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הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

הוועדה  של  העבודה  )סדרי  השפיטה  לכללי   13 סעיף  לפי 
לבחירת שופטים(, התשמ"ד-11984, אני מודיעה כי, ועדת הבחירה  
)3 בדצמבר 2015(, החליטה  בישיבתה מיום כ"א בכסלו התשע"ו 

לבחור במפורטים להלן:

השופטת יפעת שטרית-חדד, נבחרה לכהונת שופטת בית   )1(
המשפט המחוזי בנצרת;

בית  שופטת  לכהונת  נבחרה  הוד,  טובה  עירית  השופטת   )2(
המשפט המחוזי בנצרת )מסים(;

השופטת עפרה ורבנר, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט   )3(
המחוזי בחיפה;

המשפט  בית  שופט  לכהונת  נבחר  לוי,  אבי  הדין  עורך   )4(
המחוזי בחיפה;

השופטת דבורה עטר, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט   )5(
המחוזי מרכז-לוד;

השופטת ענת זינגר, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט   )6(
המחוזי בירושלים;

השופט דניאל טפרברג, נבחר לכהונת שופט בית המשפט   )7(
המחוזי בירושלים;

עורכת הדין אפרת רבהון, נבחרה לכהונת שופטת בתי המשפט   )8(
השלום במחוז הצפון;

בתי  שופטת  לכהונת  נבחרה  חולתא,  ענת  הדין  עורכת   )9(
משפט השלום במחוז הדרום;

משפט  בתי  שופט  לכהונת  נבחר  פורר,  צבי  הדין  עורך   )10(
השלום במחוז הדרום;

משפט  בתי  שופט  לכהונת  נבחר  ברנד,  אלי  הדין  עורך   )11(
השלום במחוז המרכז;

בתי  שופט  לכהונת  נבחר  מסארווה,  עלאא  הדין  עורך   )12(
משפט השלום במחוז תל אביב;

עורך הדין אברהם סתיו, נבחר לכהונת שופט בתי משפט   )13(
השלום במחוז המרכז;

עורך הדין מיכאל נבנצאל, נבחר לכהונת שופט בתי משפט   )14(
השלום )נוער( במחוזות תל אביב והמרכז;

לכהונת  נבחרה  ויסבלום,  סולומון  לימור  הדין  עורכת   )15(
שופטת בתי משפט השלום )נוער( במחוז ירושלים;

לכהונת  נבחרה  שמלה,  אייכנשטיין  אפרת  הדין  עורכת   )16(
שופטת בתי משפט השלום בירושלים;

בתי  שופטת  לכהונת  נבחרה  צ'רקה,  מוריה  הדין  עורכת   )17(
משפט השלום בירושלים;

עורכת הדין יסמין כתילי-מני, נבחרה לכהונת שופטת בתי   )18(
משפט לתעבורה במחוז הצפון;

משפט  בתי  שופט  לכהונת  נבחר  בועז,  אורן  הדין  עורך   )19(
לתעבורה במחוז המרכז;

עורכת הדין ענת יהב, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט   )20(
לתעבורה במחוז תל אביב;

 
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370 ועמ' 218.  1

בתי  שופטת  לכהונת  נבחרה  משה,  ציפורה  הדין  עורכת   )21(
משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

עורך הדין טל פרי, נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה   )22(
במחוז המרכז;

הרשם יניב אלעד ירמיהו, נבחר לכהונת רשם בכיר בבתי   )23(
משפט השלום במחוז המרכז;

משפט  בבתי  בכיר  רשם  לכהונת  נבחר  רגב,  איתי  הרשם   )24(
השלום במחוז המרכז;

נבחרה  הברפלד,  יונת  והגבייה  האכיפה  רשות  רשמת   )25(
לכהונת רשמת בכירה בתי משפט השלום במחוז חיפה;

עורך הדין יעקב קובי סולומון, נבחר לכהונת רשם בכיר בתי   )26(
משפט השלום במחוז הצפון;

עורכת הדין הדס הני שכטר ישראלי, נבחרה לכהונת רשמת   )27(
בכירה בתי משפט השלום במחוז חיפה;

עורך הדין אייל דוד, נבחר לכהונת רשם בכיר בתי משפט   )28(
השלום במחוז המרכז;

עורך הדין אריה דורני-דורון, נבחר לכהונת רשם בכיר בתי   )29(
משפט השלום במחוז תל אביב;

עורכת הדין חן מאירוביץ', נבחרה לכהונת רשמת בכירה   )30(
בתי משפט השלום במחוז תל אביב;

עורך הדין בנימין בן סימון, נבחר לכהונת רשם בכיר בבתי   )31(
משפט השלום מחוז ירושלים.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1803-ה2(

איילת שקד  
        שרת המשפטים

הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה במנוחה 
השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים 

 ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים 
)הוראת שעה( )תיקון(

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   15 סעיף  לפי  מודיע  אני 
התשי"א-11951 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותי2 לפי סעיפים 
11)4( ו–14 לחוק, תיקנתי את ההיתר הכללי להעבדה במנוחה 
ובמוסדות  רפואיים  במפעלים  נוספות  ובשעות  השבועית 
הוראת   - )להלן  שעה(3  )הוראה  בילדים  או  בזקנים  לטיפול 

השעה(, כלהלן: 

תיקון סעיף 2

יבוא  שנים"  "שלוש  במקום  השעה,  להוראת   2 בסעיף   .1 
"שבע שנים".

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4281(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

                                   וממלא מקום שר הכלכלה והתעשייה
 

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 1682.  3



2445 ילקוט הפרסומים 7178, י"ט בטבת התשע"ו, 31.12.2015 

ביטול מבחני תמיכה "התוספת למבחנים לתמיכות 
במוסדות ציבור מתקציב משרד התקשורת"

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  3א)ה(  סעיף  להוראות  בהתאם 
לממשלה,  היועץ המשפטי  עם  ובהתייעצות  התשמ"ה-11985, 
למבחנים  "התוספת  תמיכה  מבחני  ביטול  בזה  מתפרסם 

לתמיכות במוסדות ציבור מתקציב משרד התקשורת"2.

ה' בטבת התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1888(

)803-35-2015-00065(
בנימין נתניהו  

ראש הממשלה ושר התקשורת  
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"א, עמ' 140.  1

י"פ התשנ"ו, עמ' 725.  2

הרשאה כללית
לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939

עם  המסחר  לפקודת   )I()3)2()ב סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האויב, 11939 )להלן - הפקודה(, אני נותן בזה הרשאה כללית 
למסחר, שלפיה ינהגו בעיראק עד ליום ב' בטבת התשע"ז )31 

בדצמבר 2016(, כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודה.

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

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-760-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

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

מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
ששמם מפורט להלן, לשמש סגן מנהל לעניין סעיפים 145)א()2(, 

147, 152)ג( ו–158ג לפקודה:
תומר גם–זו לטובה

חיליק כהן.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתם של העובדים המנויים 
לעיל.

א' באלול התשע"ה )16 באוגוסט 2015(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ח, עמ' 52.  1

מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל 
שגיא לובודה, לשמש סגן מנהל לעניין סעיפים 145)א()2(, 147, 
152)ג( ו–158ג לפקודה, למעט לעניין סמכות מנהל רשות המסים 

לקבוע כללים לפי סעיף קטן )ג( שבו.
 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ח, עמ' 52.  1

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי 
לעיל.

א' באלול התשע"ה )16 באוגוסט 2015(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
            שר האוצר

מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל 
 ,147 145)א()2(,  סעיפים  לעניין  מנהל  סגן  לשמש  טלה,  ליאור 
עידוד  לחוק  51ט  סעיף  לעניין  וכן  לפקודה,  ו–158ג  152)ג( 
השקעות הון, התשי"ט-21951, למעט לעניין סמכות מנהל רשות 

המסים לקבוע כללים לפי סעיף קטן )ג( שבו.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי 
לעיל.

ל' בחשוון התשע"ו )12 בנובמבר 2015(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ח, עמ' 52.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"א, עמ' 165.  2

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

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

לנוער, לפי החוק האמור:

חיפה  במחוז   ,29578 רישום  מס'  ורדה,  אבו  מח'ול  קתרין   )1
והצפון;

פירוז אבו שיכה, מס' רישום 23764, במחוז חיפה והצפון;  )2

ספאא חלבי, מס' רישום 29950, במחוז חיפה והצפון.  )3

א' בכסלו התשע"ו )13 בדצמבר 2015(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני משנה את מינויה של אביחיל יקותיאל2, 
מס' רישום 23223, כך שבמקום "אביחיל יקותיאל" יבוא "אביגיל 

תנעמי".

א' בכסלו התשע"ו )13 בדצמבר 2015(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 4381.  2
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6)ב(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותי  כי  מודיע  אני  - החוק(,  )להלן 
מיטבית  חישוב  שיטת  לעניין  להוראות  תיקון  קבעתי  לחוק, 
באוקטובר   2( התשע"ג  בתשרי  ט"ז  ביום  לתוקף  נכנסו  אשר 
2012(, והודעה על קביעתן פורסמה ברשומות, ביום ג' בתשרי 

התשע"ג )19 בספטמבר 2012(2.

ההוראות המתוקנות פורסמו באתר האינטרנט של המשרד 
.www.sviva.gov.il :להגנת הסביבה, בכתובת

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4474(

אורי שלהב  
הרשם  

י"פ התשע"ג, עמ' 5.  2

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

לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)3()ב( לצו יבוא חופשי, התשע"ד-12014, 
אני מודיע כי -

בפסקה )1( להודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים    )1(
דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, 
ההודעה(,   - )להלן  מישראל2  טובין  יבוא  המגבילות  או 

המילים "בוסניה והרצגובינה" - יימחקו;

בפסקה )4( להודעה -  )2(

ברישה, במקום "בשנת 2014" יבוא "בשנת 2015"; )א( 

בפסקה משנה )א(, בסופה יבוא "ערב הסעודית, תימן". )ב( 

תחילתו של תיקון זה, ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
)חמ 3-552-ה1(

                                                  עמית לנג
                                    המנהל הכללי של משרד הכלכלה  

                                            והתעשייה רשות מוסמכת
ק"ת, שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

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

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

    התשע"ג, עמ' 1962; התשע"ד, עמ' 2616.

הודעה בדבר מינוי מנהל שדה תעופה של הרשות
לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

אני מודיע בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 22)ב( לחוק 
רשות  מועצת  מינתה  התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות  רשות 
 ,)2015 ביוני   17( התשע"ה  בסיוון  ל'  ביום  התעופה,  שדות 
לפניה המלצת מנהל  ולאחר שהובאה  באישור שר התחבורה 

הרשות, את חנן מוסקוביץ למנהל של שדה תעופה אילת.

י"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(
)חמ 3-190-ה2(

                                           אליעזר )צ'ייני( מרום
                                יושב ראש מועצת רשות שדות תעופה

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

מינוי ממונים למועצה הדתית ירוחם
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
עמר,  יהושע  את  ממנה  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח 
לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת בנימין מלכה2 לכהונת 

ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה, על המועצה הדתית ירוחם.

תוקף המינוי עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(.

ח' בטבת התשע"ו )20 בדצמבר 2015(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
      השר לשירותי דת

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7336.  2

מינוי ממונים למועצה הדתית מגדל
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
ברדוגו,  דוד  את  ממנה  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח 
חזן2 לכהונת  ואת שמעון  הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת 

ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה, על המועצה הדתית מגדל.

תוקף המינוי עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(.

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 7530.  2

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

גופים  עסקאות  לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים, התשל"ו-21976, אני מודיע כי הסכום המעודכן לעניין 

סעיף 2)ב( לחוק האמור לשנת 2016, הוא 4,920 שקלים חדשים.

י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4306(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ק"ת התשס"ה, עמ' 40.  1

ס"ח התשל"ו, עמ' 280; התשנ"ח, עמ' 186; י"פ התשע"ה,  2

עמ' 2679.  

 הודעה על מתן הוראות רשם לעניין שיטת 
חישוב מיטבית

לפי חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות 
דיווח ומרשם(, התשע"ב-2012

)פליטות  הסביבה  הגנת  לחוק  30)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשע"ב-12012  ומרשם(,  דיווח  חובות   - לסביבה  והעברות 

 
ס"ח התשע"ב, עמ' 238.  1
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,2258 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
מוסרת  התכנית(,   - )להלן   1530 עמ'  התשל"ח,   ,2428
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

הכלולים  כשטחים  המזוהה  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
זו  קרקע  מחטיבת  )חלק  טנטור  דיר  שכונת   ;2258 בתכנית 
תצ"ר  עפ"י   25  ,24 ח"ח   ,30985 שומה  כגוש  כיום  מזוהה 
מס' 826/2008(. לפי תכנית 2258 המאושרת, סך הכול שטח 
כמסומן  ירוק,  בצבע  והצבועים  מ"ר  כ–3,651  להפקעה 

בתשריט תכנית 2258 המאושרת ובתשריט ההפקעה.

נמצאים  התכנית  ותשריט  ההפקעה  תשריט  העתק 
וכל מעוניין  ירושלים,  במשרדי האגף לנכסי העירייה, עיריית 

רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/270,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 

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

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים 
להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה בכפר שמאי מחלת הניוקסל:

ג'ן, דלתון, חוקוק, חזון, חצור  כפר שמאי, שפר, אליפלט, בית 
הגלילית, טפחות, כחל, כלנית, כפר חנניה, כרם בן זמרה, מורן, מירון, 
סאסא, ספסופה, עין אל אסד, עמיעד, פרוד, צפת, קדרים, ראמה, 

שזור, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים מנשר.

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"ה, עמ' 81.  1

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

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים 

להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה באלקוש מחלת הניוקסל:

אלקוש, חורפיש, נטועה, צוריאל )משק פטם אחד(, אבירים, 
אבן מנחם, בית ג'ן, גורן, גורנות הגליל, דוב"ב, הילה, חוסן, חלוץ, 
רוזנואלד  כפר  ורדים,  כפר  כסרא-סמיע,  יאנוח-ג'ת,  חרשים, 
)זרעית(, מגדל תפן, מעונה, מעיליא, מעלות-תרשיחא, סאסא, עין 
יעקב, פקיעין )בוקייעה(, פקיעין חדשה, צבעון, צוריאל, שומרה, 
קילומטרים   10 של  ברדיוס  הנמצא  אחר  מקום  וכל  שתולה, 

מאלקוש.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"ה, עמ' 81.  1

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

התשל"ו-1976

נמסרת בזה, הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית אור יהודה, בישיבתה, מיום כ"א בכסלו 
הארנונה  למנהל  תודר,  עופר  את   ,)2015 בדצמבר   3( התשע"ו 

לעניין החוק האמור.

ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(
)חמ 3-265-ה2(

ליאת שוחט  
ראש עיריית אור יהודה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רח' השלום, גוש 6599, ח"ח 310,   
בשטח של 0.071 דונם; הייעוד: דרך.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
רשאי  מעוניין  וכל  השרון,  רמת  עיריית  העירייה,  לנכסי  האגף 
לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כ"ב בתמוז התשע"ה )9 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

שירה אבין  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

               לתכנון ולבנייה רמת השרון

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  כס/5/3/ב, 
ובהתאם להודעה   ,1655 2544, התשל"ט, עמ'  הפרסומים 
 ,7149 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  לתכנית  מתוקנת 
התשע"ו, עמ' 1264, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6439, ח"ח 123 -  

שטח החלקה
)מ"ר(

שטח הפקעה  
      ייעוד)מ"ר(

דרך2,565245

  שצ"פ2,565770

י"ד בכסלו התשע"ו )26 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2187, 
התשל"ו, עמ' 1067, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה גבעתיים 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ )או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעתיים, ששטחה 180 מ"ר, המזוהה כגוש   
6168, ח"ח 314; הייעוד: שצ"פ.

י"ז בכסלו התשע"ו )29 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2(

רן קוניק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/475 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
452, מוסרת בזה  2278, התשל"ז, עמ'  בילקוט הפרסומים 
)להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בלוד, שכונת גני אביב, המזוהה כגוש 3969,   
חלקה 95 בשלמותה; הייעוד: שצ"פ ושב"צ.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,4100151746
הפרסומים 7067, התשע"ה, עמ' 6980, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב שטמפפר, גוש 6355, ח"ח   
114, בשטח של 26 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לד/751, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6354, התשע"ב, עמ' 1816, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בלוד, שכונת גני אביב, המזוהה כגוש 3969,   
ח"ח 97; הייעוד: שצ"פ, שב"צ ודרך.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לד/751, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6354, התשע"ב, עמ' 1816, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי פתוח כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/17/1209, 
הפרסומים 2611, התש"ם, עמ' 1216, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב שטמפפר, גוש 6355, ח"ח   
114, בשטח של 139 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/219, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,911 עמ'  598, התשי"ח,  הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6373 גוש  ז'בוטינסקי,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 632 )ישנה 168( בשלמותה -

בשטח של 25 מ"ר, הייעוד: דרך;  

בשטח של 208 מ"ר, הייעוד: שצ"פ.  

כ"ד בכסלו התשע"ו )6 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/219, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,911 עמ'  598, התשי"ח,  הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

  ,6373 גוש  ז'בוטינסקי,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 630 )ישנה 160( בשלמותה -

בשטח של 43 מ"ר, הייעוד: דרך;  

בשטח של 1,337 מ"ר, הייעוד: שצ"פ.  

כ"ד בכסלו התשע"ו )6 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעפולה, המזוהה כגוש 16657, חלקה 3.  

כ' בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/6113, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2061, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עפולה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך שטח לבנייני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעפולה, המזוהה כגוש 16701, ח"ח 6.  

כ' בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  גז/12/525, 
הוועד  בזה  מוסר   ,1976 עמ'  התשמ"ז,   ,3465 הפרסומים 
לסעיפים  בהתאם  הוועד(,   - )להלן  חב"ד  כפר  המקומי 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

בכוונת הוועד לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,   1,310 ששטחה  חב"ד,  בכפר  קרקע  חטיבת   
כגוש 6273, חלקות 7, 8, 50; גוש 6279, חלקות 1, 2, 3.

כ"ח בכסלו התשע"ו )10 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

דוד יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק לוד  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/6557, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4122, 
התשנ"ז, עמ' 3417, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עפולה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך שטח לבנייני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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התשע"ה,   ,7014 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
עמ' 4514, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 

דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בלוטם, גוש 19263 -  

ח"ח 54, בשטח של 7,304 מ"ר;  

ח"ח 43, בשטח של 1,695 מ"ר.  

ב' בטבת התשע"ו )14 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 12000 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
התכנית(,   - )להלן   4676 עמ'  התשע"ד,   ,6778 הפרסומים 
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
ובילקוט   ,4020 עמ'  התשע"ה,   7002 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,6421 עמ'  התשע"ה,   ,7057 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/8060,  מס' 
הפרסומים 4871, התש"ס, עמ' 3257, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר כסרא, המזוהה כגוש 19226 -  

ח"ח 4 בשטח של 136 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 5 בשטח של 85 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 3 בשטח של 166 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 8 בשטח של 255 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 7 בשטח של 153 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 11 בשטח של 97 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 12 בשטח של 132 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 13 בשטח של 20 מ"ר )בקירוב(.  

ייעוד דרך גישה מס' 21, לפי תשריט הפקעה  זיהוי אחר:   
הפ-20150002.

כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(

)חמ 3-2(
אדם קולמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
בדבר  ג/21098, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3511, 
התשמ"ח, עמ' 526, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ציונה,  נס  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,3668 עמ'  התשס"ג,   ,5212 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת הקרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3641, ח"ח 108,   
109; הייעוד: דרך; ח"ח 133; הייעוד: שצ"פ.

י"ז בכסלו התשע"ו )29 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ש/12/ג, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5523, התשס"ו, עמ' 3049, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  השומרון,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,8782 עמ'  התשע"ה,   ,7115 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

זכרון יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   427 ששטחה  יעקב,  בזכרון  קרקע  חטיבת   
כגוש 11301, ח"ח 106; הייעוד: שטח ציבורי פתוח, דרכים, 

חניות.

כ"ח בחשוון התשע"ו )10 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4(

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיקון טעות
בהודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור לפי סעיפים 
 ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
שפורסמה בילקוט הפרסומים 4568, התשנ"ז, עמ' 5537, לעניין 
תכנית מס' פת/1/1255א )פתח תקווה(, בתוספת, בגוש 6320, 
להיות  צריך  מ"ר"   511 של  "בשטח  אחרי   ,180 חלקה  לעניין 

"בשלמות".

)חמ 3-2(

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בירושלים, פארק עמק הארזים המזוהה כ-  

גוש 
מוסדר

חלקות 
מגרשחלקי חלקותבשלמותן

3023715,01012-01011
,01041-01039
,01074 ,01059
,01093 ,01078
01096 ,01095

3023813 ,10 ,8 ,6

302492

302745 ,1

312971872 ,71 ,67 ,66 ,64 ,63 ,19 ,4

סה"כ שטח להפקעה כ–143.351 דונם, הצבוע בצבעים ירוק 
כהה, ירוק כהה מפוספס שחור, ירוק בהיר מפוספס אדום, ירוק, 

אדום, כמסומן בתשריט תכנית 12000 המאושרת.

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
שהודעה   ,2489 לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
התשמ"ו,   ,3347 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
הוועדה המקומית  בזה  - התכנית(, מצהירה  )להלן   2285 עמ' 
לתכנון ולבנייה ירושלים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
3439, התשמ"ז, עמ' 1347, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 30032; סך הכול   ,47 ירושלים, הר ציון, חלק מחלקה 
שטח של כ–3,285 מ"ר והמסומן בצבע אדום, בתשריט תכנית 

2489 המאושרת.

כ"ז בתמוז התשע"ה )14 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/96,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

  5501500151מס':
ייה לבית מגורים ו בית ספר תוספת בנ שם התכנית:

 בשכונת צור באהר יורשליםפרטי 
לחוק התכנון  98לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 

ת מתאר מקומית לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכני
 42 תשריט  54 גרסת: הוראות  5515519555מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ות:התרי בנייה והרשא
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א4054 ביטול
 94 ביטול
 55520 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1544מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: טלעת אלמשהאד   .

 התכנית נמצאת בשכונת צור באהר ירושלים 
 X: 221681קואורדינטה 
 Y: 627165קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 05292גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד ותוספת שטח שירות  4הכשרת בנייה קיימת עבור 

 עבור בית הספר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ,למגורים ב' 4מגורים עוד קרקע מאזור ישינוי י . 5

 ומשטח למוסד למבנים ומוסדות ציבור.
 קביעת בינוי כמפורט להלן: . 4

א. קביעת בינוי לשם הכשרת קומת מגורים קיימת 
 .5בתא שטח מס' 

ב. קביעת בינוי לשם תוספת שטחי שירות עבור 
 .4חניה ומרחב מגן בתא שטח מס' 

קומות בתא  0קומות ל 4הגדלת מס' קומות מ . 0
 .5שטח 

 להלן. 1קביעת שטחי בנייה  כמופרט בטבלה  . 5
 קביעת שלבי ביצוע להקמת בנייה חדשה. .1
קביעת הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים למתן  .9

 היתר בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בגין גדרות ומחסן להריסה. .2
 קביעת קוי בנין לתוספת בנייה כאמור. .9

קביעת הוראות בגין אטימת קומת הקרקע בבניין  . 8
 .5המגורים בתא שטח מס' 

 

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

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

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על 
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז יבע

 טלפון:  8555055ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
ועדה  . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי54-9485490

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 54-9489955טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות
 
 

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

  5107010151מס':
 מתחם תעסוקה יד חרוצים שם התכנית:

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

לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 9 תשריט  58 גרסת: הוראות    5512949555מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ם או הרשאותהיתרי

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0225 ביטול
 4955 ביטול
 94 ביטול
 825 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1544 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5יישוב: ירושלים רחוב: יד חרוצים 

דונם, בבעלות פרטית, ובו  5.514מגרש בשטח של 
קיים מבנה בן קומה אחת. המגרש שוכן ברחוב יד 

  5חרוצים 
 X: 220650קואורדינטה 
 Y: 629100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .94חלקות במלואן: , מוסדר, 05554גוש: 
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 מטרת התכנית:
שינוי הייעוד למסחר משולב עם תעסוקה, הריסת בניין 

 5קומות מעל קומת הקרקע ו 2קיים והקמת בניין בן 
 קומות לחניון תת קרקעי. 

 הקמת מבנה חדש, כולל חניון, והריסת מבנה קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
'שטח ציבורי פתוח', שינוי ייעוד 'מאזור תעשייה' ו . 5

 ים ומוסדות ציבור'.למסחר, תעסוקה ו'מבנ
 קביעת בינוי עבור הקמת בניין חדש. . 4
מ"ר,  8029.99קביעת שטחי בנייה בהיקף של  . 0

מ"ר עבור משרדי אגף הרווחה  455מתוכם 
 .950.85%בעיריית ירושלים. סה"כ אחוזי בנייה:

 קביעת קווי בנין חדשים. . 5
 קביעת הוראות בגין הריסה. . 1
 5מעל קומת הקרקע ו 2להגדלת מס' הקומות  . 9

קומות תת קרקעיות לחניה ואחסון. מספר קומות 
 קומות. 54מרבי מעל הקרקע יעמוד על 

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. . 2
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. . 9
 קביעת שימושים עבור מסחר ותעסוקה. . 8

 קביעת הוראות עבור שימוש ציבורי. . 55
 

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

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

ים ימ 95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז יבע
 טלפון:  8555055ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 54-9485490
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 54-9489955טלפון: 
 

גדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנ
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  5107117151מס':
שם התכנית:בנין חדש למגורים מסחר ותעסוקה 

 בשכ' בית חנינה.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 

לבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית לתכנון ו
 54 תשריט  40 גרסת: הוראות  5592882555מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 94 ביטול
 / א0512במ/  ביטול

 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות
 1544 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: בית חנינא החדשה   .
 דרום מערב שכ' בית חנינה,הדרך הראשית.

 X: 221665קואורדינטה 
 Y: 636480קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .58חלקי חלקות: , לא מוסדר, 05951גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
 קומות. 2הקמת בנין חדש למגורים ,מסחר ותעסוקה בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד של קרקע מאזור מסחרי מיוחד למגורים   5

 ,מסחר ותעסוקה.
קביעת בינוי להקמת בנין חדש למגורים ומסחר בן  4

 קומות חניה ומחסנים. 4קומות מעל  2
 מ"ר. 5195.94הגדלת שטחי בבניה מרביים ל  0
 קביעת קווי בנין חדשים לבניה המוצעת. 5
 קביעת הוראות בגין עצים להעתקה. 1
 יח"ד. 2הגדלת מס' יח"ד ל  9
קומות חניה  4קומות מעל  2הגדלת מס' הקומות ל  2

 ומחסנים תת קרקעית.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר   9

 בנייה.
 למימוש התכנית.קביעת שלבי ביצוע  8

 קביעת שימושים עבור חזית מסחרית ומשרדים. .55
 קביעת הוראות בגין קולונדה. .55

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז יבע

 טלפון:  8555055ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
תק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . הע54-9485490

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 54-9489955טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
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התנגדויות לתכנית התכנון והבניה )סדרי נוהל ב
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

  5101717151מס':
 מבנה מגורים וחניון תת קרקעי  שם התכנית:

 בירושלים 3ברחוב רבי טרפון 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 8 תשריט  59 גרסת: הוראות  5494252555מס': 
 חלוקהללא איחוד ו איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5585 ביטול
 94 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1544מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .שכונת סן סימון, 0שוב: ירושלים רחוב: רבי טרפון יי

 X: 219350קואורדינטה 
 Y: 629485קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקות במלואן: , מוסדר, 05540גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קומות. 9הקמת בניין מגורים בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי מערך ייעוד הקרקע כמפורט להלן: .5

 "מגורים ד"." ל5"ממגורים 
 קביעת בינוי כמפורט להלן: . 4

קומות מעל  9בן קביעת בינוי להקמת בניין חדש 
שתי קומות חנייה וקומה טכנית ומחסנים תת"ק 

 לשימוש למגורים.
 קביעת קווי בניין לבנייה כאמור. .0
 מ"ר. 0,598הבנייה בשטח וקביעתם להגדלת שטחי  .5
 יח"ד. 55קביעת מס. יחידות דיור מרבי ל .1
קומת חנייה קומות מעל  0הגדלת מס. הקומות מ .9

קומות בכל חתך מעל שתי קומות חנייה וקומה  9ל
 טכנית ומחסנים.

 למגורים. 5קביעת השימוש בתא שטח מס.  .2
קביעת הוראות לבינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .9

 בשטח.
 קביעת שלבי ביצוע. .8

 

 

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

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

ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

די הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז תונים, למשריבע
 טלפון: , 8555055ירושלים  5לים, שלומציון ירוש

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 54-9485490
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 54-9489955טלפון: 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  5501001151מס':
הגדלת אחוזי בנייה לשם הקמת בניין  התכנית:שם 

 חדש וקביעת חזית מסחרית באום ליסון
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 54 גרסת: הוראות  5594915555מקומית מס': 

 2 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  יה והרשאות:התרי בני
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 94 ביטול
 / א4990 ביטול

 / א1544מק/  כפיפות
 54849 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .
, מזרחית משכונת צור באהר ומערבית שכונת אום ליסון

 משכונת ג'בל מוכבר
 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 05405גוש: 

 X: 223350קואורדינטה 
 Y: 627375קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות מעל חניה עם  5הקמת בניין מגורים חדש בן 
 שכונת אום ליסון חזית מסחרית בקומת הקרקע
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 הוראות התכנית:עיקרי 
למגורים  9מגורים שינוי ייעוד הקרקע מאזור  א. 

ומבנים ומוסדות ציבור ולשביל עם זיקת הנאה 
 למעבר ברכב.

קומות  5קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש בן  ב. 
יח"ד חדשות  8מעל קומת חניה לשם יצירת 

 .5בהתאם למפורט בנספח הבינוי מס' 
על חניה קומות מ 5רבי למקביעת מספר הקומות ה ג. 

 .5ספח הבינוי מס' תת קרקעית, הכל בהתאם לנ
 קביעת קווי בניין לבניה המוצעת, כאמור.  ד. 
 4509.02יה בשטח וקביעתם להגדלת שטחי הבנ ה. 

מ"ר שטחים עיקריים שכוללים  5525.59בהם מ"ר )
מ"ר  549.88שטח מסחרי )עיקרי(( ו 459.59

מ"ר 515כיתת גן ילדים, ושטחים עיקריים עבור 
מ"ר שטח החניה התת  955.98שטחי שירות ו

 קרקעית(
 קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנייה כאמור. ו. 
 התווית שביל עם זכות מעבר לרכב.   ז. 
קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר  ח. 

 בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה לרכב. ט.
 ת בדבר גדר להריסה.קביעת הוראו י.

 קביעת הוראות בדבר חזית מסחרית. יא.
קביעת הוראות בדבר הפקעת שטח לצרכי ציבור  יב. 

 בקומת הקרקע.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9818ובילקוט הפרסומים  50/54/4551

 .55/55/4551, בתאריך 4582עמוד 
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 54-9485490טלפון:  8555055
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 54-9489955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  5500110151מס':
 הגדלת מס' יח''ד ומספר קומות  שם התכנית:

 לשני בניינים שכ' שועפאט
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה
 50 תשריט  59 גרסת: הוראות  5599451555מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 
 
 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 2959 שינוי
 94 ביטול

 1544 כפיפות
 1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ממערב לכביש מס' אחד בשועפאט

 

 גושים וחלקות:
 .859, 55, 55, 8חלקי חלקות: , לא מוסדר, 05158גוש: 

 X: 222129קואורדינטה 
 Y: 636034קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 2959א בהתאם לתכנית 55

 

 מטרת התכנית:
 חדשים,בניינים  4יצרת מסגרת תכנונית להקמת 

 בשועפאט
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ג. 5שינוי ייעוד ממגורים   5
 קביעת הוראות בינוי עבור הקמת שני בניינים חדשים.  4
מר''  0402.95קביעת שטחי בנייה בהיקף של    0

 5422.41מר' 'שטחים עיקרים ו  5895.01מתוכם 
 מר'' שטחי שרות.

 בנין חדשים.קביעת קווי   5
 יח''ד. 59יח''ד ,סה''כ  8תוספת של    1
 חניה תת קרקעית.קומות מעל  2קומות ל 'קביעת מס  9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.  2
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, , התשעה2595ובילקוט הפרסומים  58/59/4551

 .59/59/4551, בתאריך 9585עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 54-9485490טלפון:  8555055
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

בה בימים  , וכל המעוניין רשאי לעיין54-9489955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

  5507171151מס':
שם התכנית:שינוי ייעוד שטח ותוספת יח"ד במגרש 

 בג'בל אל מוכבר ירושלים
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 55 גרסת: הוראות  5592525555מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות:יחסת לתכניות יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 8898 ביטול
 94 ביטול
 4985 ביטול

 / א1544מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת ג'בל אל מוכבר ירושלים, יישוב: ירושלים

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 05849גוש: 

 X: 223226קואורדינטה 
 Y: 628931קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח והגדלת זכויות בנייה, תוספת יחידות 

 מגורים והקמת שני בניינים חדשים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח, אזור מגורים   .5

 מיוחד, אזור מגורים א,  לאזור מגורים ב  ולשצ"פ.
 קומות בדירוג. 5בניינים חדשים בן קביעת בינוי לשני  .4
 קביעת בינוי לתוספת קומות בשני מבנים קיימים. .0
 קביעת הוראות למבנה להריסה. .5
 קביעת בינוי לקומות חניה תת קרקעיות. .1
מ"ר, מתוכם  5055קביעת שטחי הבנייה לסך של  .9

מ"ר שטחי שירות  955מ"ר שטחים עיקריים,  4511
 שטחי שירות תת קרקעיים.מ"ר 5959מעל הקרקע ו

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .2
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור העתקה ועקירה. .9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .8

 יח"ד. 58ל 9שינוי במס' יח"ד מ .55
 שינוי בקווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. .55
 קביעת הוראות עבור זיקת הנאה. .54

 

עה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הוד
, התשעה, 2585ובילקוט הפרסומים  52/59/4551

 .55/59/4551, בתאריך 2994עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 54-9485490טלפון:  8555055
ירושלים   5לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא מקומית 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 54-9489955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

5117501151  
 3תוספת קומה מעל בניין מגורים בן  שם התכנית:

 קומות, שייח ג'ראח, ירושלים
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965והבניה, התשכ"ה
 50 גרסת: הוראות  5582595555מקומית מס': 

 50 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 94 ביטול
 2505 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1544מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5יישוב: ירושלים רחוב: דרך שכם 

תחילת דרך שכם בצדה הדרומי של שכונת שייח ג'ראח, 
 מול בית מלון מאונט סקופוס.

 

 גושים וחלקות:
 .15חלקות במלואן: , מוסדר, 05155גוש: 

 X: 221868קואורדינטה 
 Y: 633322קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות  0גורים קיים בן תוספת קומה חדשה לבניין מ

 לשם יצירת יח"ד חדשה.
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'. א. 
קביעת בינוי לתוספת קומה חלקית מעל הבניין  ב. 

+ לשם תוספת יח"ד חדשה 8.55הקיים במפלס 
 .5בהתאם למפורט בנספח הבנוי מס' 

 יח"ד. 2יח"ד ל 9הגדלת מספר יח"ד מרבי מ ג. 
קומות מעל  5ת לקומו 0הגדלת מספר הקומות מ ד. 

 קומת חניה ומחסנים.
מ"ר מתוכם  5521קביעת סך השטחים בתכנית ל  ה. 

שירות מעל הקרקע  54מ"ר עיקרי למגורים,  5525
 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים. 084 ו

שינוי בקווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים לתוספת  ו. 
 בנייה כאמור.

 להריסה.קביעת הוראות בגין גדרות  ז. 
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה ושלבי ביצוע לתכנית. ח. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2550ובילקוט הפרסומים  55/58/4551

 .58/58/4551, בתאריך 9251עמוד 
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5שלומציון לתכנון לבניה מחוז ירושלים, 

. וכן במשרדי: ועדה 54-9485490טלפון:  8555055
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 54-9489955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  מטה יהודה
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':

 1535 מי/
 אתר קומפוסט דלילה שם התכנית:

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   5505 מקומית מס': מי/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 455מי/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: תירוש   .

בים גפן ותירוש, מצפון לכפר מנחם, מצפון ממערב לישו
 נחשון. ליד מאגר 090לכביש 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .45  45, 5חלקי חלקות: , מוסדר, 1580גוש: 

 X: 185500קואורדינטה 
 Y: 629500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרה סטטוטורית של  אתר קומפוסט קיים והקמת 

 מתקנים הנדסיים לטיפול בפסולת אורגנית.
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים  . 5

 הנדסיים.
קביעת התכלית המותרת, זכויות הבניה ומגבלות  . 4

 הבניה.
קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב ברצועת קרקע  . 0

חקלאית, למטרת גישה לאתר ולשימוש חקלאי 
 הסביבה.

מתוכם  ר,מ" 05495קביעת סה"כ שטחים בתכנית ל . 5
 0125עבור מבני קומפוס, מ"ר שטח עיקרי,  49995

 מ"ר שירות. 05מ"ר עיקרי למבנים נוספים ו
קביעת הוראות והנחיות למניעת מפגעים סביבתיים  . 1

 והנחיות לתפעול האתר.
מבני קומפוסט וכן מתקנים נילווים,  54הקמת  . 9

 טון פסולת בשנה. 155,555 לטיפול בכ
 למתן היתרי בנייה.קביעת תנאים  . 2
 קביעת שלביות ביצוע והפעלת  האתר. . 9

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9994ובילקוט הפרסומים  05/59/4550

 .59/58/4550, בתאריך 585
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ם ירושלי 5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 54-9485490טלפון:  8555055
, 54-8855999: 'מקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, טל

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  תל-אביב
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  5101131050מס':
 1003מגדל מגדים רג/ שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רמת גן מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 42 תשריט  02 גרסת: הוראות  5415504159
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ו הרשאותהיתרים א

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 59/ ג/ 055רג/ מק/  כפיפות
 52/ ג/ 055רג/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 14א,  14יישוב: רמת גן רחוב: דרך בן גוריון דוד 

 . 8יישוב: רמת גן רחוב: מגדים 
 . 50,   55יישוב: רמת גן רחוב: שד התמרים 

 X: 183362קואורדינטה 
 Y: 666225קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .105, 148חלקות במלואן:  9541מוסדר: גוש: 

 

 מטרת התכנית:
התחדשות עירונית לרווחת דיירי הבניינים ע"י פינוי,  .5

 הריסה ובינוי מחדש.
שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' * ]ע"פ תכנית מתאר  . 4

[ לאזור מגורים ד' על פי מבא"ת הכולל 055/רג
מבנה ציבור ושטח מסחרי ולככר עירונית הכולל 

 חניה תת קרקעית ציבורית ולמגורים.
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קביעת זכויות בנייה ומס' יח"ד לבניין מגורים בן   . 0
קומות +קומה טכנית , מעל קומת קרקע גבוהה   09

 קומות מרתף כדלקמן:  2ומעל 
 4,029,מ"ר + 59,955יים סה"כ שטחים עיקר א. 

מ"ר עיקרי  555מ"ר עיקרי ]מרפסות[ + 
מ"ר  455מ"ר מסחר + 415]מועדון דיירים[ +

סה"כ שטחי שירות מעל  לשטח לבניין ציבורי.
מ"ר וסה"כ שטחי  8,555הכניסה הקובעת 

 מ"ר. 54,555שירות מתחת לכניסה הקובעת 
מ"ר שטחי שירות מתחת לכיכר  0,155סה"כ  ב. 

 ית לשימוש חניון ציבורי ומגורים.העירונ
 יח"ד קטנות.       45%יח"ד מתוכם  589סה"כ  ג. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
נים ע"י פינוי, יהתחדשות עירונית לרווחת דיירי הבני . 5

 הריסה ובינוי מחדש.
קביעת הוראות להכנת תצ"ר כתנאי להיתר בנייה  . 4

חוד ולחילופין קביעת הוראות לעריכת תכנית אי
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו. 

/ג[ לאזור 055שינוי ייעוד מאזור מגורים ג* ]ע"פ רג/ . 0
 מגורים ד' על פי מבא"ת ושטח מסחרי, בניין ציבורי.

 קביעת זכויות הבניה : . 5
 4,029,מ"ר +59,955סה"כ שטחים עיקריים  א.

מ"ר עיקרי ]מועדון  555מ"ר עיקרי ]מרפסות[ + 
מ"ר בניין  455 + .מ"ר מסחרי415רים[ + דיי

 ציבורי.
 יח"ד.  589מספר יח"ד,  ב.
 מתוך סך יח"ד כדירות קטנות. 45%קביעת  ג. 
 מ"ר. 81שטח ממוצע עיקרי ליח"ד יהיה  ד. 
 מעל הקרקע.י שירות מ"ר שטח 8,555הקצאת  ה. 
מ"ר שטחי שירות מתחת  54,555הקצאת  ו. 

 לקרקע במגרש המגורים.
מ"ר שטחי שירות מתחת  0,155הקצאת  ז. 

 לקרקע במגרש הכיכר העירונית. 
+ קומה טכנית, מעל קומת 09מס' קומות  ח. 

 קומות מרתף. 2קרקע גבוהה ומעל 
 קווי הבניה. קביעת .1
 קביעת הוראות בנייה ופיתוח בתחום התכנית. .9
קביעת שטח עבור כיכר עירונית אשר תחתיו  .2

 בורית ומגורים.מרתפי חניה משותפת צי
מ' ע"י הפקעה 51מ' ל55הרחבת רחוב מגדים מ . 9

 מ' לייעוד דרך.       1של 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

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

טלפון:  92554יפו תל אביב 541תל אביב, דרך בגין 
ת קהל בוועדה המחוזית בימים א', . קבל50-2904199

 פרטי לציין יש .55:55-55:55ב', ג', ה' בין השעות 
העתק  .קיימים אם פקס/ל"דוא לרבות קשר יצירת

ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה 
 50-9210151רמת גן  טלפון:  49רמת גן, המעגל 

 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  5113575050מס':
 מבנים ומוסדות ציבור 01/ג/355רג/ שם התכנית:

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 09 גרסת: הוראות  5450525159מקומית מס': 
 45 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 550תממ/  שינוי
 558תממ/  שינוי
 / ג055רג/  שינוי
 055רג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רמת גן   .

 של העיר רמת גן.כל תחום השיפוט 
 

מרחבי תכנון גובלים: גבעת שמואל, בני ברק, גבעתיים, 
 אזור.יפו, קרית אונו, אור יהודהתל אביב

 

 גושים וחלקות:
 X: 183873קואורדינטה 
 Y: 663481קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות הבניה של המבנים ומוסדות הציבור,  . 5

מקרקעי ישראל במגרשים שבבעלות העיריה או 
בחכירת עיריית רמת גן, בהתאם למספר הקומות 

 קווי הבניין והתכסית המותרת במגרש. המותר,
 קביעת תכליות ושימושים במבנים ומוסדות ציבור.   . 4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת זכויות בנייה:  .5

הבנייה מעל לקרקע תהיה נפחית, תחת  א. 
וי הבניין מגבלות מספר הקומות המותר, קו

 והתכסית המותרת לכול קומה במגרש. 
הקרקע תהיה נפחית, תחת מגבלות הבנייה בתת ב. 

הקומות המבוקש והתכסית המותרת. שטחי  'מס
 משטח הקומה. 15%השירות יהיו עד 
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קביעת מספר הקומות המותר למבנה הציבורי  . 4
 ייקבע בהתאם לגודל המגרש כדלהלן:

דונם תותר בנית  4במגרשים בשטח של עד  א. 
 קומות מעל לקרקע.  5-9

דונם תותר בנית  4במגרשים בשטח שמעל  ב. 
 קומות מעל לקרקע. 8עד 

באזורים המאופיינים בבניה צמודת קרקע,  ג. 
המסומנים בנספח אזורים צמודי קרקע 

מעל  קומות 5, תותר בניית 5-55כמתחמים 
לושה מפלס הכניסה הקובעת למעט בש

מתחמים: מתחם אוהל שם, מתחם בליך, 
)המשולש  5/5555בתכנית רג/ 955ומגרש 

הגדול(, המסומנים בנספח אזורים צמודי 
, בהם תותר הקמת A,B,Cקרקע כמתחמים 

קומות מעל מפלס  9מבני ציבור בגובה של 
 הכניסה הקובעת.

 משטח המגרש.  15%תכסית הבניה ברוטו עד  . 0
 ין : קביעת קווי הבני . 5

בהתאם לתכנית המאושרת,  קו בניין קדמי  א. 
תותר הבלטת הקומות מעל קומת הקרקע ב

 מ' מעבר לקו הבניין הקדמי.  5.55
מ'  0.1קומות,  5עד  מ'  0 קווי בניין לצדדים  ב. 

 קומות ומעלה. 9 מ'  5קומות,  9עד  
 מ'. 1קו בניין לאחור  ג. 

מתחת למפלס  קביעת אפשרות לבניית מרתפים . 1
הכניסה של המבנים ומוסדות הציבור אשר חלק 
מהם ישמשו כחנייה לרווחת התושבים בהתאם 

 לגודל מגרשים.
 קביעת תכסית מרבית למרתפים. . 9
 קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. . 2
 קביעת הוראות בנושא בנייה ירוקה.  . 9
 קביעת תכליות ושימושים במבנים ומוסדות ציבור. .8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9895ובילקוט הפרסומים  51/55/4551

 .59/55/4551, בתאריך 4915עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
תל אביב 541לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 

. וכן במשרדי: ועדה 50-2904199טלפון:  92554יפו 
רמת גן   49מית לתכנון ולבניה רמת גן, המעגל מקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 50-9210151טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

יפו אביב, מרחב תכנון מרומי: תל אביב מחוז: תל  
 תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

  5105111057:'מס
 5375תא/ פינוי בינוי מתחם הצנחנים שם התכנית:

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

ובמשרדי  ה מחוז תל אביביהמחוזית לתכנון ולבני

מופקדת  תל אביבה יולבניהועדה המקומית לתכנון 
גרסת:  5415484152: 'מס תכנית מתאר מקומית

 58 תשריט  02 הוראות 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 אות:לתכניות הב תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 212תא/  שינוי
 891תא/  שינוי
 / ב891תא/  שינוי
 195תא/  שינוי
 4985תא/ מק/  שינוי
 209תא/  שינוי
 0/ 55/ 8 שינוי
 5תא/ ג/  שינוי
 4098תא/  שינוי

 1תממ/  כפיפות
 5תא/ ל/  כפיפות
 5/ א/ 40תמא/  כפיפות
 5תא/ ע/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 . 52יפו רחוב: בית אל יישוב: תל אביב 

 . 58,   45,   50יפו רחוב: הצנחנים יישוב: תל אביב
 . 58יפו רחוב: בית אל יישוב: תל אביב
 . 51,   40,   52יפו רחוב: הצנחנים יישוב: תל אביב

מתחם התחום בין רחוב ראול ולנברג במזרח, רח' 
 רח' בית אל במערב וביה"ס בצפון.הצנחנים בדרום, 

 X: 185210קואורדינטה 
 Y: 669280קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 55, 50, 54, 55, 55, 8חלקות במלואן:  9994גוש: 
51 ,59 ,59 ,59 ,14. 

 .15חלקי חלקות:  9994גוש: 
 

 מטרת התכנית:
התחדשות עירונית באמצעות תכנית לפינוי בינוי  . 5

 הצנחנים, בשכונת נווה שרת.במתחם 
חיזוק מערך המגורים והגדלת מס' יחידות הדיור  . 4

באזור תוך מתן פתרונות הולמים לנגישות, חניה, 
 מיגון, שטחים פתוחים, ומבני ציבור.

צירת דופן עירונית פעילה בדופן המתחם לרחוב  . י0
 הצנחנים באמצעות חזית מסחרית.

מוד לביה"ס היסודי יצירת מגרש למבנה ציבור בצ . 5
משה שרת ויצירת מגרש ביעוד שביל בצפון מזרח 

 המתחם.
החלפת שטחים בייעוד דרך ממרכז המתחם אל  . 1

גבולותיו במטרה להרחיב את רחובות הצנחנים 
 ובית אל.
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 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד הקרקע למגורים, דרכים, שביל,  . 5

 .מבנים ומוסדות ציבור בשטח התכנית
מגורים, וחזית  קביעת התכליות בייעוד המגורים  . 4

 מסחרית לאורך רחוב הצנחנים.
קביעת זכויות הבניה למגורים ומספר יחידות הדיור  .0

מ"ר  05,555יח"ד,  025בתחום התכנית: סה"כ 
מ"ר למסחר,  955עיקרי ביעוד מגורים הכוללים כ

 מ"ר. 5,555ובנוסף שטח עיקרי עבור מרפסות 
 עבור שני המגדלים  גדרת גובה מותר לבניה: ה . 5

קומות + קומה טכנית. עבור הבינוי  41+  ק.קרקע
 קומות. 9ק. קרקע+  המרקמי 

קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל וכלי רכב  . 1
 במגרש המגורים.

קביעת הוראות בנושא פיתוח ונוף, לרבות הנחיות  . 9
 לשימור עצים.

ים להוצאת היתרי בנייה, קביעת הוראות ותנא . 2
 לרבות הנחיות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע

 92554יפו תל אביב 541מחוז תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית  .50-2904199טלפון: 

 לציין יש .55:55-55:55בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 
העתק  .קיימים אם פקס/ל"דוא לרבות קשר יצירת פרטי

ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה 
 טלפון:  ,יפותל אביב, 99ב, שד' בן גוריון תל אבי

50-2452494 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  קרית אונו
  5331101050הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 

-77שם התכנית: הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 
 צמודי קרקע ורביעיות 70

לחוק  29 ו 22נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר הכנת תכנית 1965 –התכנון והבניה, התשכ"ה 

  5004494159והגבלת הוצאת היתרי בנייה מס' 
 

 התכנית:תחום 
 יישוב: קרית אונו   .

 מגרשים צמודי קרקע ורביעיות במרחב קרית אונו
 

 מרחבי תכנון גובלים: מצפה אפק.

 גושים וחלקות:
 מוסדר:
, 485, 498, 499, 492חלקות במלואן:  9585גוש: 
489 ,488 ,055 ,055 ,054 ,050 ,055 ,051 ,001 ,
009 ,002 ,009 ,008 ,055 ,055 ,054 ,050 ,055 ,
051 ,059 ,052 ,059 ,058 ,015 ,015 ,014 ,010 ,
015 ,011 ,019. 
 .050חלקי חלקות:  9585גוש: 
, 55, 08, 09, 02, 09, 01חלקות במלואן:  9585גוש: 

55 ,54 ,50 ,55 ,58 ,15 ,15 ,14 ,10 ,15 ,11 ,19 ,
12 ,19 ,18 ,95 ,95 ,94 ,90 ,95 ,91 ,99 ,92 ,99 ,
98 ,25 ,25 ,24 ,25 ,21, 550 ,555 ,551 ,559 ,552. 

, 45, 52, 55, 50, 54, 55, 8חלקות במלואן:  9584גוש: 
45 ,44 ,40 ,45 ,41 ,49 ,42 ,49 ,48 ,05 ,05 ,04 ,
00 ,05 ,01 ,09 ,02 ,59 ,59 ,58 ,15 ,15 ,14 ,10 ,
15 ,11 ,19 ,12 ,19 ,18 ,95 ,94 ,90 ,95 ,91 ,99 ,
92 ,99 ,98 ,25 ,25 ,24 ,20 ,25 ,21, 29 ,29 ,28 ,
95 ,95 ,94 ,90 ,95 ,91 ,99 ,92 ,99 ,98 ,84 ,82 ,
89 ,88 ,555 ,555 ,554 ,550 ,555 ,551 ,559 ,552 ,

559 ,558 ,555 ,555 ,554 ,550 ,555 ,551 ,545 ,
545 ,544 ,540 ,545 ,541 ,549 ,542 ,549 ,548 ,
505 ,505 ,504 ,500 ,505 ,501 ,509 ,502 ,509 ,
508 ,555 ,555 ,554 ,550 ,555 ,551 ,559 ,552 ,
559 ,558 ,515 ,515 ,514 ,510 ,519 ,590 ,595 ,
591 ,599 ,592 ,599 ,598 ,525 ,525 ,524 ,520 ,
525 ,521 ,529 ,522 ,529 ,528 ,585 ,585 ,584 ,
580 ,589 ,582 ,589 ,588 ,455 ,455 ,454 ,450 ,
452 ,459 ,458 ,445 ,445 ,444 ,440 ,445 ,455 ,
459 ,452 ,458 ,415 ,411 ,419 ,412 ,419 ,418 ,
495 ,495 ,494 ,490 ,495 ,491 ,499 ,492 ,499 ,
498 ,425 ,425 ,424 ,420 ,425 ,421 ,422 ,428 ,
495 ,494 ,490 ,495 ,491 ,499 ,492 ,499 ,498 ,
480 ,485 ,481 ,489 ,055 ,054 ,050 ,051 ,059. 

, 85, 51, 09, 51, 55, 9חלקי חלקות:  9584גוש: 
559 ,552. 
, 59, 55, 50, 54, 55, 8, 9חלקות במלואן:  9580גוש: 

52 ,59 ,45 ,45 ,44 ,40 ,45 ,41 ,49 ,42 ,49 ,48 ,
05 ,04 ,00 ,05 ,01 ,09 ,02 ,09 ,08 ,55 ,55 ,54 ,
50 ,55 ,15 ,14 ,10 ,15 ,11 ,19 ,12 ,19 ,18 ,95 ,
95 ,94 ,90 ,95 ,91 ,99 ,92 ,99 ,98 ,25 ,25 ,24 ,
20 ,25 ,21 ,29 ,22 ,29 ,28 ,95 ,95 ,94 ,90 ,95 ,
91 ,99 ,92 ,99 ,98 ,85 ,85 ,84 ,80 ,85 ,81 ,89 ,
82 ,89 ,88 ,555 ,555 ,554 ,550 ,554 ,550 ,555 ,

551 ,559 ,552 ,559 ,558 ,545 ,545 ,544 ,540 ,
545 ,541 ,549 ,542 ,549 ,548 ,505 ,505 ,504 ,
500 ,505 ,501 ,509 ,502 ,509 ,508 ,555 ,555 ,
554 ,550 ,555 ,551 ,559 ,552 ,559 ,558 ,599 ,
592 ,599 ,598 ,525 ,525 ,524 ,520 ,525 ,521 ,
529 ,522 ,529 ,528 ,595 ,595 ,594 ,590 ,595 ,
591 ,599 ,592 ,599 ,598 ,585 ,585 ,584 ,580 ,
585 ,581 ,589 ,582 ,589 ,588 ,455 ,455 ,454 ,
450 ,455 ,451 ,459 ,452 ,459 ,458 ,455 ,455 ,
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454 ,450 ,455 ,451 ,459 ,452 ,459 ,458 ,445 ,
445 ,444 ,440 ,445 ,459 ,458 ,415 ,415 ,414 ,
410 ,415 ,411 ,419 ,412 ,419 ,418 ,495 ,495 ,
494 ,490 ,495 ,491 ,499 ,492 ,499 ,498 ,425 ,
425 ,424 ,420 ,425 ,421 ,429 ,422 ,429 ,428 ,
495 ,495 ,494 ,490 ,495 ,491 ,499 ,492 ,499 ,
498 ,485 ,485 ,484 ,480 ,485 ,481 ,489 ,482 ,
489 ,055 ,054 ,050 ,055 ,051 ,059 ,058 ,015 ,
015 ,014 ,010 ,015 ,011 ,019 ,012 ,019 ,095 ,
095 ,094 ,091 ,099 ,092 ,099 ,025 ,024 ,020 ,
025 ,021 ,029, 022 ,028 ,095 ,095 ,094 ,090 ,
095 ,091 ,099 ,092 ,099 ,098 ,085 ,085 ,084 ,
080 ,085 ,081 ,089 ,082 ,089 ,088 ,555 ,555 ,
554 ,550 ,555 ,551 ,559 ,552 ,559 ,558. 
 .58, 51, 55חלקי חלקות:  9580גוש: 
, 504, 505, 505, 548, 549חלקות במלואן:  9585גוש: 
500 ,505 ,501 ,509 ,502 ,509 ,508 ,555 ,555 ,
554 ,550 ,555 ,551 ,559 ,552 ,559 ,558 ,515 ,
515 ,514 ,510 ,515 ,511 ,519 ,512 ,519 ,518 ,
595 ,595 ,594 ,590 ,595 ,524 ,520 ,525 ,522 ,
529 ,528 ,595 ,595 ,594 ,590 ,595 ,591 ,599 ,
592 ,599 ,598 ,585 ,585 ,584 ,580 ,585 ,581 ,
589 ,582 ,589 ,588 ,455 ,455 ,455 ,451 ,459 ,
459 ,452 ,459 ,458 ,445 ,445 ,444 ,440 ,445 ,
441 ,449 ,442 ,449 ,448 ,405 ,405 ,404 ,400 ,
405 ,401 ,409 ,409 ,408 ,455 ,455 ,454 ,450 ,
455 ,451 ,459 ,452 ,458 ,415 ,415 ,414 ,410 ,
415 ,411 ,419 ,418 ,495 ,495, 494 ,490 ,495 ,
491 ,499 ,425 ,428 ,495 ,495 ,494 ,055 ,051 ,
045 ,049 ,048 ,005 ,005 ,004 ,000 ,005 ,001 ,
009 ,002 ,009 ,008 ,055 ,055 ,050 ,055 ,051 ,
059 ,052 ,059 ,058 ,015 ,015 ,014 ,010 ,015 ,
011 ,019 ,012 ,019 ,018 ,095 ,095 ,095 ,094 ,
090 ,095 ,091 ,099 ,092 ,099 ,098 ,085 ,085 ,
084 ,080 ,085 ,081 ,089 ,082 ,089 ,088 ,555 ,
555 ,554 ,558 ,545 ,544 ,545 ,500 ,505 ,501 ,
509 ,508 ,555 ,550 ,551 ,552 ,558 ,510 ,511 ,
512 ,518 ,595 ,591 ,599 ,524 ,525 ,529 ,529. 

, 04, 05, 05, 48, 49, 45חלקות במלואן:  9581גוש: 
00 ,02 ,55 ,51 ,59 ,52 ,59 ,58 ,15 ,15 ,14 ,10 ,
15 ,20 ,25 ,554 ,550 ,545 ,545 ,544 ,540 ,545 ,

541 ,549 ,542 ,549 ,505 ,501 ,509 ,510 ,511 ,
512 ,518 ,525 ,521 ,529 ,522 ,529 ,528 ,595 ,
595 ,594 ,595 ,592 ,581 ,582 ,451 ,459 ,452 ,
440 ,405 ,404 ,405 ,409, 402 ,450 ,455 ,451 ,
482 ,050 ,055 ,051 ,059 ,052 ,059 ,058 ,055 ,
055 ,054 ,050 ,055 ,051 ,059 ,052 ,059 ,058 ,
045 ,045 ,044 ,040 ,045 ,041 ,048 ,005 ,004 ,
000 ,005 ,001 ,009 ,002 ,009 ,055 ,054 ,050 ,
055 ,051 ,059 ,052 ,059 ,015 ,014 ,015 ,011 ,
019 ,020 ,080 ,085 ,082 ,089 ,088 ,555 ,555 ,
554 ,550 ,555 ,551 ,559 ,552 ,559 ,558 ,555 ,

555 ,554 ,550 ,555 ,551 ,559 ,552 ,559 ,545 ,
541 ,549 ,549 ,548 ,505 ,505 ,504 ,500 ,505 ,
509 ,509 ,554 ,595 ,590 ,529 ,522 ,151 ,152 ,
155 ,150 ,159 ,158 ,145 ,144 ,148 ,155 ,155 ,
119 ,119 ,195 ,194 ,195 ,199 ,199 ,125 ,124 ,
125 ,128 ,194 ,199 ,192 ,185 ,185 ,182 ,188 ,
955 ,952 ,950 ,955 ,959 ,945 ,944 ,909 ,902 ,
908 ,954 ,955 ,959 ,914 ,999 ,925 ,925 ,922 ,
928 ,995 ,994. 

, 89, 85, 84, 40, 44, 52, 2חלקי חלקות:  9581גוש: 
594 ,591 ,590 ,449 ,448 ,498 ,485 ,485 ,484 ,
480 ,485 ,481 ,095 ,595. 

, 542, 549, 541, 545חלקות במלואן:  9589גוש: 
549 ,548 ,505 ,505 ,504 ,500 ,505 ,501 ,509 ,
502 ,509 ,508 ,555 ,555 ,554 ,550 ,555 ,551 ,
559 ,552 ,559 ,558 ,515 ,515 ,514 ,510 ,515 ,
511 ,519 ,512 ,519 ,518 ,595 ,595 ,594 ,590 ,
595 ,591 ,599 ,592 ,599 ,525 ,525 ,524 ,520 ,
525 ,521 ,529 ,522 ,529 ,528 ,595 ,400 ,405 ,
401 ,409 ,402 ,409 ,455 ,455 ,454 ,450 ,455 ,
451 ,452 ,459 ,458 ,415 ,415 ,414 ,410 ,415 ,
411 ,419 ,412 ,419 ,418 ,495 ,495 ,425 ,420 ,
425 ,421 ,429 ,422 ,495 ,491 ,499 ,492 ,499 ,
498 ,485 ,485 ,484 ,480 ,485 ,481 ,489 ,482 ,
489 ,488 ,055 ,050 ,055 ,051 ,059 ,052 ,059 ,
058 ,055 ,055 ,054 ,050 ,055 ,051 ,059 ,052 ,
059 ,058 ,045 ,045 ,044 ,040 ,045 ,041 ,049 ,
042 ,049 ,048 ,005 ,005 ,004 ,000 ,005 ,010 ,
015 ,011 ,019 ,012 ,094 ,090 ,095 ,091 ,555 ,
549 ,505 ,500. 

, 041, 045, 040, 044חלקות במלואן:  9582גוש: 
049 ,042 ,049 ,048 ,005 ,005 ,004 ,000 ,005 ,
001 ,009 ,002 ,009 ,008 ,055 ,055 ,054 ,050 ,
055 ,051 ,059 ,052 ,059 ,058 ,015 ,015 ,014 ,
010, 015 ,011 ,019 ,012 ,019 ,018 ,095 ,095 ,
094 ,090 ,095 ,091 ,099 ,092 ,099 ,098 ,025 ,
025 ,024 ,020 ,025 ,021 ,029 ,022 ,029 ,028 ,
095 ,095 ,094 ,090 ,095 ,091 ,099 ,092 ,099 ,
098 ,085 ,085 ,084 ,080 ,085 ,081 ,089 ,082 ,
089 ,088 ,555 ,555 ,554 ,550 ,555 ,551 ,559 ,
552 ,559 ,558 ,555 ,555 ,554 ,550 ,555 ,551 ,
559 ,552 ,559 ,558 ,545 ,545 ,540 ,545 ,541 ,
549 ,542. 

, 55, 55, 8, 9, 2, 5, 0, 4חלקות במלואן:  9985גוש: 
54 ,50 ,55 ,51 ,59 ,52 ,59 ,58 ,45 ,45 ,44 ,40 ,
45 ,41 ,49 ,42 ,49 ,48 ,05 ,05 ,04 ,00 ,05 ,01 ,
09 ,02 ,09 ,08 ,55 ,55 ,50 ,55 ,51 ,59 ,52 ,59 ,
58 ,15 ,15 ,10 ,15. 

, 45, 58, 59, 52, 59, 51חלקות במלואן:  2595גוש: 
45 ,44 ,40 ,45 ,41 ,49 ,42 ,49 ,48 ,05 ,05 ,04 ,
00 ,05 ,01 ,02 ,55 ,55 ,52 ,59 ,58 ,15 ,15 ,14 ,
10 ,15 ,11 ,19 ,12 ,19 ,18 ,95 ,95 ,94 ,90 ,95 ,
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91 ,99 ,92 ,99 ,98 ,25 ,25 ,24 ,20 ,25 ,21 ,29 ,
22 ,29 ,28 ,95 ,95 ,94 ,90 ,95 ,91 ,551 ,559 ,

552 ,558. 
 .555חלקי חלקות:  2595גוש: 
, 05, 05, 48, 49, 42, 49חלקות במלואן:  2591גוש: 

04 ,00 ,05 ,01 ,09 ,15 ,558 ,545 ,545 ,544 ,540 ,
545 ,541 ,549 ,542 ,548, 505 ,505 ,504 ,500 ,
505 ,515 ,514 ,515 ,511 ,519 ,512 ,519 ,518 ,
595 ,595 ,594 ,590 ,595 ,591 ,599 ,592 ,599 ,
598 ,525 ,525 ,524 ,520 ,525 ,521 ,529 ,522 ,
529 ,528 ,595 ,595 ,594 ,590 ,595 ,591 ,599 ,
592 ,599 ,598 ,585 ,585 ,584 ,580 ,585 ,581 ,
589 ,582 ,589 ,588 ,455 ,455 ,454 ,450. 
 .21, 09, 02חלקי חלקות:  2591גוש: 

 

 השינויים המוצעים:
לחוק שמטרתה לשמור  22הכנת תכנית לפי סעיף  .א

על צביון מרקם הבניה הקיים והמרחבים הפתוחים 
 4קרקע ורביעיות )מבנים בני  באזורים צמודי

יח"ד(. התכנית תהיה תכנית לפי  5קומות בעלי 
 .09לתמא/  40סעיף 

  29קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיף  .ב
 לחוק כדלקמן:

 09לא תותר הוצאת היתרים לזכויות לפי תמא/  .א
 .550קא/ ו

 לא יותר פיצול ואיחוד מגרשים. .ב
רחביות תותר הוספת ממ"דים לפי הנחיות מ .ג

 וכן חיזוק המבנה ללא תוספת זכויות בנייה.
תוקף התנאים לשלוש שנים או עד להפקדת  .ג

 התכנית, לפי המועד המוקדם מבניהם.
 

 גילה אורון
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 אביב מחוז תל
 

 
  מחוז  חיפה

 
 מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי:
  רכס הכרמל, גלילית מחוז חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
  5105011300מס':

 עלי שם התכנית: תחנת שאיבה משנית חלת
 בדאלית אל כרמל
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
    5595988019 מפורטת מס':

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 
 
 
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: התרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 199ג/  שינוי
 505עד/ במ/  שינוי
 200ג/  שינוי
 055עד/  שינוי

 01תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 05תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמל   .אל יישוב: דאלית

האתר מצוי בדרום דאלית אל כרמל ובתחום הגן הלאומי 
 פארק הכרמל.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 59, 55, 50, 55, 55, 8, 9חלקי חלקות:  55151גוש: 
52 ,59 ,58 ,58 ,15 ,14. 

 .544, 550, 55חלקי חלקות:  55158גוש: 
 .4חלקי חלקות:  55155גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת תחנת שאיבה לביוב וקו ביוב אליה בדאלית אל 

 כרמל.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאפשר הקמת ושימוש בתחנת שאיבה על פי סעיף  א. 

 ללא גריעת השטח מגן לאומי. 4/9בתמ"א  9
 שינוי ייעוד משביל וקרקע חקלאית לדרך מוצעת. ב. 
 קביעת תוואי קו הביוב אל התחנה. ג. 
והגבלות בנייה לרבות פיתוח קביעת הוראות  ד. 

 תשתיות ופיתוח סביבתי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2522ובילקוט הפרסומים  52/52/4551

 .59/52/4551, בתאריך 2540עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. וכן במשרדי: ועדה 55-9900511טלפון:  00581
מקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל, אבא חושי שד 

 טלפון:  05519כרמל דאלית אל 55עספיא 
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מקומית , 55-9088094

חיפה, וכל המעוניין  51מחוזית מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  5507117355מס':
שינוי הוראות בנייה א'1157שם התכנית: חפ/

 בתחנת תדלוק פז רוממה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס': 

5592582055    
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 נית/בחלק מתחום התכניתבכל תחום התכ

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5452חפ/  שינוי
 / ד448חפ/  כפיפות
 5/ יב/ 5555חפ/ מק/  כפיפות
 / יב5555חפ/  כפיפות
 / תט5555חפ/ מק/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 . 5יישוב: חיפה רחוב: ככר אליזבט 

התוכנית חלה על שטח הנמצא צפונית לשכונת רוממה 
חנקין ורופין  החדשה, בסמוך למפגש הדרכים פיק"א,

 ומול היכל הספורט רוממה.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 485, 480, 485, 485חלקות במלואן:  55584גוש: 
481 ,489 ,488 ,055 ,055 ,054 ,055 ,051 ,059 ,
052 ,059. 
 .050, 405חלקי חלקות:  55584גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע משטח לתחנת דלק לאזור משולב 
מסחר ותחבורה לצורך הקמת מבנה מסחרי שבו 

  5שינוי  59משולבת תחנת תדלוק  ע"פ תמ"א 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לק לאזור משולב שינוי ייעוד קרקע משטח לתחנת ד . 5

 מסחר ותחבורה.
שינוי ייעוד קרקע מ"שצ"פ" ל"מסחר ותחבורה"   . 4

לטובת הסדרת דרכי הגישה למתחם והתאמת 
 גבולות המגרש למצב הכבישים הקיים.

שינוי ייעוד קרקע משטח לתחנת דלק ל"שצ"פ"  . 0
 ול"שפ"פ"

וקביעת  5מ' ל קו בניין  5שינוי קו בניין אחורי מ  . 5
 יין קדמי,צידי וקו בניין עילי לגגון משאבות.קווי בנ

מ' בגבול המגרש הדרומי 5.1הפקעת רצועה של  . 1
מערבי לטובת הרחבת רח' הצוללת דקר, ע"פ 

 ד' 448תוכנית חפ/
קביעת הוראות בנייה לשטחי מסחר, לפריטי תחנת  . 9

 הדלק ולהריסת מבנים קיימים.

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

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

 טלפון:  00581חיפה  51חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 55-9900511

טלפון:  ,חיפה 0מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 
55-9019952 

 

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

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

 
 

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

  5150051355מס':
 מתחם מגורים  ח  1351שם התכנית: חפ/

 ברח' חטיבת כרמלי.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה חיפה מופקדת תכנית מתאר מקומית 

    5559955055מס': 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 ם התכנית/בחלק מתחום התכניתבכל תחו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ה448חפ/  שינוי
 / א5055חפ/  שינוי

 1/ י/ 448חפ/  כפיפות
 / יב5555חפ/  כפיפות
 5/ יב/ 5555חפ/ מק/  כפיפות
 5/ יב/ 5555/ מק/ חפ כפיפות
 / פמ5555חפ/ מק/  כפיפות
 / גב5555חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5555חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חיפה רחוב: חטיבת כרמלי   .

 שכונת נחלת יעקב ברחוב חטיבת כרמלי.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .445, 458, 459חלקות במלואן:  55841גוש: 
 .401חלקי חלקות:  55841גוש: 
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 מטרת התכנית:
 ,458, 459איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בחלקות 

תוך תגבור זכויות בנייה ומתן  55841, בגוש 445
 הוראות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים מיוחד לאזור  א. 

 מגורים ד'
בהסכמת הבעלים, , 445, 458, 459איחוד חלקות  ב. 

ליצירת מגרש בנייה אחד לפי פרק ג' סימן ז' לחוק 
 התכנון והבניה.

 תוספת זכויות בנייה ומתן הוראות בנייה. ג. 
 קביעת תקן חניה. ד. 
 שינוי קווי בנין. ה. 

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים רדמש של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ז לבניה מחובעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ו
 טלפון: , 00581חיפה , 51הפלי"ם  'חיפה, שד

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 55-9900511
חיפה  טלפון:  0מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 

55-9019952 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  5105071355מס':
הגליל  קרקע  הסדרת יעודי 1315שם התכנית: חפ/

 א חיפה155
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה חיפה מופקדת תכנית מתאר מקומית 

    5495928055מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 95חפ/  שינוי
 / ד448חפ/  שינוי

 / י448חפ/  כפיפות
 5/ יב/ 5555חפ/ מק/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 / פמ5555חפ/ מק/  כפיפות
 1/ י/ 448חפ/  כפיפות
 09תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 05תמא/  כפיפות
 / גב5555חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5555חפ/ מק/  כפיפות
 5/ יב/ 5555חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 א. 555יישוב: חיפה רחוב: הגליל 

 א' בשכונת נווה שאנן.555החלקה ברחוב הגליל 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .45במלואן: חלקות  55984גוש: 
 .25חלקי חלקות:  55984גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים לצורך הסדרת 

 מבנה מגורים שאושר בהיתר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ציבורי פתוח למגורים  45שינוי ייעוד חלקה  . 5

 ב' לצורך הסדרת המבנה הקיים.
 בנייה.קביעת הוראות וזכויות  . 4
 קביעת קווי בניין. .0
תוספת שטח למבנה הקיים עבור מרפסות זיזיות  . 5

 וממ"דים.
מ' לצורך בניית ממ"דים  0התרת בליטה של עד  . 1

 מ' למרפסות זיזיות. 4ועד 
שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך על מנת להסדיר את  . 9

המשמש לדרך  25השטח שבתחום חלקה 
 הכלולה בתכנית.המשרתת את חלקת המגורים 

 

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

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

ימים  95שאי להגיש התנגדות תוך לחוק, ר 555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 טלפון:  00581חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 55-9900511
חיפה  טלפון:  0מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 

55-9019952 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  5305507355מס':
 אתר לבי"ס בשכונת חליסה ד  1517שם התכנית: חפ/

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

לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה חיפה מופקדת תכנית מתאר מקומית 

    5095592055מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 ות:המתייחסת לתכניות הבא
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ ה/ 448חפ/  שינוי
 89חפ/  שינוי
 / ב5959חפ/  שינוי

 / שש5555חפ/  כפיפות
 5/ יב/ 5555חפ/ מק/  כפיפות
 09תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 / יב5555חפ/  כפיפות
 5/ ב/ 05תמא/  כפיפות
 / תט5555חפ/ מק/  כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 . 58יישוב: חיפה רחוב: עספיה 

 אתר בית הספר ברחוב עוספיה
 

 מוסדר:גושים וחלקות: 
, 51, 55, 50, 55, 9, 9חלקות במלואן:  54580גוש: 

59 ,45. 
, 59, 52, 54, 8, 2, 1, 0, 4חלקי חלקות:  54580גוש: 

58 ,45 ,49. 
 .05חלקי חלקות:  54585גוש: 

 .55924גוש ישן:    54580גושים ישנים:  גוש נוכחי: 
 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים ודרך לאתר למבנים ומוסדות  ציבור 

 על מנת לאפשר את הרחבת בית הספר הקיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' ליעוד למבנים ומוסדות  א. 

 ציבור.
 שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' ליעוד שביל. ב. 
הרחבת רח' עוספיה באזור הכיכר על מנת להסדיר  ג. 

 את הכיכר כפי שבוצעה.
( 454ביטול חלק מרחוב עילם צילה )דרך מס'  ד. 

בתחום ייעוד מבנים ומוסדות ציבור המוצע והרחבה 
 נקודתית של הדרך בגישה למתחם מכיוון רח' פאר.

קביעת זכויות והוראות בנייה ליעוד מבנים ומוסדות  ה. 
 ציבור.

 קביעת עצים בוגרים לשימור ועקירה. ו. 
 

אשר פורסמה  4552הודעת הפקדת תכנית חפ/ 
ובילקוט פרסומים  54.54.4555תונות בתאריך יבע

 מבוטלת בזאת. 55.50.4555בתאריך  5892מספר 
 

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

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

ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ולבניה מחוז  בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 טלפון:  00581חיפה  51חיפה, שד הפלי"ם 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 55-9900511
חיפה  טלפון:  0מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 

55-9019952 
 

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

עליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות ש
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

   5111301355מס':
 שינוי ייעוד ברחוב הסחלב  1353שם התכנית: חפ/

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

    5555098055 מפורטת מס':
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / גב5555חפ/ מק/  שינוי
 1/ י/ 448חפ/  שינוי
 / ה448חפ/  שינוי
 / יב5555חפ/  שינוי
 5520חפ/  שינוי
 / נב5520חפ/  שינוי
 5/ יב/ 5555חפ/ מק/  שינוי
 / י448חפ/  שינוי
 5/ י/ 448חפ/  שינוי
 5958חפ/  שינוי

 / ט5985חפ/  כפיפות
 4/ י/ 448חפ/ מק/  כפיפות
 0/ ב/ 05תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 05תמא/  כפיפות
 / פמ5555חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5555חפ/ מק/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חיפה רחוב: הסחלב   .

המגרש ממוקם בין רחוב הסחלב ברמת אלמוגי לרחוב 
 זלמן שניאור.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .488חלקות במלואן:  55585גוש: 
 .055חלקי חלקות:  55585 גוש:

 .555, 89, 94חלקי חלקות:  55581גוש: 
 

 מטרת התכנית:
 יחידות דיור. 555הקמת מתחם מגורים הכולל 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאתר לבניין ציבורי למגורים ב' בהתאם  . 5

 למבא"ת.
קביעת הוראות בנייה: זכויות בנייה, קווי בנין,  . 4

יחידות דיור בשטח  555להקמת  מספר קומות,
 מ"ר לדירה. 541עיקרי ממוצע של 

קביעת הוראות תנועה וחנייה למגרש תוך חיבור  . 0
 לסביבה הגובלת.

מתן הוראות נוף ופיתוח תוך קביעת הוראות לעצים  . 5
 בוגרים.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעה, , 9898ובילקוט הפרסומים  45/54/4551

 .59/54/4551, בתאריך 0154עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. וכן במשרדי: ועדה 55-9900511טלפון:  00581
חיפה  טלפון:  0מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 

ם , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימי55-9019952
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

5107711355  
הגנים הבהאיים, מתקן  1331שם התכנית: חפ/

 הנדסי וסביבתו
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
    5512258055מקומית מס': 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ יב/ 5555/ מק/ חפ שינוי
 550חפ/  שינוי
 544חפ/  שינוי

 / יב5555חפ/  כפיפות
 / שש5555חפ/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 / ה448חפ/  כפיפות
 090חפ/  כפיפות
 4/ י/ 448חפ/ מק/  כפיפות
 5/ יב/ 5555חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ5555חפ/ מק/  כפיפות
 1/ י/ 448חפ/  כפיפות
 09תמא/  כפיפות
 5/ י/ 448חפ/  כפיפות
 / י448חפ/  כפיפות
 / תט5555חפ/ מק/  כפיפות
 / גב5555חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חיפה רחוב: שלהוב ג'מיל   .

 ליד שדרות הציונות, במתחם הגנים הבהאיים
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .055, 24חלקות במלואן:  55955גוש: 
 .425, 92חלקי חלקות:  55955גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת מבנה הנדסי למערכת מיזוג לצורך שימור מבנה 

 כיפת הזהב בגנים הבהאיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים ג' לאזור מגורים א', מתקנים  . 5

 הנדסיים ושטח פרטי פתוח.
 קביעת זכויות והוראות בנייה ופיתוח. . 4
 בניין שינוי קווי . 0
 הוספת שימוש משרדים לאזור המגורים . 5

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9892ובילקוט הפרסומים  55/51/4551

 .51/55/4551, בתאריך 4908עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. וכן במשרדי: ועדה 55-9900511ן: טלפו 00581
טלפון:  ,חיפה 0לבניה חיפה, ביאליק מקומית לתכנון ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 55-9019952
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קרית טבעון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  5151177350מס':
 טבעון שם התכנית: נופי כרמל 

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

    5455422059מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

מכוחה ניתן להוציא תכנית ש התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 415טב/  שינוי
 9855ג/  כפיפות
 5919ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית טבעון   .

התכנית ממוקמת בצפון קריית חרושת, בין הרחובות 
במורד מערבי של מעלה אבשלום ורחוב מעלה השיזף 

היישוב טבעון. גבולות התכנית: במערב: מעלה השיזף, 
בצפון ובמזרח: מעלה אבשלום, בדרום: שולי היישוב 

 הקיים.
 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות: , מוסדר, 55081גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יחידות דיור.  55שכונת מגורים הכוללת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משצ"פ למגורים וממגורים לשצ"פ.שינוי ייעוד  א. 
 קביעת זכויות והגבלות בנייה למגרשים השונים. ב. 
 תוספת ושינוי מערך דרכים. ג. 
 קביעת הנחיות בינוי. ד. 
 קביעת הנחיות סביבתיות ה. 
 אחוד וחלוקה. ו. 
קביעת הוראות לפתוח השטח כולל תשתיות  ז. 

מל ושרותים כגון: דרכים, ביוב, נקוז, תקשורת, חש
 גז וכו'.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2521ובילקוט הפרסומים  50/52/4551

 .50/52/4551, בתאריך 2015עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 00581חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

מית לתכנון מקו. וכן במשרדי: ועדה 55-9900511 טלפון:
 טלפון:  09555קרית טבעון ולבניה קרית טבעון, 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 55-8108458
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  זבולון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  5110100351מס':
 שם התכנית: שטח למבנים ומוסדות ציבור 

 בכפר ביאליק
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
    5541811055מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 25זב/  שינוי
 5/ ו/ 25זב/ מק/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר ביאליק רחוב: אושה   .

הקרקע נמצאת בכפר ביאליק דרומית לדרך אושה, 
 בצמוד וממזרח לתוואי נחל הגדורה.

 מרחבי תכנון גובלים: קריות.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .20חלקי חלקות:  55195גוש: 
 .459חלקי חלקות:  55185גוש: 
 .98חלקות במלואן:  55908גוש: 
 .14חלקי חלקות:  55908גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת מוסד של אקים ומבני ציבור נוספים של לאפשר 

 המועצה האזורית זבולון בתחומי כפר ביאליק.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי ומדרך למבנים  א. 

 ומוסדות ציבור ולשטח ציבורי פתוח.
 קביעת השימושים המותרים באתר. ב. 
 קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח. ג. 
 ביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.ק ד. 
 קביעת הוראות סביבתיות. ה. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2591ובילקוט הפרסומים  58/59/4551

 .49/59/4551, בתאריך 9852עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 00581יפה ח 51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

מקומית לתכנון  . וכן במשרדי: ועדה55-9900511 טלפון:
, 55-9529551טלפון:  05505כפר המכבי ולבניה זבולון, 

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

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  מורדות הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

5151717300  
 שם התכנית: שכונת "נוף הרכס" ברכסים

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

    5555252011מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 151מק/ מכ/  שינוי
 455מכ/  שינוי
 5מכ/  שינוי
 405מכ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רכסים רחוב: דקל, ורחוב: סביון   .

בגבעה ד'. מדובר בחלקה פינתית בין החלקה נמצאת 
 רחובות סביון ודקל.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .595חלקות במלואן:  55595גוש: 
 .551, 555חלקי חלקות:  55595גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מתן אפשרות להרחבת יחידות דיור על ידי בנייה  .ד

בקומות מסד/מרתפים, בקומות עמודים או/ו 
תוך הגדלת שטח עיקרי בעליות גג )תוספת קומה( 

שטחי שירות לפי ותוך הסדרת   555%ל 25%מ
 תקנות התו"ב.

מתן אפשרות להקים יחידת משנה לכל אחת  .ה
(, D מיחידות הדיור הראשיות )למעט יחידות בסוג 

 כחלק מהרחבות המוצעות. 
יחידות המשנה הנ"ל לא תירשמנה בנפרד מיח"ד  

 הראשיות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .555% ל 25%הגדלת אחוז הבניה העיקרי מ א. 
+ עלית הגג + קומת עמודים  0תוספת קומות: מ ב. 

 קומות מגורים )כולל עליית הגג(. 1מ' ל 4.45בגובה 
מתן אפשרות ליצירת יחידות משנה במסגרת  ג. 

 .D ההרחבות ליחידות קיימות, למעט יחידות מסוג 
 ב.הסדרת שטחי שירות לפי תקנות התו" ד. 
 מ'. 51מ' ל 55שינוי גובה הבניין מ ה. 
מקומות  55שינוים בפיתוח שטח, לרבות תוספת  ו. 

 מקומות חניה קיימות ואו מאושרות. 59חניה ל
הריסת גגונים ואו סככות במסגרת מימוש הזכויות  ז. 

שמקנה התכנית ומתן אפשרות להקמת פרגולות 
ואו במקום אחר בחצר  )במקום הסככות ואו גונים

בהתאם לחוק ובהתאם לבינוי/פרט אחיד באישור 
 מהנדס המועצה(.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2509ובילקוט הפרסומים  51/51/4551

 .55/51/4551, בתאריך 1155עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51פה, שד הפלי"ם לתכנון ולבניה מחוז חי

. וכן במשרדי: ועדה 55-9900511 טלפון: 00581
 חיפה  4מקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, כורי 

 
 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 55-9929489טלפון:  00580
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  עירון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  5515515305מס':
 שם התכנית: שכונת " אל שוקפאן א "

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

    5585585015מקומית מס': 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 541ענ/  שינוי
 095ענ/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: באקה אל גרבייה רחוב: אלשוקפאן   .

 צפון מזרח לישוב 
 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , מוסדר, 9210גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד מחקלאי למגורים עם הקצאה לשטחי ציבור

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ה לשטחי שינוי ייעוד מחקלאי למגורים עם הקצא 5

 ·לחוק 90ציבור לפי סעיף 
 ·הקצאה לשטחי ציבור 4
 שינוי בקוו בניו לבניינים קיימים. 0
 שינוי בגודל מגרש מינימאלי. 5
 שינוי מחקלאי לדרך. 1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9925ובילקוט הפרסומים  48/59/4555

 .52/58/4555, בתאריך 2852
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי
 00581חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

קומית לתכנון . וכן במשרדי: ועדה מ55-9900511 טלפון:
 טלפון: , 05541ערערה  ,ולבניה עירון, עארה

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 55-9015298
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

 יוסף משלב
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז חיפה 
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  מחוז  צפון
 

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

 11551 ג/ מפורטת מס':
 , קרית שמונה00,01מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   45558 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 התכניתמספר  סוג היחס

 5/ 51/ 51תרשצ/  שינוי
 0915ג/  שינוי
 5505ג/  שינוי

 01תמא/  כפיפות
 4תממ/  כפיפות
 5521קש/ מק/  כפיפות
 1/ ב/ 05תמא/  כפיפות
 55880ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית שמונה.

 

 גושים וחלקות:
 .591, 54  55, 08  09חלקי חלקות:  50501גוש: 

 X: 253925קואורדינטה 
 Y: 790800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקמת יח"ד אירוח והוספת יחידת דיור והקטנת קו בניין 

 קדמי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ'. 0 מ' ל 1 הקטנת קו בניין קדמי מ . 5
הוספת יחידת דיור והגדלת אחוזי בנייה במגרש  . 4

 בקרית שמונה.
 זכויות הבניה.הגדלת  . 0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 98555ובילקוט הפרסומים  45/55/4555

 .59/55/4555, בתאריך 250עמוד 
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
נצרת עילית  48לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 55-9159111טלפון:  5210551
קרית  02מקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, הרצל 

, וכל המעוניין 55-9854515טלפון:  55558שמונה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 
 
 

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

  5151510101מס':
  שינוי בהוראות וזכויות הבניה  שם התכנית:

 11510כפר מנדא ג/
לחוק התכנון  98בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 

תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת
 9 תשריט  9 גרסת: הוראות  5454581495מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  רשאות:התרי בנייה וה

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2929ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת דהר חמארה, יישוב: כפר מנדא

 X: 224300קואורדינטה 
 Y: 746525קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקות: חלקי , מוסדר, 52125גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מבנים קיימים ושינוי בהוראות וזכויות הבניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת קווי בניין לפי תשריט

 5בתא שטח  1 ל 5 העלאת מס' יח"ד מ
 95% ל 09% מ 0הגדלת תכסית קרקע בתא שטח 
 51% ל 09% מ 5הגדלת תכסית קרקע בתא שטח 

 .5בתא שטח  1ל 5מהעלאת מס' קומות 
 545%) 555% מ 5העלאת אחוזי בנייה בתא שטח 

 49%עיקרי +  455%) 449%שירות( ל 45%עיקרי + 
 שירות(

 545%) 555%מ 0העלאת אחוזי בנייה בתא שטח 
 59%עיקרי +  555%) 585%שירות( ל 45%עיקרי + 

שירות מתחת למפלס הכניסה לצורך  04%שירות + 
 קרקעית(חניה תת

 

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

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

ימים  95ת תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדו 555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  5210551נצרת עילית  48הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 55-9159111

מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: 
55-8154552 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  5101771101מס':
  הסדרת חריגות בנייה  שם התכנית:

 11515ג/ שכונת אלבורג'
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 

ון ולבניה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת לתכנ
 8 תשריט  8 גרסת: הוראות  5498228495מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 59885ג/  שינוי

 58180ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת אלבורג, יישוב: שפרעם רחוב: שפרעם

 X: 215914קואורדינטה 
 Y: 745260קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .55חלקי חלקות:  55494גוש: 
 .45חלקות במלואן:  55021גוש: 
 .49, 41, 40, 44, 58חלקי חלקות:  55021גוש: 

 

 מגרשים:
 59885בהתאם לתכנית ג/  59

 59885בהתאם לתכנית ג/  555
 59885בהתאם לתכנית ג/  059

 59885בהתאם לתכנית ג/  4
 

 מטרת התכנית:
הסדרת חריגות בנייה קיימות בתחום דרכים ושטחי 
ציבור לצורך יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים 

 ואישורים בשטח התוכנית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יעוד מדרך מאושרת למגורים וממגורים לדרך שינוי י . 5

 מוצעת.
 ש.צ.פ. למגורים.שינוי ייעוד מ . 4
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה. . 0
 קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט. . 5

 

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

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

ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

וז בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מח
טלפון:  5210551נצרת עילית  48הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 55-9159111
מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: 

55-8154552 
 

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

עליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות ש
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
 11001 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 ייעוד שטח לאזור אירוח כפרי, יבניאל שם התכנית:
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   45198 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 9981ג/  שינוי
 55120ג/  שינוי

 5/ ב/ 05תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 559/ 9981גמ/ מק/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יבנאל   .

 

 גושים וחלקות:
 .19, 10חלקי חלקות:  51554גוש: 

 X: 247150קואורדינטה 
 Y: 734500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ייעוד השטח החקלאי הצמוד לאזור המגורים לאזור 

 יח"א )צימרים(. 9אירוח כפרי לבניית 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד שטח מאזור חקלאי לאזור אירוח כפרי.5
 . קביעת הוראות בנייה ופיתוח.4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2559ובילקוט הפרסומים  42/50/4551

 .44/50/4551, בתאריך 5054עמוד 
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  48לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 55-9159111טלפון:  5210551
 51455מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור 

ין רשאי לעיין בה בימים , וכל המעוני55-9224000טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

  5110700107מס':
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת 

 5 תשריט  1 גרסת: הוראות  5481219412מס': 
 קהללא איחוד וחלו איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55240ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
סמוך לאצטדיון כדור  ,כניסה מזרחית על הכביש ראשי

 רגל עילוט. 
 X: 225550קואורדינטה 
 Y: 735975קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות: , מוסדר, 52590גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת קו בניין למבני עזר. .5
 שינוי בגובה בניין ומספר קומות. .4
 הוספת יח"ד אחת. .0
 הגדלת אחוזי בנייה. .5

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

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

טלפון:  5210551נצרת עילית  48הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 55-9159111

נצרת  1מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 
 55-9599191טלפון:  52555עילית 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  5151037107מס':
 שינוי בהוראות בנייה שם התכנית:

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 55 גרסת: הוראות  2 545410412מפורטת מס': 
 54 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 9591ג/  שינוי
 9902ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: משהד   .

 מזרח הכפר משהד
 

 גושים וחלקות:
 .59, 51חלקי חלקות: , מוסדר, 52598גוש: 

 X: 230050קואורדינטה 
 Y: 738150קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי נקודתי בתוואי צומת

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 א. ביטול ושינוי נקודתי בתוואי צומת

 ב. שינוי קווי בניין
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2508ובילקוט הפרסומים  51/51/4551

 .50/51/4551, בתאריך 1919עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  48עלה יצחק לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מ

. וכן במשרדי: ועדה 55-9159111טלפון:  5210551
נצרת  1מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 

, וכל המעוניין רשאי 55-9599191טלפון:  52555עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
 11505 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 הרחבת שטח לתעשייה קלה ומלאכה  שם התכנית:
 דיר חנא.

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   45595 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2949ג/  שינוי
 51504ג/  שינוי

 8/ 4תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דיר חנא   .

 

 גושים וחלקות:
 .19, 02חלקי חלקות:  58542גוש: 

 X: 234325קואורדינטה 
 Y: 751425קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הרחבת שטח ביעוד תעשייה על מנת לייצר מגרש 

 מתאים מבחינת גודל וצורה באיזור תעשיה  דיר חנא.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בנייה.הגדלת זכויות והוראות  הרחבת שטח לתעשייה,

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2598ובילקוט הפרסומים  05/52/4551

 .51/59/4551, בתאריך 2949עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  48לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

עדה . וכן במשרדי: ו55-9159111טלפון:  5210551
 טלפון:  ,סח'נין מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל,

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 55-9259255
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 15711 ג/ מס':
 שינוים בגבולות  אזור תעסוקה  שם התכנית:

 קיבוץ גשר הזיו ומבני משק 
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   45255 מפורטת ברמה מפורטת מס': ג/

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

 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 2485ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: גשר הזיו.

הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת במחוז צפון נפת 
עכו, מוא"ז מטה אשר, מרחב תכנון מקומי חבל אשר, 

 גשר הזיוקיבוץ 
 

 גושים וחלקות:
 .14, 09חלקי חלקות:  58558גוש: 

 X: 210920קואורדינטה 
 Y: 772000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
התאמת גבולות ייעודי קרקע מאושרים בתכנית תקפה 
לשימושים קיימים ומתוכננים, כבסיס לפיתוח התעסוקה 

 בישוב והתאמתה לצרכיו המשתנים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעודי קרקע בתחום התכנית משטח לבנייני  . 5

 משק לתעסוקה.
 קביעת הוראות וזכויות בנייה ושימושים לתעסוקה. . 4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 25855ובילקוט הפרסומים  45/59/4551

 .55/59/4551, בתאריך 2844עמוד 
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
נצרת עילית  48לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 55-9159111טלפון:  5210551
ד.נ גליל מערבי,     מקומית לתכנון ולבניה חבל אשר 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 55-8928945טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של נטרנטהאי
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  5135031151מס':
תחנת שאיבה  הקמת מתקן הנדסי  שם התכנית:

 ובריכת חירום לשפכים, במעוז חיים.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 , כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה עמק המעיינות מופקדת תכנית מפורטת 

 51 תשריט  45 גרסת: הוראות  5405905454מס': 
 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55משצ/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מעוז חיים   .

 דרומית מזרחית למעוז חיים
 X: 252540קואורדינטה 
 Y: 710760קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .50חלקות במלואן:  44899גוש: 
 .59, 54חלקי חלקות:  44899גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה לביוב והתווית דרך גישה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקמת תחנת שאיבה ובריכת חירום. .5
 חקלאית לייעוד מיתקנים הנדסיים. שינוי ייעוד מקרקע .4
הוראות סביבתיות וקביעת תנאים למתן קביעת  .0

 היתר בנייה בשטח.
 קביעת שימושים באזור מתקנים הנדסיים. .5
 קביעת זכויות והוראות בנייה. .1
התווית דרך גישה באמצעות זיקת הנאה כמסומן  .9

 בתשריט.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
המחוזית לתכנון ולבניה תונים, למשרדי הועדה יבע

 5210551נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 55-9159111טלפון: 

 ,בית שאןועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, 
 55-9591915טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  5100330151מס':
הגז הטבעי מתחנת גז מערכת הולכת  שם התכנית:

 עמק הירדן עד לגבול עם ירדן
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה
 59 תשריט  45 גרסת: הוראות  5491009454מס': 

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

 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 59809ג/  כפיפות
 44תמא/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות
 / ב02תמא/  כפיפות
 19משצ/  כפיפות
 40תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 5/ 02תמא/  כפיפות
 55תתל/  כפיפות
 02תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 לאורך 85מתחנת גז עמק הירדן, מזרחית לדרך מס' 

, צפונית לקיבוץ נווה אור 02רצועה מאושרת בתמ"א 
 ועד החיבור למדינת ירדן. 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .5חלקות במלואן:  44902גוש: 
, 55, 8, 9, 2 ,9, 1, 5, 0חלקי חלקות:  44902גוש: 

51 ,58 ,45 ,40. 
 .9, 2, 1, 5, 4חלקי חלקות:  44909גוש: 
 .49, 42, 49, 45, 1חלקי חלקות:  44908גוש: 
, 8, 9, 2, 9, 1, 5, 0, 4, 5חלקות במלואן:  44950גוש: 

55 ,55. 
, 51, 08, 01, 05, 55, 50חלקי חלקות:  44950גוש: 

59 ,52. 
 X: 252758קואורדינטה 
 Y: 722085קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קרקעיות להולכת גז ייעוד קרקע למסדרון תשתיות תת

טבעי בלחץ גבוה מתחנת עמק הירדן עד לגבול עם 
מדינת ירדן והגדלת השטח המיועד לתחנת גז עמק 

 דונם. 0מ"ר ל 255 /ב' מ02הירדן בתמ"א 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הולכת הגז הטבעי ייעוד קרקע עבור מערכת  . 5

קרקעיות ותחום מגבלות )רצועת תשתיות תת
 בנייה ופיתוח(.

 קביעת המגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית. . 4
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת  . 0

 ההולכה.
 קביעת תנאים להפעלת מערכת ההולכה. . 5
 קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה. . 1
מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה  . 9

מהקמת מערכת הגז הטבעי והוראות להחזרת 
 השטח לקדמותו, להסדרת השטח ושיקומו.

הגדלת תחנת הגז "עמק הירדן" )שינוי ייעוד משטח  . 2
 חקלאי לשטח מתקן הנדסי(.

 קביעת הוראות לגבי גמישות מיקום מערכת ההולכה. . 9
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ת פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכני
, התשעה, 2555ובילקוט הפרסומים  55/58/4551

 .55/58/4551, בתאריך 9258עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  48לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 55-9159111טלפון:  5210551
טלפון:  ,בית שאןמקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 55-9591915
 תוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פ

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אופקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 5 /173 /53 /01מס':
 שם התכנית: תחנת משנה )תחמ''ש( אופקים

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה אופקים מופקדת תכנית מפורטת מס': 

15/ 50/ 520/ 5   
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 520/ 50/ 2 שינוי
 520/ 50/ 2 שינוי

 44תמא/  כפיפות
 55/ 5תממ/  כפיפות
 44תמא/  כפיפות
 40/ 55/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 X: 164200קואורדינטה 
 Y: 581500קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .50, 54, 55, 55, 8חלקי חלקות:  08951גוש: 
 .5חלקי חלקות:  555454גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת תאי שטח ודרכי גישה אליהם, עפ"י המצב 
הקיים בשטח ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות, 

 הוראות וזכויות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח מ"אזור תעשיה" ל"מתקן הנדסי",  . 5

ל"שצ"פ ול"דרך". ומ"אזור עתיקות" ל"מתקן 

הנדסי", ל"שטח ציבורי פתוח" ול"יער". ומשטח 
 ללא תכנית מפורטת ל"מתקן הנדסי".

 קביעת הוראות, שימושים מותרים וזכויות בנייה. . 4
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. . 0

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 05תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 טלפון:  95555באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 59-9490281

ים אופק 5מקומית לתכנון ולבניה אופקים, שד הרצל 
 59-8849154טלפון:  95055

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

1/ 53/ 110/ 1 
 אזור תעשיה שחורת אילת א0שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   4 /589 /50 /4מפורטת מס': 
 וחלוקה ללא איחוד איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 589/ 50/ 4 שינוי
 599/ מק/ 4 ביטול

 550/ מק/ 4 כפיפות
 5/ 589/ 50/ 4 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .55, רח' הסוללים יישוב: אילת

 אזור התעשייה נחל שחורת מצפון לאילת.
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .55חלקות במלואן:  55582גוש: 
 .0חלקי חלקות:  55582גוש: 
 .44חלקי חלקות:  55555גוש: 
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 X: 389815קואורדינטה 
 Y: 197130קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 589/ 50/ 4בהתאם לתכנית  9

 

 מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה את ייעוד 

זאת לאחר חלוקת  א,9הקרקע וזכויות הבניה במגרש 
שאושרה בהחלטת הועדה המקומית מס'  9מגרש מס' 

 .45.50.59( מיום 55)4/59
 955התכנית משנה את ייעוד הקרקע של תא שטח 

בורה וזאת על א( מאזור לשרותי דרך ליעוד תח9)מגרש 
מנת להרחיב את הגדרת השימושים המותרים במגרש 
ובכך לאפשר את הקמתם של תחנת שרות לרכב כבד 

 ושירותים נלווים.
במסגרת תכנית זו מבוקשת תוספת זכויות בנייה לתא 

ותוספת קומה, מוגדרים קווי הבנין למגרש  955שטח 
 והתכסית. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
אזור  מ 955שינוי ייעוד קרקע: שינוי ייעוד תא שטח 

 תחבורה. לשרותי דרך )תחנת תדלוק( ל
תוספת זכויות בנייה: תוספת זכויות בנייה לתא שטח 

מ"ר  990.5(: 9מאושר: )לאחר חלוקת מגרש  955
 5,855.5מ"ר שטח שרות מוצע:  449.5 שטח עיקרי ו

 מ"ר שטח שרות. 415.5 מ"ר שטח עיקרי ו
 44.5 מ"ר שטח עיקרי ו 5,452.5סה"כ תוספת של 

 מ"ר שטחי שרות.
 955הגדרת קווי בנין: הגדרת מרווחי בנייה לתא שטח 

 )כמסומן בתשריט ובנספח הבינוי(.
שטח מוצע: לתא  45%שינוי בתכסית מרבית: מאושר: 

 תוספת קומות: מאושר: קומה אחת.  51.55%: 955
מעל  הקרקע ללא שתי קומות   955מוצע: בתא שטח 

 שינוי הגובה המאושר.
קביעת הנחיות בינוי עפ"י נספח הבינוי המנחה ומחייב 

 לעניין קווי הבניין. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2555ובילקוט הפרסומים  05/52/4551

 .59/50/4551, בתאריך 0829עמוד 
 

המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
 95555באר שבע  5לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 59-9490281טלפון: 
 טלפון:  ,אילת 5ובניה אילת, חטיבת הנגב 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 59-9092555
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

0/ 53/ 110/ 11 
רחוב אלברט  00שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 שכונת רמות ד' באר שבע 0מנדלר 
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   55 /451 /50 /1מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 4580/ מק/ 1 שינוי
 591/ במ/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: באר שבע.

, 9שטח התכנית נמצא בשכ' רמות ד', רח' אלברט מנדלר 
 ב"ש

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות: ,מוסדר, 09590גוש: 

 

 גושים ישנים:
 .09058גוש ישן:    09590גוש נוכחי: 

 X: 182020קואורדינטה 
 Y: 575250קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 4580/ מק/ 1בהתאם לתכנית  91

 

 מטרת התכנית:
 91שינויים בזכויות בנייה בתא שטח )מגרש( מס' 

המיועד לאזור מגורים א' וממוקם ברח' אלברט מנדלר 
 שבע., שכ' רמות ד', באר9

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטחי בנייה למטרות שרות מתחת לקרקע   

 545מ"ר, מרתף  8 מ"ר )ממ"ד 505מ"ר ל 95 מ
 מ"ר(.

 מעל הקרקע מהגדלת שטחי בנייה למטרות שרות    
 9מ"ר, מחסן  05 חניה מקורהמ"ר ) 09 מ"ר ל 02

 מ"ר(.
 מ"ר. 499 מ"ר ל 402 הגדלת תכסית מרבית מ  
שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי כולל   

הנחיות להקמת מחסן נפרד מהבית, שינוי הנחיות 
לצורה וחיפוי גגות, שינויים בגובה ועצוב גדר הפונה 

 לרחוב.
 שינוי קווי בניין.  
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע, עמוד 9505ובילקוט הפרסומים  51/52/4555

 .48/59/4555, בתאריך 5185
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 95555באר שבע  5דרום, התקוה לתכנון ולבניה מחוז ה

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 59-9490281טלפון: 
 טלפון:  ,באר שבע 4ולבניה באר שבע, בגין מנחם 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 59-9590952
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

5103155050  
א, 00שם התכנית: מגרש מסחרי רח' מבצע יואב 

 באר שבע
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה
 54 תשריט  52 גרסת: הוראות  5590455951מס': 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 55/ 558/ 50/ 1 שינוי
 / א55/ 558/ 50/ 1 שינוי
 45/ 558/ 50/ 1 שינוי

 49/ 558/ 50/ 1 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 99יישוב: באר שבע רחוב: מבצע יואב 

 שבע  שטח התכנית נמצא רח' מבצע יואב, באר
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .551חלקי חלקות:  09555גוש: 
 .501חלקי חלקות:  09559גוש: 

 X: 178965קואורדינטה 
 Y: 574787קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 45/ 558/ 50/ 1בהתאם לתכנית  59

 55/ 558/ 50/ 1בהתאם לתכנית  5
 49/ 558/ 50/ 1בהתאם לתכנית  59

 

 מטרת התכנית:
הגדלת שטח בנייה למבנה הקיוסק הקיים רח' מבצע 

 א', שכ' ו', באר שבע. 99יואב 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לים.איחוד וחלוקה בהסכמת בע .5
 מ'. 45.9מ'ר ל 51.9הגדלת שטח מסחרי )קיוסק( מ .4

שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח  .0
 מסחרי שיסופח לקיוסק הקיים.

 מ'. 1.1קביעת גובה מרבי  .5
 קביעת תכסית קרקע מרבית. .1
 קביעת הוראות בנייה לסוכך )מרקיזה(. .9
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. .2
 הוראות לעיצוב אדריכלי. קביעת .9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2555ובילקוט הפרסומים  59/59/4551

 .45/51/4551, בתאריך 9559עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 95555באר שבע  5 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 59-9490281טלפון: 
 טלפון:  ,באר שבע 4ולבניה באר שבע, בגין מנחם 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 59-9590952
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  5130105010מס':
 , רהט.15בשכונה  15שם התכנית: מגרש מס 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
ניה רהט מופקדת תכנית מפורטת מס': לתכנון ולב
 45 תשריט  05 גרסת: הוראות  5401595959

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4511/ מק/ 52 שינוי
 415/ 50/ 2 שינוי
 51/ 440/ 54/ 52 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 85יישוב: רהט רחוב: אלנור 

 85)שכונת אל נור(, מגרש מס' 45בית מגורים בשכונה 
 9101255ברהט, מיקוד 
 X: 176804קואורדינטה 
 Y: 588891קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .45חלקות במלואן:  555545גוש: 
 .25חלקות: חלקי  555545גוש: 

 

 מגרשים:
 415/50/2בהתאם לתכנית  85
 51/ 440/ 54/ 52בהתאם לתכנית  85
 4511/מק/52בהתאם לתכנית  85
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 מטרת התכנית:
 הגדלת זכויות בנייה לבניין מגורים א
 יח"ד במגרש. 1סה"כ יח"ד 0תוספת ב
 תיקון קווי בניין בהתאם למופיע בתשריט.ג

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר )עיקרי( ל  988.55אחוזי בנייה מ הגדלת  5

מ"ר  495מ"ר עיקרי +  5455מ"ר מתוכם  5945
מ"ר מתחת לקרקע. סה"כ 595שרות מעל הקרקע ו 

 מ"ר שירות. 545
 תיקון נקודתי לקווי הבניין כפי שזה מסומן בתשריט. 4
 יח"ד 1הגדלת כמות יח"ד ל  0
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 5
 והשימושים.קביעת התכליות  1
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 9
 .0תוספת קומה  2

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 05תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  555סעיף 

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

  'טל, 95555באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 59-9490281

 59-8855925 'טל ,מקומית לתכנון ולבניה רהט, רהט
 

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

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  5151110010מס':
 רהט 11שכ  111שם התכנית: מגרש 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רהט מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 2 תשריט  9 גרסת: הוראות  5458549959
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 מתייחסת לתכניות הבאות:ה
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 589/ 50/ 52 שינוי
 51/ 440/ 54/ 52 שינוי

 4511/ מק/ 52 כפיפות
 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רהט. 454מגרש  48שכונה , יישוב: רהט  
 X: 177806קואורדינטה 
 Y: 588507קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .55חלקות במלואן:  555180גוש: 
 .99חלקי חלקות:  555180גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ממגורים א' למגורים ב' קביעת זכויות בנייה 
למגורים ב',קביעת מס' יח"ד  ושינוי קווי בנין למגורים ב' 

 ברהט. 454מגרש   48בשכונה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בנייה שינוי ממגורים א' למגורים ב', קביעת זכויות  א. 

 שטחים עיקריים. 551%מתוכם  549.42 %כללי ל
 שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע. ב. 
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ב. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ג. 
 קביעת הנחיות לבינוי ועצוב אדרכלי. ד. 
 יח"ד. 5 יח"ד ל 4 הגדלת יח"ד מ ה. 

 מבנים. 4 במגרש ל קביעת מס' מבנים  ו
 קומות 0 קומות ל 4 גובה הבניה מ  ז

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

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

  'טל 95555באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 59-9490281

 W 59-8855925מקומית לתכנון ולבניה רהט, רהט טל
 

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

תכנית התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות ל
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  5177031010מס':
 רהט  10שכונה   50מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה

 9 תשריט  55 גרסת: הוראות  5522904959מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 4511/ מק/ 52 שינוי
 5/ 095/ 50/ 52 שינוי
 51/ 440/ 54/ 52 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רהט   .

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 555441גוש: 

 X: 177576קואורדינטה 
 Y: 588908קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 5/ 095/ 50/ 52בהתאם לתכנית  51

 

 מטרת התכנית:
בנין וקביעת מס' יח"ד  הגדלת זכויות בנייה,שינוי קוי

 ברהט. 41שכונה  51במגרש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטחים  98.84% א. הגדלת זכויות בנייה ל

 שטחי שירות 55.59%עיקריות+
 ב. שינוי קוי בנין כמסומן בתשריט מצב מוצע.

 יח"ד. 5 ג. קביעת מס' יח"ד ל
 ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.

 למתן היתרי בנייה.ה. קביעת תנאים 
 ו. קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2509ובילקוט הפרסומים  45/59/4551

 .55/51/4551, בתאריך 1195עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  5לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

ועדה . וכן במשרדי: 59-9490281טלפון:  95555
, 59-8855925 'טל ,רהט מקומית לתכנון ולבניה רהט,

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

5170033010  
 רהט  17שכונה   110שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה

 8 תשריט  51 גרסת: הוראות  100 5529959מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות: התרי
 היתרים או הרשאות

 
 
 
 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ 440/ 54/ 52 שינוי
 051/ 50/ 2 שינוי

 4511/ מק/ 52 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רהט.441מגרש  52שכונה , יישוב: רהט

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .555חלקות במלואן:  555541גוש: 
 .509חלקי חלקות:  555549גוש: 

 X: 175373קואורדינטה 
 Y: 588864קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 4511/ מק/ 52בהתאם לתכנית  441
 51/ 440/ 54/ 52בהתאם לתכנית  441
 051/ 50/ 2בהתאם לתכנית  441

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה למגורים א' ,שינוי קוי בנין 

  441בהתאמה לבניה בשטח וקביעת מס' יח"ד במגרש 
 ברהט 52שכונה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א.  שינוי קוי בנין

 עיקרי+שירות 555% ב. קביעת שטחי בנייה ל
 יח"ד במגרש. 5ג. קביעת 

 ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
 אים למתן היתרי בנייה.ה. קביעת תנ

 ו. קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2515ובילקוט הפרסומים  58/52/4551

 .52/59/4551, בתאריך 9019עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  5 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה

. וכן במשרדי: ועדה 59-9490281טלפון:  95555
, 59-8855925טל:  ,מקומית לתכנון ולבניה רהט, רהט

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  חוף אשקלון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 1557 מפ/ /30מס':
 גיאה וולטאי שם התכנית: מתקן פוטו

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   5552 מפ/ /01מפורטת מס': 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 405/ 54/ 9 שינוי
 405/ 54/ 9 שינוי

 55/ ד/ 55תמא/  פירוט
 1/ ב/ 05תמא/  כפיפות
 55/ 5תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 55/ 5תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 05תמא/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: גיאה

 X 959,555קואורדינטה 
 Y 590,215קואורדינטה 

 מושב גיאה ממזרח לשטח הבנוי של המושב.
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .15חלקי חלקות:  4129גוש: 
 .9, 5  4חלקי חלקות:  4128גוש: 

 X: 616000קואורדינטה 
 Y: 163750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מתקן פוטוולטאי במושב גיאה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וולטאי בהספק קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו .5

מגה וואט לצורך ייצור חשמל במושב  55.9של כ
 גיאה;

קביעת שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד משולב  .4
 ומתקנים הנדסיים;של קרקע חקלאית 

שינוי ייעוד מנחל/ תעלה ליעוד של קרקע חקלאית  .0
 ומתקנים הנדסיים. 

 קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע; .5
 קביעת הוראות בנייה; .1
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות  .9

 ושירותים;
 קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות; .2
 הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאיתקת קביעת זי .9
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע; .8

 קביעת התנאים למתן היתר הבניה והתנאים בהיתר. .55
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9925ובילקוט הפרסומים  59/58/4555

 .55/58/4555, בתאריך 2995
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  5לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 59-9490281טלפון:  95555

, 29555בניה חוף אשקלון, אשקלון מקומית לתכנון ול
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 310 /53 /15מס':
 אין כמהיןשם התכנית: קמפ

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רמת נגב מופקדת תכנית מפורטת מס': 

45/ 50/ 051   
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א1/ 555/ 54/ 45 שינוי

 050/ 54/ 45ד/  כפיפות
 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 יישוב: כמהין.
 X: 537450קואורדינטה 
 Y: 144000קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .0, 4חלקי חלקות:  08552גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מבנים קלים לאכסון תיירותי,  41התווית שטח להקמת 

להקמת מבנה מרכזי קל לשירותי נופש והסעדה, 
 ולהקמת מתקנים לנופש. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית ליעוד שטח למלונאות  א. 

 )אכסון מלונאי(, דרך מתקן הנדסי ושימור נופי.
קביעת הוראות מפורטות לתכנית על מנת לאפשר  ב. 

 מתן היתרי בנייה. 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 05תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  555סעיף 

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

 'טל 95555באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 59-9490281

 59-9195548 'מקומית לתכנון ולבניה רמת נגב, טל
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
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כנית התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לת
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 5 /151 /53 /01מס':
 שם התכנית: תחנת תדלוק מדרגה ב', 

 מושב תלמי ביל"ו
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 

15/ 50/ 554/ 5   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 הבאות:המתייחסת לתכניות 
 מספר התכנית סוג היחס

 554/ 54/ 5 שינוי
 5/ 59תמא/  כפיפות
 554/ 54/ 5 כפיפות
 40/ 55/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: תלמי ביל"ו

 X: 165675קואורדינטה 
 Y: 594480קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .55, 8, 9, 2חלקי חלקות: , מוסדר, 555455גוש: 

 

 מטרת התכנית:
, 5תיקון  59הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' ע''פ תמ''א /

 בכניסה למושב תלמי ביל"ו.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח ללא ייעוד לתחנת תדלוק   

 ודרך מוצעת.
 קביעת הוראות, זכויות והנחיות בנייה.  
 קביעת השימושים והתכליות המותרות.  
 קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.  
הסדרת קטע מדרך הגישה הקיימת למושב תלמי   

 .480ביל"ו והתחברות לדרך ארצית מס' 
 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 05תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  בעיתונים,

 טל  95555באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 59-9490281

 59-9905255 'מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, טל
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  5113053001מס':
 שכ' ב'  שגב שלום  155שם התכנית: מגרש 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 9 –תשריט  2 גרסת: הוראות  5450950914
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 005/ 50/ 2 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שגב שלום

 X: 184543קואורדינטה 
 Y: 568346קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .58במלואן: חלקות  555542גוש: 
 .552חלקי חלקות:  555542גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה, תוספת יח"ד  ושינוי קווי בניין לבנין 

 ,שכונה ב' שגב שלום.555מגורים א' במגרש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 555% ל 55%הגדלת זכויות בנייה למגורים א'. מ א 

 55.55% + שטחים עיקריות 98.98%כללי מתוכם 
 שטחי שירות.

 שינוי קווי בניין כמסומן במצב מוצע. ב
 קביעת השימושים ומגבלות הבניה. ג 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ד 
 כלי.יקביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדר ה 

 קומות. 0ל קומות 4 שינוי גובה הבניה מ ו
 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
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 ימים 05תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 טל  95555באר שבע  5מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 59-9490281

 59-9905255 'מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, טל
 

א אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אל
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

01/ 53/ 130/ 5 
 מושב בית הגדי שלב ב'  יח"ד  01שם התכנית: 

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   5 /401 /50 /15מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 תרים או הרשאותהי

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 519/ במ/ 2 שינוי
 519/ במ/ 2 שינוי

 4595/ מק/ 2 כפיפות
 049/ 54/ 2 כפיפות
 4/ 401/ 50/ 2 כפיפות
 5/ 401/ 50/ 2 כפיפות
 401/ 50/ 2 כפיפות
 4595/ מק/ 2 כפיפות
 049/ 54/ 2 כפיפות
 5 /401/ 50/ 2 כפיפות
 401/ 54/ 2 כפיפות
 4/ 401/ 50/ 2 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית הגדי   .

 בתחום מועצה אזורית שדות נגב
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .41חלקי חלקות:  555455/5גוש: 
 .4  5חלקי חלקות:  555054גוש: 
 .4  5חלקי חלקות:  555050גוש: 
 .5חלקי חלקות:  555528גוש: 
 .4חלקי חלקות:  555595גוש: 

 

 

 לא מוסדר.
 .555455גושים בחלקיות: 

 X: 163100קואורדינטה 
 Y: 592300קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 519/ במ/ 2בהתאם לתכנית  495

 519/ במ/ 2בהתאם לתכנית  955-951
 519/ במ/ 2בהתאם לתכנית  855
 519/ במ/ 2בהתאם לתכנית  888

 

 מטרת התכנית:
יח"ד למגורים  94יצירת מסגרת תכנונית לתוספת של 

על ידי קביעת ייעוד הקרקע למגורים, קביעת שטח 
למבנים ולמוסדות ציבור, לשטח ציבורי פתוח ולהתווית 

 דרכים. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח,  . 5

למגורים א', למבנים ומוסדות ציבור, דרכים, 
שבילים וקרקע חקלאית. שינוי ייעוד מדרך, שצ"פ, 
מגורים א', שביל ובנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח, 

 לדרך ולמגורים א'. 
 קביעת שימושים, הנחיות זכויות ומגבלות בנייה. . 4
 ים למתן היתרי בנייה.קביעת תנא . 0
 קביעת תוואי דרכים. . 5
 קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב.  1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2598ובילקוט הפרסומים  58/52/4551

 .54/52/4551, בתאריך 2594עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  5ום, התקוה לתכנון ולבניה מחוז הדר

. וכן במשרדי: ועדה 59-9490281טלפון:  95555
, 59-9905255 ל'מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, ט

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

01/ 53/ 111/ 7 
 מושב פטיש  17, 10שם התכנית: משקים 

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   2 /545 /50 /15מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 4519/ מק/ 2 שינוי
 545/ 50/ 2 שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 4519/ מק/ 2 שינוי
 145/ 54/ 2 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: פטיש   .

 חלקות א' במושב פטיש 82, 89משקים 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 555959גוש: 

 X: 158400קואורדינטה 
 Y: 581350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ע"י  82ו 89הרחבת החלק החקלאי של נחלות מס' 

שינויי ייעוד משטח פרטי פתוח לקרקע חקלאית וקביעת 
 הוראות ומגבלות בנייהזכויות, 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ"שטח פרטי פתוח" ל"קרקע חקלאית",   

"מגורים ביישוב כפרי" וומ"חלקה חקלאית" ל
 "קרקע חקלאית". 

 . 82/5, 89/5שינוי שטחים וגבולות של משקים   
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.   
 ומן בתשריט. קביעת / שינוי בקוי בניין כמס  

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9855ובילקוט הפרסומים  55/55/4551

 .59/54/4555, בתאריך 4559עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  5לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 59-9490281טלפון:  95555
, 59-9905255 ל'מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, ט

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

5110010001  
 חורה 15שכ'  130שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מפורטת , בדבר אישור 1965והבניה, התשכ"ה

 2 תשריט  9 גרסת: הוראות  1159 544914מס': 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 היתרים או הרשאות
 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 455/ 50/ 2 שינוי
 0/ 455/ 50/ 2 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חורה   .

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 888888גוש: 

 X: 195059קואורדינטה 
 Y: 578719קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 0/455/50/2בהתאם לתכנית  501
 455/50/2בהתאם לתכנית  501

 

 מטרת התכנית:
שינוי קוי בנין והגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות 

 55שכונה  501יח"ד במגרש  0ולמטרות שירות, קביעת 
 חורה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בנין כמסומן בתשריט  הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קוי א. 

 מצב מוצע.
מתוכם  555%קביעת שטחי בנייה המירביים ל ב. 

 המהווים שטחים עיקרייים. 95.2%
 יח"ד. 0 יח"ד ל 4הגדלת מס' יח"ד מ ג. 
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.
 קומות. 5 קביעת מס' קומות ל ו.  
 נחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.קביעת ה ז. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 2592ובילקוט הפרסומים  45/59/4551

 .55/59/4551, בתאריך 2298עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  5לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

במשרדי: ועדה . וכן 59-9490281טלפון:  95555
, 59-9405899 'מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי, טל

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 דוד לפלר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז דרום 
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 1873-11-15

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

ובעניין פירוק חברת איי מיוזיק בע"מ, ח"פ 51-350993-5,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד איתי גזית, משרד 
עורכי דין, מדרך מנחם בגין )מגדל סונול(, תל אביב 67137, טל' 

03-7914447, פקס' 03-6880101.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.11.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.1.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

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

איתי גזית, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 47870-10-15

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

ובעניין פירוק חברת מכון אקסטרא לרישוי רכב בע"מ, ח"פ 
,51-275495-3

סהיבאן  אבו  עו"ד  ב"כ  ע"י  ריסתם מחמד,  אבו  והמבקש: 
נזמי.

בקשה  הוגשה   25.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 28.1.2016 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

אבו סהיבאן נזמי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

ארטיקריה בע"מ
)ח"פ 51-441634-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
 ,19 ויסבורג  ביום 7.2.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' חיים 
תל אביב 6935831, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל ברוך, מפרק  

אוח מזון נ.ט. בע"מ
)ח"פ 51-460137-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
 ,19 ויסבורג  ביום 7.2.2016, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' חיים 
תל אביב 6935831, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל ברוך, מפרק  

נוי עיצובים ומתנות בע"מ
)ח"פ 51-474311-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 
אביטן, מרח' עזרא 11, בני ברק, טל' 050-4747999, 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 15.2.2016, 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.

אליהו אביטן, מפרק
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אמשיר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-385783-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,2.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

חגית הנדלסמן, מרח' שילה 84, ראש העין, 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 8.2.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגית הנדלסמן, מפרקת

גלעד חן תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-472803-9(

קלאודרוז בע"מ
)ח"פ 51-453691-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.11.015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברות 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

גלעד חן, מרח' יהודה הנשיא 13, תל אביב, למפרק החברות.

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

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

 ,8.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברות  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

גלעד חן, מפרק

נבואני יוסף ובניו בע"מ
)ח"פ 51-376400-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,14.2.2011 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 

 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יוסף נבואני, מג'ולס 24980, טל' 04-9962740, למפרק החברה.

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

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

 ,10.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף נבואני, מפרק

ס.מ.ע לקידוחים בע"מ
)ח"פ 51-268660-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,04-8555155 טל'  חיפה,   ,3 הבנקים  מרח'  סעדי,  אחמד 

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.

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אחמד סעדי, עו"ד, מפרק

סא - פ - גישה בע"מ
)ח"פ 51-261907-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
חיפה,   ,90 הכרמל  שושנת  מרח'  גולדשמידט,  אהרן  אוריאל 

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 6.3.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוריאל אהרן גולדשמידט, מפרק
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בלקינד החזקות בע"מ
)ח"פ 51-294008-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ערן בלום, מרח' הארבעה 10, תל אביב, טל' 03-5627700, למפרק 

החברה.

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

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

 ,31.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן בלום, עו"ד, מפרק

אתי ורועי בניה ועיצוב פנים בע"מ
)ח"פ 51-434447-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי עיני, 

מרח' יהושע רבינוביץ 78, חולון, למפרק החברה.

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

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

 ,10.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי עיני, מפרק

טיוב-איי מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-424761-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

ד"ר  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
טל'   ,82101 גת  קריית   ,1 הגבול  משמר  מרח'  לדרמן,  דרור 

050-2285052, 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.

 ,12.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר דרור לדרמן, מפרק

אור ישיר בע"מ
)ח"פ 51-397553-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ברק,  בני   ,35 קומה   ,3 ב.ס.ר.  מגדל   ,5 כנרת  מרח'  ברכה,   עינת 

טל' 03-5051051, 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 14.4.2016, בשעה 
15.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עינת ברכה, עו"ד, מפרקת

לונדון פאי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-377779-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6588569 טל'  שאן,  בית   ,70 המלך  שאול  מרח'  מנחם,  אלי 

למפרק החברה.

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

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

 ,14.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 



ילקוט הפרסומים 7178, י"ט בטבת התשע"ו, 31.12.2015  2488

התקבלה   ,16.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נחום לוי, מרח' קשת 12/2, נס ציונה, למפרק החברה.

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

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

 ,17.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחום לוי, עו"ד, מפרק

גלובל וויז'ן טריידינג )1996( בע"מ
)ח"פ 51-232155-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יעקב אלינב, מרח' הדודאים 10, הרצליה, למפרק החברה.

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

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

 ,18.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אלינב, מפרק

אראקמבה ניירות ערך )2011( בע"מ
)ח"פ 51-458146-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,16.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יעקב גרוסמן, מרח' הארבעה 21, תל אביב, טל' 03-6869080, 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.

 ,18.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב גרוסמן, מפרק

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מנחם, עו"ד, מפרק

י.ח כח פלדיום השקעות בע"מ
)ח"פ 51-387082-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יעקב דנא, מרח' איבצן 11, באר שבע, למפרק החברה.

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

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

 ,14.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב דנא, מפרק

אחים יעקב - עבודות עפר תשתית ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-205536-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-6588569 טל'  שאן,  בית   ,70 המלך  שאול  מרח'  מנחם,  אלי 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מנחם, עו"ד, מפרק

פ. פניאל ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-397793-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,20.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

אלון דף, מפרק

רותם תומר סחר בע"מ
)ח"פ 51-243467-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
צפריר מלר, אצל עו"ד גל הירש, רח' רמז 92, רחובות, למפרק 

החברה.

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

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

 ,10.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל עו"ד גל הירש, 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.

צפריר מלר, מפרק

סברלופון דיגיטל בע"מ
)ח"פ 51-310406-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל' 04-8620370, למפרק  2, חיפה,  אהד מנדל, מרח' אחד העם 

החברה.

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

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

 ,20.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהד מנדל, עו"ד, מפרק

אראקמבה 1999 בע"מ
)ח"פ 51-286630-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,16.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יעקב גרוסמן, מרח' הארבעה 21, תל אביב, טל' 03-6869080, 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.

 ,18.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב גרוסמן, מפרק

אראקמבה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-457820-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,16.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יעקב גרוסמן, מרח' הארבעה 21, תל אביב, טל' 03-6869080, 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.

 ,18.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב גרוסמן, מפרק

איצטרובל פרחים ומיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-303239-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון דף, 

מת"ד 302, כפר יהושע, למפרק החברה.
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אפרת חיים, מרח' נתנזון 28, חיפה 3309611, 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.

 ,31.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.

אפרת חיים, עו"ד, מפרקת

ל.מ.ק שפע מרקט בע"מ
)ח"פ 51-225271-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,3309611 חיפה   ,373 ת"ד   ,28 נתנזון  מרח'  חיים,  אפרת 

04-8333333, 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 1.6.2016, בשעה 
סופי של  דוח  10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת חיים, עו"ד, מפרקת

נכסי שירה עופר בע"מ
)ח"פ 51-343831-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.12.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל דייני ואת יעקב בן 

שמעון, מרח' סטימצקי 12/9, תל אביב, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקים הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

                                     שמואל דייני   יעקב בן שמעון
                                         מ פ ר ק י  ם

אבינעם גואלמן אחזקות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-498671-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אבינעם גואלמן, מנריה, ד"נ מודיעין 71937, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2016, בשעה 
לשם  מודיעין,  ד"נ  נריה,   ,3124 הגפן  רח'  המפרק,  במשרד   ,8.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק

גלאקסי - ג.ה. עבודות בע"מ
)ח"פ 51-139177-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אסי רוטברט, ממגדל עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 36, תל אביב, 

טל' 073-7200100, למפרק החברה.

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

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

 ,15.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסי רוטברט, עו"ד, מפרק

ר.מ.ל. שפע מרקט בע"מ
)ח"פ 51-267126-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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מרח'  דז'אלובסקי,  מרים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טוסקניני 4/2, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מרים דז'אלובסקי, מפרקת

ד"ר שאול דז'אלובסקי
)ח"פ 51-333044-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,17.00 בשעה   ,21.2.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
טוסקניני 4/2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים דז'אלובסקי, מפרקת  

נכסי מנדאני בני ברק בעמ 
)ח"פ 510231194(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29/02/2016 בשעה 14:00, במשרדי עורכי דין 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,3 הברזל  רח'  טוב,  בר  בתרון 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שרה ישראלי, מפרקת 

ש.ר.א קלאוד בע"מ 
)ח"פ 515100287(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/07/2015  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל  

מזור, מרח' כנרת 5, בני ברק, טל' 03-5747373, 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.

גיל מזור, עו"ד, מפרק 

נכסי שירה עופר בע"מ
)ח"פ 51-343831-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקים,  אצל   ,16.00 בשעה   ,23.2.2016 ביום  תתכנס 
סטימצקי 12/9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמואל דייני    יעקב בן שמעון
                                     מ פ ר ק י  ם

ניתוח שוק הנדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-441601-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  קשקרוב,  אלכסיי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

דוד ניב 15/23, באר שבע, 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.

אלכסיי קשקרוב, מפרק

ניתוח שוק הנדל"ן
)ח"פ 51-441601-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,21.2.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר   ,15/23 ניב  דוד 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסיי קשקרוב, מפרק  

ד"ר שאול דז'אלובסקי
)ח"פ 51-333044-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.12.2015, התקבלה החלטה 
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הנקודה הירוקה בע"מ 
)ח"פ 511472235(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/12/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
גן, טל' -077 ירושלים 110, רמת  גוזלן, מרח' שד'  ליטל פרידה 

5601773, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ליטל פרידה גוזלן, עו"ד, מפרקת 

מחסן חקלאי השרון בע"מ 
)ח"פ 511222143(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/12/2015 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אשר אבו, מרח' עובדיה אברהם הכהן 26, נתניה 4241408, טל' 

09-8341430, 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.

אשר אבו, עו"ד, מפרק 

יוריקה יו.אס.אי. בע"מ 
)ח"פ 512519950(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/12/2015  
שושן   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
הנדלר, מרח' שד' שאול המלך 39, תל–אביב-יפו 6492807, טל' 

03-6965303, 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.

שושן הנדלר, מפרק

אפרת הכרמל בע"מ 
)ח"פ 512852104(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/09/2015  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז  
סרי, מרח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו 6713701, טל' 03-6882020, 

למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ארז סרי, עו"ד, מפרק 

בית נוף 
)ח"פ 511070815(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/09/2015  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז  
סרי, מרח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו 6713701, טל' 03-6882020, 

למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ארז סרי, עו"ד, מפרק 

בסד אזרע  
)ח"פ 515137339(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/12/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שמעון גיגי, מרח' כנפי נשרים 13, ירושלים, טל' 076-5453770, 

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.

שמעון גיגי, עו"ד, מפרק 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  המפרקת,  במשרדי   10:00 בשעה 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.         

לילך ביטון, מפרקת 

צילום נטו בע"מ 
)ח"פ 513957779(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/12/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק  
אזר, מרח' יחזקאל קויפמן 6, תל–אביב-יפו, טל' 077-5509776, 

למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יצחק אזר, מפרק 

בלגאישראדיאם בע"מ 
)ח"פ 511473167(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   28/12/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מישל  
ברניג, מרח' דרך חברון 83, ירושלים, טל' 077-55099776, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

לייסנסריו בע"מ 
)ח"פ 514606748(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/12/2015 התקבלה החלטה 
שדרות  מרח'  סדיס,  גיל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 72, תל–אביב יפו, טל' 077-5509776, 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.

גיל סדיס, מפרק

פתרונות - ניהול, השבחה וכלכלת מקרקעין בע"מ 
)ח"פ 514838002(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/12/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן   
גן, טל' 077-5509776, למפרק   שרקון, מרח' בר כוכבא 23, רמת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
בשעה 10:00,  במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

אילן שרקון, מפרק 

ל.י.ב.י. כיפוף וקישור בע"מ 
)ח"פ 513844951(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לילך 
ביטון, מרח' גלבוע אמיר 12, תל–אביב-יפו, טל' 077-5509776, 

למפרקת החברה.
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

חגי דניאל, עו"ד, מפרק 

ויוליין בע"מ 
)ח"פ 514089184(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/12/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז  
למפרק    ,077-5509776 טל'  השרון,  הוד   ,21 רעות  מרח'  פייט, 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

ארז פייט, מפרק 

ב. דניאל אספקה ופיקוח בע"מ 
)ח"פ 514159508(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
בר    ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
דניאל, מרח' למרחב 27, רמת השרון, טל' 077-5509776, למפרקת  

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

בר דניאל, מפרקת 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

מישל ברניג, מפרק 

טלספוט אפ בע"מ 
)ח"פ 515030286(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20/12/2015  התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים   
 ,077-5509776 טל'  סבא,  כפר   ,11 רייק  חביבה  מרח'  אחיקם, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

חיים אחיקם, מפרק 

רפי ורן אחזקות בע"מ 
)ח"פ 515306355(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/12/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,077-5509776 טל'  ירושלים,   ,64 חברון  דרך  מרח'  דניאל,  חגי 

למפרק  החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
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רח'  המפרקת,  במשרד   ,10.30 בשעה   ,15.2.2016 ביום  תתכנס 
רוטשילד 37, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הילה קדוש זלצמן, עו"ד, מפרקת

סוללני בע"מ
)ח"פ 51-250640-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 - ציטיאט  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,2 התאנה  רח'  חשבון,  רואי  משרד 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

משה ציתיאת, רו"ח, מפרק

איזון קליניקה לרפואה משלימה בע"מ
)ח"פ 51-353261-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,17.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' סוקולוב 33, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלחנן הרשנזון, מפרק

אקסאלטו ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-304456-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,9.00 18.2.2016, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
בלפור 35, דירה 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמר קמינצ'יק, מפרקת

גאון אוריאלי תשתיות מים בע"מ
)ח"פ 51-296629-2(

)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 

טטיאנה ת.ד. בע"מ 
)ח"פ 513131912(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איזבל  
ימין, מרח' התלתן 4, נתניה, טל' 077-5509776, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

איזבל ימין, מפרקת 

צוות חוצה ישראל 2003 בע"מ 
)ח"פ 513470534(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלזי   
דהאן, מרח' רחבת מבצע ארז 8, באר שבע, טל' 077-5509776, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

אלזי דהאן, מפרקת

"רמט - קור" מיזוג אויר ועבודות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-284413-5(

)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 
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ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 
את מינוי המפרק.

שלום אלי, מפרק

העמותה להנצחת קהילת גוראהומורה והסביבה 
)ע"ר 58-016785-6(

)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, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,19.10.2015 ביום  שהתכנסה 
 ,5 המקובלים  מרח'  הלן,  לבנת  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

הרצליה, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

לבנת הלן, מפרקת

עמותה לקידום מצוינות בחינוך ברשויות המקומיות 
)ע"ר 58-046914-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 6.9.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
ורונין, ממשרדי מרכז השלטון  עירית  עו"ד  ולמנות את  מרצון 
המקומי, רח' הארבע 19, קומה 10, תל אביב, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

 ,7.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  העמותה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי מרכז השלטון המקומי בלשכת המנכ"ל, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי העמותה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של העמותה.

עירית ורונין, עו"ד, מפרקת

העמותה להצבת יד לזכר קרבנות מחנות הרכוז 
לנדסברג - קאופרינג - מחנות החוץ של דכאו 

)ע"ר 58-017598-2(

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 8.12.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 

תתכנס ביום 21.2.2016, בשעה 10.30, במשרד עורכי דין שניצר, 
גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  27, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד גוטליב, עו"ד, מפרק

פוריה בניה ויזום בע"מ
)ח"פ 51-192451-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.2.2016, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין שניצר, 
גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  27, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד גוטליב, עו"ד, מפרק

סטיבי טיוי בע"מ
)ח"פ 51-465058-9(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.1.2016, בשעה 12.00, במשרדי זיסמן, אהרוני, גייר 
ושות' - עורכי דין, שד' רוטשילד 45-41, בית ציון, קומה 7, תל 

אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק.
גל חת, עו"ד  
בא כוח החברה

הסטון קומפני בע"מ
)ח"פ 51-371698-5(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
במשרד   ,12.00 בשעה   ,24.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 

ב"כ החברה, רח' החילזון 5, רמת גן.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק.

שירלי קדם בן עמי, עו"ד  
                    בא כוח החברה

א.ש.ת.ב. ניהול ועבודות בניה בע"מ
)ח"פ 51-391350-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החלטה  התקבלה   ,30.12.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  המניות 
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סיוטאט 13, ברצלונה
)ש"מ 55-026424-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אביב,  תל   ,3 הנחושת  מרח'  חכים,  שלמה  חדלו   ,26.11.2015
המוגבלת  בשותפות  כלליים  שותפים  להיות  גורן,  ואיתי 
יעדים  יהיו  בשותפות  הכלליים  השותפים  זה  ממועד  וכי 
 משותפים בע"מ, ח"פ 51-347953-5. ובוליגו קפיטל בע"מ, ח"פ 
בע"מ  יעדים משותפים  לאמור, חדלה  51-476619-5. בהתאם 
חלקה  מלוא  את  והעבירה  בשותפות  מוגבל  שותף  להיות 
אל  בשותפות  ההנאה  וטובות  חובותיה  זכויותיה,  בשותפות, 
שלמה חכים כשותף מוגבל בשותפות במקומה. כמו כן, השותף 
המוגבל בוליגו קפיטל בע"מ, חדל להיות שותף מוגבל והעבירה 
את מלוא חלקה בשותפות, זכויותיה, חובותיה וטובות ההנאה 

בשותפות אל איתי גורן כשותף מוגבל במקומה.

שלמה חכים          איתי גורן
ם י י ל ל כ ם  י פ ת ו ש    

מיטבל אבוקדו
)ש"מ 55-001617-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 

 - 15.10.2015

ח"פ  בע"מ,  ניהול  גליל  ג.נ.  בשותפות  הכללי  השותף   .1 
עליון,  גליל  האזורית  המועצה  מחצר   ,51-190453-4
של  הכללי  כשותף  עוד  מכהן  ואינו  השותפות  מן  פרש 
השותף  של  מעמדו  שונה  הפרישה,  לאחר  השותפות. 
מ"א  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה  הגליל   פיתוח 
עליון,  גליל  האזורית  המועצה  מחצר   ,57-003878-6

משותף מוגבל לשותף הכללי של השותפות;

תעשיות  מימון  עליון  גליל   - בשותפות  המוגבל  השותף   .2
האזורית  המועצה  מחצר   ,51-135039-9 ח"פ  בע"מ, 
זכויותיו  כל  את  והעביר  השותפות,  מן  פרש  עליון,  גליל 
בשותפות וכן את חלקו בשותפות על סך 1,488,750 שקלים 
כשותפים  ישמשו  אשר  חדשים,  שותפים  ל–18  חדשים 
מוגבלים בשותפות ויחזיקו בזכויותיו של גליל עליון מימון 

תעשיות בע"מ בשותפות.
נופר רוז-דוד, עו"ד
באת כוח השותפות

אי אייץ' וי השקעות
)ש"מ 55-026194-5(

הודעה על שינוי בהרכב השותפים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,9.12.2015 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
בע"מ,  לנאמנות  חברה  פי.  אפ.  בי.  המוגבל  השותף  העביר 
שקלים   95(  )95%( אחזקותיו  כל  את   ,51-435153-5 ח"פ 

מרצון ולמנות את אבא נאור, מרח' ש' בן ציון 39, רחובות 76472, 
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.
אבא נאור, מפרק

גמדא סחר בע"מ
)ח"פ 51-048283-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר דחיית כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שהיתה אמורה להתכנס ביום 14.12.2015, כפי שפורסם בילקוט 
הפרסומים 7135, ביום 28.10.2015, נדחתה, והיא תתכנס ביום 
ראש   ,2 העמל  רח'  החברה,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,10.2.2016
העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ארן פלשקס, עו"ד, מפרק

קלנת אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-206686-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על המשך פירוק מרצון ועל החלפת מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2015, התקבלה 
טל  עו"ד  ולמנות את  בפירוק החברה מרצון  החלטה להמשיך 
צוק, ממשרד עורכי דין אפרתי גלילי ושות', רח' ויסוצקי 6, תל 

אביב, למפרקת החברה, במקום עו"ד מרב ניב גבע.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

טל צוק, עו"ד, מפרקת

Peregrine VC Investments III (Israel), L.P
)ש"מ 55-026296-8(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.9.2015 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותפה  נכנסה  ובמקומו  קרסו  לוי  טל  השותפות  מן  יצא 
אשר  בע"מ,  ונכסים  השקעות  ובנותיו  עמוס  חברת  המוגבלת 
111, תל–אביב-יפו  רח' ארלוזורוב  כתובתה היא: מגדלי שקל, 

.62098

סאטסנג קלמן חסיד, עו"ד
                     בא כוח השותפות
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שם החייב: ברוך גואטה.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

החייבת  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
הנ"ל, שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
שאם לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זה, תקבע 
הנאמנת ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייבת בהתאם 
להסדר הנושים במאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 5236-03-13

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: שמואל פרץ.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

החייבת  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
הנ"ל, שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
שאם לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זה, תקבע 
הנאמנת ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייבת בהתאם 
להסדר הנושים במאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

יו אם אס - יונייטד מדיקל סרויסס בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513754044(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15/11/2015  התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב  
אופק, מרח' דרך בגין 7, תל–אביב יפו, טל' 077-5509776, למפרק  

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/02/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יעקב אופק, מפרק 

חדשים( בשותפות לשותפים המוגבלים באופן יחסי לחלקיהם 
בשותפות המוגבלת.

יאנה יבניצקי, עו"ד
באת כוח השותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי מרכז בת"א 60997-10-10, פ"ר 26218

בעניין: פקודת פשיטת רגל, התשמ"ה-1985

שם החייב: שלמה עצמון שללי, מרח' הפלג 9, בארותיים.

שם הנאמן ומענו: עו"ד אליהו עמר, רח' הלל יפה 11, חדרה.

אחוז הדיבידנד: 10%.
אליהו עמר, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בנצרת, בתיק פש"ר 305/07

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייבת: נדיה קדוש.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

החייבת  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
הנ"ל, שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
שאם לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זה, תקבע 
הנאמנת ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייבת בהתאם 
להסדר הנושים המאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 55342-07-12

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייבת: צילה פולט אשכנזי.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

החייבת  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
הנ"ל, שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
שאם לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זה, תקבע 
הנאמנת ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייבת בהתאם 
להסדר הנושים במאושר ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 6075/01

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980




