכללת 

ן הקדמי יתוספת השטח למסחר בקומת הקרקע בבני
 הפונה לרחוב.

ד. קביעת הוראות בנייה לתוספת השטח המסחרי 
 והנחיות לשימושים העסקיים.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול למשרדיתונים, יבע

 : טלפון 33481חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 40-9933011

: חיפה  טלפון 3חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
40-9319947 

 

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

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

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

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

0079390309   
שינוי ייעוד ברחוב חלוצי   ד' 9707חפ/: שם התכנית

 התעשייה. חברת אוברסיז
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
    4470354-340: 'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותיהמתי

 התכנית מס' סוג היחס
 / א5747חפ/  שינוי

 / גב5044חפ/ מק/  כפיפות
 5747חפ/  כפיפות
 5485חפ/  כפיפות
 / יב5044חפ/  כפיפות
 5/ יב/ 5044חפ/ מק/  כפיפות
 / שש5044חפ/  כפיפות
 111חפ/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 13תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 / יג5044חפ/ מק/  כפיפות
 / מר5044חפ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 חלוצי התעשיה   .: חיפה רחוב: יישוב

השטח הכלול בתכנית זו נמצא במפרץ חיפה  מדרום 
לרחוב חלוצי התעשייה ממזרח למתחם סדנאות 

 הרכבת.
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 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .9: חלקותחלקי  55170: גוש
, 18, 19, 17, 19, 11, 10: חלקות במלואן 55939: גוש
34 ,35 ,31 ,33 ,30 ,31. 
 .95, 94, 74, 98: חלקי חלקות 55939: גוש

 

 : ת התכניתמטר
זור ושינוי ייעוד הקרקע משטח דרך לא ביטול דרך  א.

גבלות הבנייה ייה אשר עליו יחולו כל הוראות ומתעש
א' זאת במטרה 5747וחפ/ 5747שנקבעו בתכניות חפ/

לאפשר מתחם מאוחד ורציף לצורך הקמת מערך 
 לוגיסטי של אחסנה. 

ין המאושרים ויצירת קו בניין היקפי ישינוי קווי הבנ  ב.
 לאורך גבולות המתחם.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 שינוי ייעוד הקרקע משטח דרך לאיזור תעשייה   א.
 קביעת שימושים  ב.
 קביעת מגבלות והוראות בנייה  ג. 
 שינוי קווי הבנין  ד.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9793ובילקוט הפרסומים  50/43/1450

 .19/41/1450, בתאריך 0484
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51שד הפלי"ם  מחוז חיפה,בנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 40-9933011: טלפון, 33481
: טלפוןחיפה  3חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 40-9319947
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

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

0013717309  
שינוי ייעוד מאב"צ  ג 9211חפ/: שם התכנית

 .30למגורים  ברח איינשטיין 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
    4483717-340: 'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה: וחלוקה איחוד
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : יחסת לתכניות הבאותיהמת

 התכנית מס' סוג היחס
 / א5118חפ/  שינוי
 0/ יב/ 5044חפ/ מק/  שינוי
 5/ יב/ 5044חפ/ מק/  שינוי
 / ה118חפ/  שינוי
 / גב5044חפ/ מק/  שינוי
 5118חפ/  שינוי
 / יב5044חפ/  שינוי

 התכנית מס' סוג היחס
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 1/ י/ 118חפ/  כפיפות
 / פמ5044חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5044חפ/ מק/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ., אחוזה34אינשטיין : חיפה רחוב: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .11: חלקות במלואן 54793: גוש
 .88: חלקי חלקות 54793: גוש

 

 : ת התכניתמטר
 שינוי ייעוד הקרקע לצורך הקמת מבנה  למגורים.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
א. שינוי ייעוד הקרקע מאתר לבנין ציבורי ליעוד של 

 מגורים ב'
 .1445לתא שטח בנייה ב. קביעת זכויות והוראות ה

ג. מתן אפשרות להקמת חניון מקורה במרווח הקדמי 
/ יב כמגרש בצד  5044בשונה מהנדרש לפי חפ/ מק/

הגבוה של הדרך וקביעת הוראות בנייה לנושא דירוג 
מ' בחלקים מסוימים בלבד משטח  0.44בגובהו עד 

 החניון וכן איסור פתחים בו. 
 ד. קביעת חובת דרוג המבנה. 

 ה. קביעת תקן החניה.
 1/י/118לעליות גג בהתאם לחפ/  ו. תוספת שטח עיקרי

ז. איסור כל קירוי במרווחים למעט בקומת החנייה 
 והכניסה.

 ח. קביעת עצים בוגרים לשימור, להעתקה  ולעקירה. 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9789ובילקוט הפרסומים  59/40/1450

 .55/41/1450, בתאריך 1394
 

המחוזית הועדה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 40-9933011: טלפון, 33481
: טלפון חיפה 3חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 40-9319947
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

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

0909011301    
שינוי ייעוד קרקע ממבנה ציבור : שם התכנית

 לתעשייה קלה ומלאכה
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
    4545411-341 : 'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
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 : יחסת לתכניות הבאותיהמת
 התכנית מס' סוג היחס

 004כ/ מק/  שינוי
 / ג511כ/  שינוי

 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 514כ/  כפיפות

 

 : בתכנית ומקומםהשטחים הכלולים 
 . 54בצרי יוסף : קרית אתא רחוב: יישוב

באזור התעשייה עיר גנים בקרית אתא ברחובות 
התעשיה ויוסף בצרי, בקירוב למחלף קריית אתא דרום 

 )עוקף קריות( 11בכביש 
 

 : גושים וחלקות
 .19, 57, 59: חלקות במלואן, מוסדר, 55919: גוש

 

 : ת התכניתמטר
ממבנה ציבור לתעשייה קלה ומלאכה שינוי ייעוד קרקע 

ולחילופין, ואיחוד שטחים למבני ציבור ללא שינוי בשטח 
 הכולל של ייעודי הקרקע

 

 : עיקרי הוראות התכנית
א. שינוי ייעוד קרקע ממבנה ציבור לתעשייה קלה 
ומלאכה ולחילופין, ואיחוד שטחים למבני ציבור ללא 

 שינוי בשטח הכולל של ייעודי הקרקע.
הוראות וזכויות הבנייה יהיו בהתאם לתכניות ב. 

 .514כ/-/ג ו511מאושרת כ/
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9115ובילקוט הפרסומים  40/45/1453

 .14/41/1453, בתאריך 1899
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51י"ם מחוז חיפה, שד הפלבנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי40-9933011: טלפון, 33481
 19544קרית אתא, קרית אתא בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 40-9079014: טלפון
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

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

0972883313 
  911יחידות דיור בחלקה  2תוספת : שם התכנית

 , פרדס חנה90073גוש 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   4591993-313: 'מס מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותייהמת

 התכנית מס' סוג היחס
 57ש/  שינוי
 111ש/  שינוי
 59ש/  שינוי

 התכנית מס' סוג היחס
 / א393ש/ מק/  כפיפות
 / א814ש/ מק/  כפיפות
 513ש/  כפיפות

 

 : בתכנית ומקומםהשטחים הכלולים 
 . 19אלחריזי : כרכור רחוב-פרדס חנה: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .511: חלקות במלואן 54473: גוש
 .575: חלקי חלקות 54473: גוש

 

 : ת התכניתמטר
יחידות  3יחידות דיור )צפיפות של  1תוספת של 

 לדונם(, תוך תוספת שטחי בנייה ושינוי קוי בנין.
 

 : התכנית עיקרי הוראות
 3סה"כ  -יחידות דיור ליחידה הקיימת  1א( תוספת 
 יחידות דיור.

 514-מ"ר מעל לקרקע ו 157: ב( תוספת שטח עיקרי
 מ"ר שטח עיקרי. 934מ"ר מתחת לקרקע, סה"כ 

 מ"ר שטח שרות. 514סה"כ  -ג( קביעת  שטחי שירות  
 מ'. 0-מ' ל 1-ד( שינוי קוי בנין קדמי מ

 בנייה.ה( קביעת הוראות 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9931ובילקוט הפרסומים  11/47/1450

 .50/47/1450, בתאריך 9748
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 40-9933011: טלפון, 33481
כרכור, דרך הבנים -פרדס חנהבנייה מית לתכנון ולמקו
, 477-8778843: טלפון 37444כרכור -פרדס חנה 14

ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

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

0918191303  
 קביעת הנחיות מיוחדות בשפ"פ: שם התכנית

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  חוף הכרמלבנייה לתכנון ול

    4519808-343: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 / א359מכ/ מק/  שינוי
 359מכ/  שינוי
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 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 דרך הים   .: רחובעתלית : יישוב

 -בכניסה ליישוב עתלית, בסמוך לתחנת הדלק "סונול" 
 קיימת.

 

 : גושים וחלקות
 .1, 5: חלקי חלקות, מוסדר, 54118: גוש

 

 : טרת התכניתמ
תוספת שימושים לשטח פרטי פתוח וקביעת הנחיות 

 מיוחדות.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 : תוספת שימושים ליעוד של שטח פרטי פתוח

למאגר מים, ביוב, : א. ישמש לגינות נוי ומתקני תשתית
חשמל, תחנות טרנספורמציה, צובר לגז, כולל מעבר 

 לרכב חירום.
 ב. חנייה.

 ג. קביעת זכויות בנייה למבני התשתית.
ד. התוכנית משנה רק את המפורט בה ויתר ההוראות 

/א המאושרות ממשיכות 359, מכ/מק/359בתוכנית מכ/
 לחול.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  94לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

 : טלפון 33481יפה ח 51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 40-9933011

 34994חוף הכרמל, עין כרמל בנייה מקומית לתכנון ול
 40-9539153: טלפון

 

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

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

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

 יוסף משלב
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז חיפה 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי : גלילית מחוז הדרום
: 'מספורטת הודעה בדבר הפקדת תכנית מ

99/ 02/ 298/ 93 
תחנת תדלוק בכניסה המזרחית : שם התכנית

 80לכסייפה מדרך מס' 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 מפורטתתכנית מופקדת  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול

   53 /109 /41 /55: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 בכל תחום התכנית היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 1/ 109/ 41/ 7 שינוי
 8/ 109/ 41/ 7 שינוי

 50/ 0תממ/  כפיפות
 10/ 13תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
על כביש הכניסה המזרחית לישוב תחנת תדלוק 

 94כסייפה, סמוך למפגש עם כביש 
 X: 210200קואורדינטה 
 Y: 571650קואורדינטה 

 

 : גבולות התכנית
 רצוף כמסומן בתשריט בקו כחול

 

 נגב מזרחי: מרחבי תכנון גובלים
 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .5: חלקי חלקות 544711: גוש
 .5: חלקי חלקות 544713: גוש

 

 : מטרת התכנית
 . 0שינוי  59הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' לפי תמ''א/ 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 א. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לתחנת תדלוק. 

 ב. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בנייה.
 בנייה.ג. מתן תנאים להיתרי 

 ד. קביעת הנחיות סביבתיות.
 

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

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

פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 
ימים  70לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

 : טלפון 90544באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 49-9193781

מחוז הדרום, התקוה בנייה מחוזית לתכנון ול -מקומית 
 49-9193781: טלפון 90544באר שבע  0

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
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 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  אילת
תכנית מפורטת ברמה מפורטת  אישורהודעה בדבר 

 91 /299 /03 /2: 'מס
שכ'  399מבנה צמוד קרקע במגרש : שם התכנית

 אילת 7שחמון רובע 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   58 /150 /43 /1: 'מפורטת ברמה מפורטת מס

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : יחסת לתכניות הבאותיהמת

 התכנית מס' סוג היחס
 057/ מק/ 1 שינוי
 150/ 43/ 1 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 551דרך הבשמים : אילת רחוב: יישוב

, שכונת 551המגרש ממוקם ברחוב דרך הבשמים 
 אילת - 9שחמון, רובע 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 .514: חלקות במלואן, מוסדר, 04518: גוש

 X: 193160קואורדינטה 
 Y: 383610קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 150/ 43/ 1בהתאם לתכנית  355

 

 : ת התכניתמטר
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. מכונות 5

 מ'.  5מ', מוצע  1 -בלבד. מאושר
מ"ר, תוספת  594 -מאושר : . תוספת זכויות בנייה 1

 מ"ר. 394 -מ"ר עיקרי. סה"כ  594
 +.- 4.44 -בניית קומה מתחת למפלס ה. 3
 .4. מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין 0
מ"ר, תוספת  144מ"ר, מאושר  114 -. שינוי תכסית ל1

 מ"ר. 14
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  43/40/1450

 .14/43/1453, בתאריך 3719
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0חוז הדרום, התקוה מבנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי49-9193781: טלפון, 90544
אילת   5אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 49-9397550: טלפון
 באתרלקהל, וובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

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

0977997707  
רח' בבא  127מגורים במגרש מס' : שם התכנית

 דימונה 12סאלי 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15 -הוראות : גרסת 4579009-947: 'מפורטת מס

 51 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : יחסת לתכניות הבאותיהמת

 התכנית מס' סוג היחס
 01/ 541/ 43/ 11 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 81בבא סאלי : דימונה רחוב: יישוב

, שכ' ערבה, 81שטח התכנית נמצא ברח' בבא סאלי 
 דימונה

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .94, 71, 15: חלקי חלקות 38148: גוש
 .01: חלקי חלקות 38155: גוש

 

 : גושים ישנים
 .38155: ישןגוש   - 38155: גוש נוכחי
 .38148: גוש ישן  - 38148: גוש נוכחי

 X: 203435קואורדינטה 
 Y: 552369קואורדינטה 

 

 : מגרשים
 01/ 541/ 43/ 11בהתאם לתכנית  119

 

 : ת התכניתמטר
המיועד  119הוספת בנייה במגרש )תא שטח( מס' 

; 81/1/7; 81/1,7; 81/1,0למגורים א', עבור בתים מס' 
, 81רח' בבא סאלי  81/59,14; 81/53,51; 81/54,51

 דימונה.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
עבור בתים מס'  119שינויים במגרש מגורים מס' 

81/1,0 ;81/1,7 ;81/8,55 ;81/54,51 ;81/53,51 ;
81/59,14 : 

 הוספת שטחי בנייה למטרה עיקרית.   .5
 קביעת זכויות בנייה למטרת שרות.   .1
 מ'. 7.9 -מ' ל 7 -מבנה משינוי גובה   .3
 שינוי קווי ביניין.  .0
 קביעת תנאים להקמת מחסנים, ממ"דים וגגונים.  .1
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .9
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.  .7

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9937ובילקוט הפרסומים  57/47/1450

 .51/47/1450, בתאריך 9789
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הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי49-9193781: טלפון 90544
דימונה  5דימונה, שד הנשיא בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 49-9193591: טלפון 9944
עות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימים ובש

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

 
 

 
 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  בני שמעון

: 'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 
39/ 03/ 237/ 92 

 מתקני הספקת מים "תפרח": שם התכנית
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   51/ 139/ 43/ 35: 'מפורטת מס

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותיהמתי

 התכנית מס' סוג היחס
 11/ 341/ 41/ 7 שינוי
 341/ 41/ 7 שינוי

 30תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 13/ 50/ 0תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות

 1/ ב/ 30תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 11מצפון לחוות גילת ובסמוך לכביש 

 

 : גבולות התכנית
 רצוף.כמסומן בתשריט בקו כחול 

 

 : גושים וחלקות
 .0: חלקי חלקות, מוסדר, 544131/5: גוש

 

 : ת התכניתמטר
. הסדרה סטטוטורית של מתקן מקורות הקיים ושינוי 5

 תחנת שאיבה. -היעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי 
. תוספת יחידות שאיבה למתקן למענה לצרכי הספקת 1

 המים לבאר שבע והסביבה.
 תנאים למתן היתרי בנייה. קביעת הנחיות בינוי ו3
 . מיזעור מפגעים סביבתיים הנובעים מהפעלת התחנה0

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 -שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי למתקנים הנדסיים  -

 תחנת שאיבה. 
 קביעת שטחים לבינוי ופיתוח.  -
 קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בנייה.  -
 הגדרת זכויות בנייה.  -
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  -

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9855ובילקוט הפרסומים  49/55/1450

 .49/55/1450, בתאריך 719עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי49-9193781: טלפון 90544
בני שמעון, בית קמה  בית קמה בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 49-9117814: טלפון 91344
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  בני שמעון
: 'מס תכנית מפורטת הארכת תוקף הודעה בדבר

 9029 מפ/ /7
 וולטאי, קיבוץ דבירמתקן פוטו: שם התכנית

הוראות תכנית תמ"א נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
: 'מס תכנית מפורטת הארכת תוקףבדבר  ,54/ד/54

לתקופה של שנתיים נוספות, עד    5415 מפ/ /7
 .10.1.1457: לתאריך
 ללא איחוד וחלוקה: וחלוקהאיחוד 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 : חסת לתכניות הבאותיהמתי
 התכנית מס' סוג היחס

 31משד/  שינוי
 341/ 41/ 7 שינוי

 54/ ד/ 54תמא/  פירוט
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 079/ 43/ 7 כפיפות
 0/ 543/ 43/ 7 כפיפות
 50/ 0תממ/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 דבירה.: יישוב

 X 593144קואורדינטה 
 Y 184944קואורדינטה 

 בשטחי החקלאות של קיבוץ דביר
 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 .5: חלקותחלקי , מוסדר, 544110/5: גוש

 

 : ת התכניתמטר
 וולטאי בקיבוץ דביר.-הקמת מתקן פוטו

 

 : עיקרי הוראות התכנית
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד מעורב קרקע 

 חקלאית ומתקנים הנדסיים. 
-וולטאי בהספק של כ-קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו

 מגוואט;  0.3
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 קביעת השימושים המותרים; 
 קביעת הוראות בנייה; 

 קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים; 
 קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות; 

 קביעת השלבים והנחיות לביצוע; 
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.

קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית 
 וביעוד יער.

ום קביעת התנאים להחזרת השטח לייעודו הקודם, בת
 פעילות המתקן הפוטו וולטאי.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך התכנית  אישורהודעה על 
, התשעב, 9015ובילקוט הפרסומים  54/41/1451

 .10/41/1451, בתאריך 9108עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 49-9193781: טלפון 90544
בני שמעון, בית קמה  בית קמה בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין יוכל המעונ, 49-9117814: טלפון 91344
ות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימים ובשע

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

 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  חוף אשקלון
: 'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

31/ 03/ 228/ 9 
 מאגר קולחים  נתיב העשרה: שם התכנית

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  חוף אשקלוןבנייה לתכנון ול

 . 0/ 119/ 43 /31: 'מס
 .ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : תרי בנייה והרשאותיה
 .היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 1/ 119/ 43/ 9 שינוי
 107/ 43/ 9 שינוי
 115/ 41/ 9 שינוי
 115/ 41/ 9 שינוי

 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 50/ 0תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 03/ 50/ 0תממ/  כפיפות

 
 

 

 התכנית מס' סוג היחס
 31תמא/  כפיפות
 50/ 0תממ/  כפיפות
 30תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .מושב נתיב העשרה: יישוב

 שטח פתוח מערבית לישוב.
 X: 155250קואורדינטה 
 Y: 609400קואורדינטה 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 .5777: גושים בחלקיות, לא מוסדר

 

 : מטרת התכנית
 א. הקמת מאגר קולחים לשימוש חקלאי. 

 ב. התווית דרך גישה למאגר. 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
א. הסדרת שטח למאגר מים, בתחום משבצת הקרקע 

יעודי קרקע מקרקע ישל מושב נתיב העשרה, ע''י שינוי 
 יעודו שטח למתקנים הנדסיים. יחקלאית לשטח ש

עודי קרקע יב. הסדרת דרך גישה למתקן ע''י שינוי י
עודו ימקרקע חקלאית ושטח למתקן הנדסי לשטח שי

דרך מוצעת, וכן שינוי מיעוד מתקנים הנדסיים לקרקע 
 חקלאית.

ג. הנחיות לשיקום נופי של האתר ומזעור ההשפעה 
 הנופית של המאגר על סביבתו. 

ות בנייה למתקנים לד. קביעת הנחיות, זכויות ומגב
 הנדסיים.

 וע. ה. קביעת התניות לביצ
 ו. קביעת הנחיות סביבתיות.  
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 70לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  544סעיף 

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

-49: טלפון 90544שבע באר  0ה ומחוז הדרום, התקו
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9193781

  79544אשקלון  חוף אשקלון,בנייה מקומית לתכנון ול
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  חוף אשקלון
: 'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 

7/ 03/ 918/ 1 
 מושב גיאה 20, 98חלקות : שם התכנית

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

   8/ 519/ 43/ 9: 'מפורטת מס
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים : איחוד וחלוקה

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

 היתרים או הרשאות
 : יחסת לתכניות הבאותיהמת
 התכנית מס' היחססוג 
 1/ 519/ 43/ 9 שינוי
 519/ 43/ 9 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 גיאה   .: יישוב

 .14, 59מושב גיאה חלקות  -מועצה אזורית חוף אשקלון 
 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .14, 59: חלקות במלואן 1179: גוש
 .19, 15: חלקי חלקות 1179: גוש

 X: 162650קואורדינטה 
 Y: 615150קואורדינטה 

 

 : ת התכניתמטר
 14ושינויים בגבול עם נחלה מס'  59פיצול נחלה מס' 

ע''י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקה בהסכמת 
 בעלים וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה.

 

 : עיקרי הוראות התכנית
 . שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למגורים. 5
 .שינוי ייעוד קרקע ממגורים ביישוב כפרי למגורים א. 1
. קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי ורכב בתא שטח 3

 ב'.59
 . קביעת הוראות וזכויות בנייה.0

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
מוד , התשעד, ע9700ובילקוט הפרסומים  34/41/1450

 .19/45/1450, בתאריך 3017
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי49-9193781: טלפון 90544
, 79544אשקלון  חוף אשקלון,בנייה מקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 
 
 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  חוף אשקלון
: 'מס תכנית מפורטת הארכת תוקף הודעה בדבר

 9002 מפ/ /7
 מתקן פוטו וולטאי מושב ברכיה: שם התכנית

הוראות תכנית תמ"א נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
: 'מס תכנית מפורטת הארכת תוקףבדבר  ,54/ד/54

: לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך 5441 מפ/ /9
11.3.1457. 

 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותיהמתי

 התכנית מס' סוג היחס
 541/ 41/ 5 שינוי

 54/ ד/ 54תמא/  פירוט
 3/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 30תמא/  כפיפות
 130/ 41/ 9 כפיפות
 574/ 43/ 9 כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 ברכיה   .: יישוב

 X X=166,341קואורדינטה 
 Y Y=619,155קואורדינטה 

מושב שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של 
 .31ברכיה, והוא ממוקם בסמוך ומצפון לכביש מס' 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .9: חלקי חלקות 1990: גוש
 .59: חלקי חלקות 1985: גוש
 .9, 0 - 1: חלקי חלקות 1981: גוש

 

 : ת התכניתמטר
מגווט  54 -וולטאי בהספק של כ-הקמת מתקן פוטו

 לצורך הפקת חשמל במושב ברכיה.
 

 : עיקרי הוראות התכנית
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים 

 הנדסיים וקרקע חקלאית עם זיקת הנאה לרכב.
 קביעת שימושים ותכליות.

 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.
וולטאי -קביעת התנאים לרישוי חיבור המתקן הפוטו

 לרשת החשמל לפני שלב ההקמה וההפעלה. 
קביעת התנאים להחזרת השטח לעבוד חקלאי עם תום 

 וולטאי.-פעילותו כמתקן פוטו
 קביעת רמת הגמישות בתכנית.
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פורסמה בעיתונים בתאריך התכנית  אישורהודעה על 
, התשעב, 9389ובילקוט הפרסומים  41/43/1451

 .11/43/1451, בתאריך 3135עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 49-9193781: טלפון 90544
,  79544חוף אשקלון,   אשקלון בנייה מקומית לתכנון ול

ות שהמשרדים ובשעין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  נגב מערבי
: 'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

19/ 03/ 281/ 3 
 קיבוץ חולית: שם התכנית

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  נגב מערביבנייה לתכנון ול

   3 /198 /43 /15: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : לתכניות הבאות תהמתייחס

 התכנית 'מס סוג היחס                               
 39משד/  שינוי
 111/ 41/ 7 שינוי
 5/ 198/ 43/ 7 שינוי
 198/ 43/ 7 שינוי

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 קיבוץ חולית: יישוב

 בתחום מועצה אזורית אשכול
 X: 571.500קואורדינטה 
 Y: 135.700קואורדינטה 

 

 : גבולות התכנית
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 : גושים וחלקות
 .9, 3: חלקי חלקות, מוסדר, 544349: גוש

 

 : מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה של שטחי הבינוי 
והפיתוח של קיבוץ חולית והרחבתו ע"י שינויים ביעודי 

 הקרקע וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה. 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
 : עוד קרקעי. שינוי י5
חינוך, אזור מבני  -אזור מגורים, אזור דיור מיוחד -מ

ציבור, שטח שיעודו יקבע בעתיד, דרך קיימת או 
מאושרת, שביל הולכי רגל, אזור מלאכה, אזור תעשיה, 
אזור אחסנה קירור ואריזה, אזור מבני משק )לולים( 

אזור מבני משק )בתי  אזור מבני משק )רפתות(,
 צמיחה( שטח פרטי פתוח

מגורים א', דיור מיוחד, תעשיה, אחסנה, תעשיה קלה -ל
ומלאכה, מבני משק, מבנים ומוסדות ציבור, אירוח 

מתקנים הנדסיים, דרכים, שבילים פרטי פתוח, כפרי, 
 וחניות.

. קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים, 1
ת, שטחי ואחוזי הבנייה, הנחיות הקומו מס'קווי בנין, 

בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות 
לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה 

 בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית. 
 . קביעת שלבי פיתוח.3

 

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

ין או יין בקרקע, בבניכל מעונ.www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  544התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד פרסומה של  ימים 70להגיש התנגדות תוך 

 דיתונים, למשריההודעה המאוחרת בין הפרסומים בע
 0מחוז הדרום, התקוה בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

העתק . 49-9193781: טלפון 90544באר שבע 
בנייה ועדה מקומית לתכנון ול ההתנגדות יומצא למשרדי

 49-9930744: טלפוןנגב מערבי, 
 

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

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

 
 

 מחוז : דרום, מרחבי תכנון מקומי :
  בני שמעון, נגב מזרחי

: 'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי
0983277712  

 לקיה  7שכונה  הרחבת: שם התכנית
חוק הליכי ל 57נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

למגורים )הוראות שעה( בנייה להאצת הבנייה תכנון ו
לחוק התכנון  98ובהתאם לסעיף , 1455 –התשע"א 

ועדה לדיור הכי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון , מחוז הדרום -לאומי 

, ובאתר האינטרנט של שמעון, נגב מזרחיבני  בנייה ול
, ובאתר האינטרנט www.pnim.gov.il: משרד הפנים

 הרשות להתיישבות הבדואים בנגב: של מגיש התכנית
   4593177-911: 'מס תכנית לדיור לאומימופקדת 

 .10 –תשריט  37 -הוראות : גרסת
 איחוד וחלוקהללא : איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : תרי בנייה והרשאותיה
 היתרים או הרשאות

 : לתכניות הבאות תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 54/ 593/ 41/ 7 שינוי
 31א/ "תמ כפיפות
 1/ 15/ א/ 35א/ "תמ כפיפות
 3/ ב/ 30/ "אתמ כפיפות
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 התכנית מס' סוג היחס
 1/ ב/ 30א/ "תמ כפיפות
 3א/ "תמ כפיפות
 13/ 50/ 0מ/ "תמ כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 , לקיה9שכונה : יישוב

 

 נגב מזרחי, בני שמעון :  מרחב תכנון מקומי
 

 בני שמעון.: מרחבי תכנון גובלים
 

 : גושים וחלקות
 

 : מוסדר
 .5: חלקי חלקות 5/544157: גוש
 .0: חלקי חלקות 0/544158: גוש
 .1: חלקי חלקות 0/544114: גוש

 

 : לא מוסדר
 .888: חלקי חלקות 544114: גוש

 

 : מטרת התכנית
 יח"ד. 574הקמת שכונה הכוללת 

 

 : עיקרי הוראות התכנית
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א'   1.1.5

יח"ד קטנות(, מסחר, מבנים  03)הכוללים 
ומוסדות ציבור, ספורט ונופש, דרך מוצעת, שביל, 

 ומבנים ומוסדות ציבור. חניון, שטחים פתוחים
ייעוד שטחים למטרות שטחי ציבור פתוחים   1.1.1

 ומבני ציבור. 
 קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.  1.1.3
קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה ועיצוב   1.1.0

 אדריכלי.
 קביעת הוראות ותנאים להריסת מבנים קיימים.  1.1.1
לפיתוח השטח ולהקמת קביעת הוראות   1.1.9

 רותים.יתשתיות וש
 קביעת הנחיות סביבתיות.  1.1.7
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  1.1.9
 קביעת הנחיות לשמירת עצים בוגרים.  1.1.8

 .35הקלה לקו בנין לדרך מס'  1.1.54
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות ימעונהכל 
ובאתרי האינטרנט  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

רשאי להגיש  המעוניין .של משרד הפנים ומגיש התכנית
ממועד פרסומה של ההודעה  ימים 70תוך התנגדות 

מועד הפרסום על : הבאים בין הפרסומיםמהמאוחרת 
מועד , גבי השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית

מועד הפרסום , הפרסום האחרון מבין הפרסומים בעיתון
ועדה ה: למשרדי ל משרד הפניםבאתר האינטרנט ש

באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה  -לדיור לאומי 
 49-9193994: טלפון 90544

 

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

דויות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגבנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 מחוז : דרום, מרחב תכנון מקומי :  נגב מזרחי
: 'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 

0971031713  
 לקיה  7שכונה   99מגרש : שם התכנית

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מפורטת בדבר אישור  ,1965-והבניה, התשכ"ה

 9 -תשריט  54 -הוראות : גרסת 91431 45-913: 'מס
 ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 : חסת לתכניות הבאותיהמתי

 התכנית מס' סוג היחס
 399/ 43/ 7 שינוי

 0/ 19/ 1 כפיפות
 54/ 593/ 41/ 7 כפיפות

 

 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 . 00 9שכ : רחוב, לקיה: יישוב

 

 : גושים וחלקות
 : מוסדר

 .38: חלקות במלואן 544001: גוש
 .534: חלקי חלקות 544001: גוש
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 : מגרשים
 399/ 43/ 7בהתאם לתכנית  00

 

 : ת התכניתמטר
יח"ד ושינוי קוי בנין בתא  1תוספת  אחוזי בנייה, הגדלת

 ,לקיה.9,שכ' 00שטח מס' 
 

 : עיקרי הוראות התכנית
הגדלת זכויות בנייה למגורים א' למטרות עיקריות  -א 

 שטחי שירות 9.71%ו  85.11% -ל 04% -מ
המרביים למטרות  עיקריות בנייה קביעת שטחי ה  -ב

 ושטחי שירות.
 המותרים והמוגבלות.קביעת השימושים   -ג

 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. -ד 
 כלי.יקביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדר -ה 

 קומות. 3 -קומות ל 1 -מבנייה שינוי גובה ה -ו
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9911ובילקוט הפרסומים  51/49/1450

 .11/49/1450, בתאריך 9194
 

הועדה המחוזית  משרדינית האמורה נמצאת בהתכ
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה : . וכן במשרדי49-9193781: טלפון 90544
, 49-9134899: 'טל נגב מזרחי,בנייה מקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 

 אבי הלר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

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

סימט בע"מ
)ח"פ 51-109957-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.4.2015, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שמואל שני, 
רח' מעלה השחרור 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן שהם, מפרק

ווב - מרקט בע"מ
)ח"פ 51-286777-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26.4.2015, בשעה 16.00, אצל המפרק, קיבוץ 
צרעה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
זאבי רוזנר, עו"ד, מפרק

ק.י. פאן קומיוניקאשונס בע"מ
)ח"פ 51-384438-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום 15.2.2015, התקבלה החלטה  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון ויסברג, מרח' המשוט 11, 

יבנה, 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.

דורון ויסברג, מפרק

ק.י. פאן קומיוניקאשונס בע"מ
)ח"פ 51-384438-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.4.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' המשוט 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יבנה,   ,11
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון ויסברג, מפרק

סילבר בל ארט בע"מ
)ח"פ 51-308711-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2015, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גדעון פישר, 
מגדלי עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, תל אביב 67023, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
רם תורן, עו"ד, מפרק

מרקום - ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-440044-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.30 בשעה   ,30.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ההסתדרות 6, הרצליה 46420, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי קדוש, מפרק

ש. ברש הנדסת אר. אפ בע"מ
)ח"פ 51-430528-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2015, בשעה 11.30, אצל המפרק, רח' גולדה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,5845406 חולון   ,30 מאיר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה ברש, מפרק

אוואטק מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-476584-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2015, בשעה 10.00, במשרדי עו"ד ריכטר, 
קיבוץ גליל ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידן טוביס, מפרק
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נ.ה סטטוס גרופ-השקעות בע"מ
)ח"פ 51-482339-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קק"ל  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,3.5.2015 ביום  תתכנס 
82/31, קומה ב', באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית שטרייכמן, עו"ד, מפרק

לומיקס גומיות בע"מ
)ח"פ 51-499308-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.5.2015, בשעה 10.00, במשרדי שבלת ושות' 
הגשת  לשם  אביב,  תל   ,4 ברקוביץ  רח'  ונוטריונים,  דין  עורכי 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עופר יחזקאל ישראלי, מפרק

מ.ג.א.מ. שיווק מוצרי מזון מצוננים בע"מ
)ח"פ 51-258186-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,10.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי נוה, עו"ד, מפרק

קבוצת קליקה כל הדילים בע"מ
)ח"פ 51-456721-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
14.00, אצל המפרק, רח' המלך  תתכנס ביום 10.5.2015, בשעה 
ג'ורג' 16ג, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גולן בוכריס, עו"ד, מפרק

רה-סי-טל קפה גורמה בע"מ
)ח"פ 51-318535-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' שבדיה 
105, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביטל שמואל, מפרקת

קונרויס בע"מ
)ח"פ 51-407271-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 12.30, במשרדי עורכי הדין 
ארבן מיארה, רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
יואב ארבן, עו"ד, מפרק

אמפירון מערכות בע"מ
)ח"פ 51-503570-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' שאר 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,5 ישוב 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב ארבן, עו"ד, מפרק

ארבן אחזקות )1989( בע"מ
)ח"פ 51-138507-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 8.30, במשרדי החברה, רח' שאר 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,5 ישוב 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב ארבן, עו"ד, מפרק
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קינן הפקות בע"מ
)ח"פ 51-222912-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.6.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' רבוצקי 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,9
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילנה קינן, מפרקת

פרי - זון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-237618-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.8.2015, בשעה 13.00, במשרדי המפרק, רח' משה 
לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב סימון, עו"ד, מפרק

נכסי שלזינגר בע"מ
)ח"פ 51-310276-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.8.2015, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' משה 
לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב סימון, עו"ד, מפרק

אגרולוג בע"מ
)ח"פ 51-368052-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.8.2015, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' משה 
לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב סימון, עו"ד, מפרק

טראפיקל ווייבס בע"מ
)ח"פ 51-410712-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.5.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' מאיר 1, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אביתר שגיא, מפרק

איידיסיה בע"מ
)ח"פ 51-353229-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.5.2015, בשעה 17.00, במשרד עורכי הדין 
א.ש שמרון, י.מלכו פרסקי ושות', רח' הארבעה 21, קומה 9, טל' 
03-6853685, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי גנור, עו"ד, מפרק

אול סיז בע"מ
)ח"פ 51-116094-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.6.2015, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' קלר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,  1א', 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון מרויץ, עו"ד, מפרק

קולסו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-284552-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,2.6.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  20, תל אביב, לשם הגשת  רח' אופקים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים כהן, מפרק
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
המפרק  למען   1.4.2015 יום  עד  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
בצירוף  תביעותיו  את  יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל. 

הוכחותיו עד לאותו יום - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2014, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל טורם, רו"ח, מפרק

אלקלעי השמת בכירים בתיירות בע"מ
)ח"פ 51-472937-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,3.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
מרדכי,  כפר   ,17 השדה  מרח'  פדור,  אלקלעי  דן  את   ולמנות 

טל' 052-3284284, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2015, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן אלקלעי פדור, מפרק

עוז גרנית סחר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-352572-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
8.3.2015, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  של החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עוזר שרון, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 

03-9477080, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.6.2015, בשעה 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

עוזר שרון, מפרק

הופמן ירון בע"מ
)ח"פ 51-506935-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
3.3.2015, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  של החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
ירון הופמן, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, 

טל' 03-9477080, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2015, בשעה 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

ירון הופמן, מפרק

דרור שפיר - סוכנות לביטוח )2000( בע"מ
)ח"פ 51-300128-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,25.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

דניאל טורם, מרח' חיים גלעד 9, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
המפרק  למען   1.4.2015 יום  עד  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
בצירוף  תביעותיו  את  יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל. 

הוכחותיו עד לאותו יום - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2014, בשעה 
10.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל טורם, רו"ח, מפרק

אשכול שפיר - ניהול והחזקת סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-311546-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,25.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

דניאל טורם, מרח' חיים גלעד 9, פתח תקוה, למפרק החברה.
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התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את שאול נחום, מרח' אלנבי 112, 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 1.7.2015, בשעה 
12.00, אצל עו"ד אלי חן, רח' מעלה השחרור 9, חיפה, לשם הגשת 
נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  סופי של המפרק המראה  דוח 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

שאול נחום, מפרק

גבס 10 בע"מ
)ח"פ 51-390544-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,2.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד דפנה זאק, מרח' הראשונים 9, אשדוד, טל' 08-8534696,  

פקס' 08-8561396, 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 1.7.2015, בשעה 
סופי של  דוח  לשם הגשת  הנ"ל,  בכתובת  אצל המפרקת,   ,10.00
המפרקת המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דפנה זאק, עו"ד, מפרקת

דרים פור מושיאן בע"מ
)ח"פ 51-489506-9(

)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 
 ,2.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את מרגריטה טריפונוב, מרח' הדקל 3/3, בני עייש, טל' 

054-5623208, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.7.2015, בשעה 
20.30, במשרדי עו"ד תם ליפשיץ, רח' צאלון 14, יבנה, לשם הגשת 

לנד מרק השקעות בע"מ
)ח"פ 51-438371-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
8.3.2015, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  של החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזר 
1, רחובות, טל'  1, קומה  רונן פריד, רח' המדע  שרון, אצל עו"ד 

03-9477080, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.6.2015, בשעה 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

עוזר שרון, מפרק

לימטרה בע"מ
)ח"פ 51-417845-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,23.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אילן הדס, מרח' חיים לבנון 29, תל–אביב-יפו, 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 23.6.2015, אצל 
עו"ד מעין אבנברג, רח' התע"ש 20, אזור תעשייה כפר סבא, לשם 
ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרק המראה  דוח  הגשת 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אילן הדס, מפרק

אורדן חברה לדייג ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-360128-6(

)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 
 ,11.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
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יהלומי אלקנה מאיר בע"מ
)ח"פ 51-358445-8(

)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 
 ,8.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד חיים רואימי, מרח' הנוטע 1, נתניה, טל' 09-8625173, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.7.2015, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים רואימי, עו"ד, מפרק

מאי - יובל שיווקים בע"מ
)ח"פ 51-180971-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,8.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, 

למפרק החברה.

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

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

 ,12.7.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

צביקה גרוס, מפרק

ט.ס.ת - טכנולוגיות סיגנלים ותמונות בע"מ
)ח"פ 51-359112-3(

)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 

דוח סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

מרגריטה טריפונוב, מפרקת

שירהוד בע"מ
)ח"פ 51-284063-8(

)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 
 ,6.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד חיים רואימי, מרח' הנוטע 1, נתניה, טל' 09-8625173, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.7.2015, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים רואימי, עו"ד, מפרק

ג.א.ש אלמוג השקעות בע"מ
)ח"פ 51-453623-4(

)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 
 ,8.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד חיים רואימי, מרח' הנוטע 1, נתניה, טל' 09-8625173, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.7.2015, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים רואימי, עו"ד, מפרק
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ג'יי - וויז'ן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-242146-2(

)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   ,23.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אשר יושפה, מרח' אהוד מנור 8, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,28.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר יושפה, מפרק

דן פלסט בע"מ
)ח"פ 51-137158-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,1.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד עידו דמארי, מרח' הרצל 91, ראשון לציון, 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 1.4.2015, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו דמארי, עו"ד, מפרק

כל בו גידי )שיווק( בע"מ
)ח"פ 51-174487-2(

)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   ,14.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

גיא מלר, מרח' המלאכה 10, אילת, למפרק החברה.

 ,4.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד אסף תומר, מרח' מנחם בגין 11, רמת גן, טל' 03-6030880, 

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 2.8.2015, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף תומר, עו"ד, מפרק

סידורים - עושים סדר בחיים בע"מ
)ח"פ 51-461874-3(

)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   ,1.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

שרית גושן, מרח' בקעות 35, בת חפר, למפרקת החברה.

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

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

 ,28.4.2015 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.

שרית גושן, מפרקת

מסעדת אינסטנבול בע"מ
)ח"פ 51-433304-6(

)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 
 ,21.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את נאשף סוהד, מטייבה, למפרק החברה.

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

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

 ,28.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאשף סוהד, מפרק
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טרקטרוני המדבר ד.ש. אילת בע"מ
)ח"פ 51-476124-6(

)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 
 ,8.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את רו"ח גיא מלר, מרח' המלאכה 10, אילת, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 
9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מלר, רו"ח, מפרק

ד.ב. קובי פיתוח והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-343418-3(

)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 
 ,8.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את רו"ח גיא מלר, מרח' המלאכה 10, אילת, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 
9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מלר, רו"ח, מפרק

כל בו למונית בטיחות בע"מ
)ח"פ 51-451085-8(

)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 
 ,8.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את רו"ח גיא מלר, מרח' המלאכה 10, אילת, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 
9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מלר, רו"ח, מפרק

פריבילג' פיתוח בע"מ
)ח"פ 51-382769-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,14.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רו"ח גיא מלר, מרח' המלאכה 10, אילת, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 
9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מלר, רו"ח, מפרק

גיא מתן בע"מ
)ח"פ 51-424590-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,14.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רו"ח גיא מלר, מרח' המלאכה 10, אילת, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 
9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מלר, רו"ח, מפרק
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הורדוס קרן השקעות בנדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-296060-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,11.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את אופיר וייסבן, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב 67443, 

טל' 073-7020123, 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.

 ,11.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר וייסבן, מפרק

פינת שורשים 
)ע"ר 58-032348-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 18.3.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
בגין  עו"ד אדווין פרידמן, מרח' דרך מנחם  ולמנות את  מרצון 

154, תל אביב, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אדווין פרידמן, עו"ד, מפרק

כנס רוטרי בינלאומי 2013 
)ע"ר 58-056667-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 11.11.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד ארז ביבי, מרח' אבן גבירול 129, תל אביב, 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

ארז ביבי, עו"ד, מפרק

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 
9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מלר, רו"ח, מפרק

ח.י.ס הנדסה ובטיחות אילת בע"מ
)ח"פ 51-479886-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,8.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את רו"ח גיא מלר, מרח' המלאכה 10, אילת, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2015, בשעה 
9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מלר, רו"ח, מפרק

ד"ר יורי קיברסקי בע"מ
)ח"פ 51-326008-3(

)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 
 ,2.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את יורי קיברסקי, מרח' שני 11, מודיעין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.נושה או אדם אחר שלא יגיש את 

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.5.2015, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורי קיברסקי, מפרק
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וילף, ולמנות  נילי  מיוחדת להחליף את מפרקת החברה, עו"ד 
במקומה את עו"ד אורי רהט, ו/או ראובן רותם, מדרך השלום 
53, מגדל הורד, קומה 23, גבעתיים 53454, ולהקנות לעו"ד הנ"ל 

את כל הסמכויות בנוגע לפירוק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אורי רהט, עו"ד          ראובן רותם, עו"ד
ם י ק ר פ מ       

ווליו דאטה
)ש"מ 55-025839-6(

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,22.1.2015 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
51-483742-6, העביר  ח"פ  בע"מ,  בייס  ווליו  השותף המוגבל, 
את מלוא חלקו כשותף מוגבל בשותפות, לשותפים המוגבלים, 
לדני  ו–193  שמריך  לויקטור   193 נויברגר,  לעידו   193 כדלקמן: 

רימוני.
ענת	טרייבר, עו"ד

 הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד
ראשון ואחרון

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב–יפו, בתיק פש"ר 2937/09

שם החברה: י.מ. כהן נכסים בע"מ, ח"פ 51-362394-2 .

שם המנהל המיוחד ומענו: עו"ד יריב שי ישינובסקי, רח' לינקולן 
20, תל אביב 6713412, טל' 03-7611611, פקס' 03-7611655.

סוג הדיבידנד: רגיל.

אחוז הדיבידנד: כ–70% לנושים )מבוסס על מצבת נשיה עדכנית 
בתיק(.

מועד הכרזת הדיבידנד: נובמבר 2014.
רונן נאוי, עו"ד
בא כוח המנהל המיוחד

הודעה על אישור הסדר נושים ועל כוונה להכריז על 
חלוקת דיבידנד ראשון ואחרון

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 19966-08-13.

שם החייבת: אליסיה אסרף נתנאלה, ע"י ב"כ עו"ד קובי כהן, 
מרח' שדרות שאול המלך 39, תל אביב.

 ,23 כוכבא  בר  רח'  הלפרט,  דן  עו"ד  ומענו:  הזמני  הנאמן  שם 
מגדל v-tower, בני ברק.

בית המשפט המחוזי בתל  ידי  ביום 9.9.2014, אושר על  בעניין: 
אביב, הסדר נושים לפי סעיף 19)א( לפקודת פשיטת הרגל, 
דיבידנד  יחולק  שבמסגרתו  התש"ם-1980,  חדש[,  ]נוסח 

לנושים.

סוג הדיבידנד: רגיל.

אחוז הדיבידנד: 30% ברוטו לנושים בדין רגיל.

דן הלפרט, עו"ד, נאמן

הידברות מלב ללב 
)ע"ר 58-041328-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 26.2.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד שלומית )שוש( משה, מרח' שאול המלך 

8, תל אביב, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

שלומית )שוש( משה, עו"ד, מפרקת

מ.א.י. ישראל 10 בע"מ
)ח"פ 51-395195-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית וחיסול החברה
התכנסה   ,11.2.2015 בתאריך  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
והוחלט  הנ"ל,  החברה  של  סופית  כללית  אסיפה  והתקיימה 
במניין חוקי, לאשר את הדוח הסופי של המפרק, המפרט כיצד 

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.
יצחק דהן, מפרק

אדן סילבר נאמנויות 1994 בע"מ
)ח"פ 51-197874-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק
לפקודת החברות   332 לסעיף  הודעה בהתאם  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2015, התקבלה החלטה 
וילף, ולמנות  נילי  מיוחדת להחליף את מפרקת החברה, עו"ד 
במקומה את עו"ד אורי רהט, ו/או ראובן רותם, מדרך השלום 
53, מגדל הורד, קומה 23, גבעתיים 53454, ולהקנות לעו"ד הנ"ל 

את כל הסמכויות בנוגע לפירוק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אורי רהט, עו"ד          ראובן רותם, עו"ד
ם י ק ר פ מ       

אב-דר נאמנויות )רמת גן 1992( בע"מ
)ח"פ 51-170435-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

לפקודת החברות   323 לסעיף  הודעה בהתאם  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2015, התקבלה החלטה 




