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הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
להרשות את נושאי המשרות במשטרת ישראל אשר מפורטים 
שמדובר  מהעסקאות  עסקה  בכל  הממשלה  את  לייצג  להלן, 
בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום 
הפעילות של משטרת ישראל ובהתאם לתפקידו של המורשה, 
עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על 

המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

יחד עם חשב המשטרה או  המפקח הכללי של המשטרה   )1(
סגנו - בלא הגבלת סכום;

סגן המפקח הכללי של המשטרה יחד עם חשב המשטרה   )2(
או סגנו - בלא הגבלת סכום;

ראש אגף משאבי אנוש או ראש אגף לתמיכה לוגיסטית   )3(
או ראש אגף מבצעים או ראש אגף התנועה או ראש אגף 
לחקירות ומודיעין, יחד עם חשב המשטרה או סגנו - עד 
לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים, או עם רמ"ח כספים - 
עד לסכום של 400,000 שקלים חדשים, או עם ראש  מדור 
במחלקת כספים עד לסכום של  200,000 שקלים חדשים, 
עד   - כספים  במחלקת  התקשרויות  חוליית  ראש  עם  או 

לסכום של 100,000 שקלים חדשים;

סגן ראש האגף לתמיכה לוגיסטית יחד עם חשב המשטרה   )4(
או סגנו - עד  לסכום של  800,000 שקלים חדשים, או עם 
רמ"ח כספים - עד לסכום של 400,000 שקלים חדשים, או 
עם ראש מדור במחלקת כספים - עד לסכום של 200,000 
שקלים חדשים,  או עם ראש חוליית התקשרויות במחלקת 

כספים - עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים;

משאבי  אגף  ראש  סגן  או  נשים  לענייני  המפכ"ל  יועצת   )5(
אנוש או סגן ראש אגף המבצעים או סגן ראש אגף התנועה 
או רח"ט מבצעים או רח"ט שיטור או סגן ראש אגף התכנון 
המחוז  מפקד  סגן  או  ומודיעין  חקירות  אגף  ראש  סגן  או 
מחוז  מפקד  סגן  או  אביב  תל  מחוז  מפקד  סגן  או  הצפוני 
מחוז  מפקד  סגן  או  מרכז  מחוז  מפקד  סגן  או  ירושלים 
שומרון ויהודה או סגן מפקד המחוז הדרומי או סגן מפקד 
הימ"מ  מפקד  או  הגבול  משמר  מפקד  סגן  או  חוף  מחוז 
רכישות  מחלקת  ראש  או  טכנולוגיות  מינהל  ראש  או 
ומכירות או מפקד המכללה הלאומית לשוטרים או ראש 
עם  או  סגנו  או  המשטרה  חשב  עם  יחד  הבינוי,  מחלקת 
חדשים,  שקלים   400,000 של  לסכום  עד   - כספים  רמ"ח 
או עם רמ"ד במחלקת הכספים - עד לסכום של 200,000 
שקלים חדשים, או עם ראש חוליית התקשרויות במחלקת 

הכספים - עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים;

רפואה  קצין  או  הזכיין  עם  והקשר  הפיקוח  יחידת  ראש   )6(
כוח  מחלקת  ראש  או  הבטיחות  מחלקת  ראש  או  ראשי 
אדם או ראש מחלקת פרט או רב המשטרה או ראש מחלקת 
מדעי ההתנהגות או ראש מחלקת הדרכה וחינוך או ראש 
פנים  וביטחון  מחלקת התנועה או ראש מחלקת מבצעים 
מפקד  או  חבלה  מחלקת  ראש  או  סיור  מחלקת  ראש  או 
ראש  או  אבטחה  חטיבת  ראש  או  האווירית  היחידה 
מחלקת האבטחה או ראש קש"ח או עוזר המפכ"ל או ראש 

מחלקת שירותי מטה או ראש מחלקת אסטרטגיה או ראש 
מחלקת תחבורה או ראש מחלקת אספקה או ראש מחלקת 
מחלקת  ראש  או  שכר  מחלקת  ראש  או  קהילתי  שיטור 
המשטרה  דובר  או  ובקרה  ניתוב  מדור  ראש  או  הקשר 
מחלקת  ראש  או  וחינוך  ההדרכה  מחלקת  ראש  סגן  או 
או מד"ר המכללה הלאומית  פיתוח אמצעים טכנולוגיים 
טכנולוגיים  משאבים  וניהול  תכנון  רמ"ד  או  לשוטרים 
קניות או ראש מדור  או ראש מדור מסחר או ראש מדור 
תחזוקה ורכש או ראש המרכז לפיתוח מנהיגות או ראש 
מדור פיקוח במחלקת הבינוי או ראש חטיבת חקירות או 
ראש חטיבת מודיעין או ראש חטיבת זיהוי פלילי או רח"ט 
סיגנט או ראש מחלקת איסוף וטכנולוגיה או ראש יחידת 
או  עם חשב המשטרה  יחד  הבינוי,  במחלקת  הפרויקטים 
סגנו או עם רמ"ח כספים או רמ"ד במחלקת הכספים - עד 
חוליית  ראש  עם  או  חדשים,  שקלים   200,000 של  לסכום 
 100,000 של  לסכום  עד   - כספים  במחלקת  התקשרויות 

שקלים חדשים. 

הרשאות קודמות לנושאי משרה במשטרת ישראל שהודעות 
עליהן פורסמו - בטלות.  

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-9-ה1(

  אביחי מנדלבליט
    מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי ראש המועצה הלאומית לכלכלה 
והיועץ הכלכלי לראש הממשלה

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

המדינה  שירות  לחוק   23 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
פי  על  למנות,  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
הצעת ראש הממשלה, את אברהם שמחון לתפקיד ראש המועצה 

הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה.

כ"ו בטבת התשע"ו )7 בינואר 2016(
)חמ 3-1173-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 794.  1

 הודעה בדבר מספר המשרתים בשירות 
לאומי-אזרחי

לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986

ביטחון  שירות  לחוק  26טז)ג(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
]נוסח משולב[, התשמ"ו-11986, כי השר הממונה על חוק שירות 
מספר  כי  לממשלה  הודיע  התשע"ד-22014,  לאומי-אזרחי, 
המשרתים בשירות לאומי-אזרחי שהחלו לשרת בששת החודשים 
הראשונים של שנת הגיוס, מיום י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015( 

עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015( הוא 421 משרתים.

כ"ו בטבת התשע"ו )7 בינואר 2016(
)חמ 3-5031(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.  1

ס"ח התשע"ד, עמ' 380.  2
 

ס"ח התשי"א, עמ' 52; התשל"ג, עמ' 150; התשס"ט, עמ' 329.  1
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הודעה על מינוי יועץ משפטי לממשלה
בהתאם לדרכים ולתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה

שנקבעו  ולתנאים  לדרכים  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
ואשר   2000 באוגוסט   20 מיום   ,2274 מס'  הממשלה  בהחלטת 
פורסמו בילקוט הפרסומים התש"ס, עמ' 4894, מינתה הממשלה, 
על פי הצעת שרת המשפטים, את עורך הדין אביחי מנדלבליט 
יהודה  הדין  עורך  במקום  לממשלה  המשפטי  היועץ  למשרת 

ויינשטיין1.

תוקף המינוי מיום כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(.

כ"ו בטבת התשע"ו )7 בינואר 2016(
)חמ 3-2945(

אריה זהר  
המשנה למזכיר הממשלה  

י"פ התש"ע, עמ' 1186.  1

הודעה בדבר החלטת הוועדה למינוי קאדים
לפי כללי הקאדים )סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי קאדים(, 

התשנ"ו-1996

של  ועבודה  דיון  )סדרי  הקאדים  לכללי   13 סעיף  לפי 
כי  מודיעה  אני  התשנ"ו-11996,  קאדים(,  למינוי  הוועדה 
בשבט  א'  ביום  שהתקיימה  קאדים  למינוי  הוועדה  בישיבת 
התשע"ו )11 בינואר 2016( החליטה הוועדה, בהתאם לסעיף 3 
לחוק הקאדים, התשכ"א-21961, להציע לנשיא המדינה למנות 

את המועמדים המפורטים להלן:

הקאדי זיאד להואני לכהונת קאדי בבית הדין השרעי לערעורים;

הקאדי מוחמד אבו עובייד לכהונת קאדי בבית הדין השרעי 
לערעורים;

עסאם אבו עלו לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;

אחמד כיאל לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;

מאמון חסן כנעאן לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;

עבאס עבד אלכרים לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי;

ראפת עוידה לכהונת קאדי בבית דין שרעי אזורי.

ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(
)חמ 3-260-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים   

                                     יושבת ראש הוועדה למינוי קאדים
ק"ת התשנ"ו, עמ' 433.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  2

הודעה על צורך במינוי קאדי
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

בהתאם לסעיף 5)א( לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, אני 
מודיעה על צורך במינוי קאדי אחד לבית דין שרעי אזורי.

הודעה זו נוספת על ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 
6785, התשע"ד, עמ' 4824.

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
)חמ 3-260-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  1

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח 
למנהל  עוזרי  רוני  ד"ר  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[, 
השירותים הווטרינריים, מיום א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016( 

עד יום ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(.

כ"ב בטבת התשע"ו )3 בינואר 2016(
)חמ 3-1469-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

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

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

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

זכויות מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4607/15 עד בקשה מס' 4608/15
 ,The Regents of the University of California :שם המבקש
לביא-לחיאני,  מיכל  ו/או  לביא  שמעון  ידי  )על  ארה"ב 

עו"ד, ירושלים( 
 ,Mikael L. Roose; Timothy E. Williams המטפח:  שם 

ארה"ב 
שם הגידול: מנדרינה

תאריך הבקשות: 01/12/2015

מספר הבקשה: 4607/15
Fairchild mandarin מוצא הזן: מוטציה בזן

  FAIRCHILDLS :השם המוצע לזן
 FAIRCHILD IR2 :סימון הזן

בינוני,   - קוטר  בינוני,   - אורך  פרי:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
נוכחות צוואר - אין; פני השטח של הפרי: צבע/ים עיקרי/

ים - כתום כהה; פרי: צבע עיקרי של הציפה - כתום כהה; 
מועד הבשלת פרי למאכל - בינוני; פרי: פארתנוקארפיה 

- אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה:  4608/15
Kinnow mandarin מוצא הזן: מוטציה בזן

   KINNOWLS :השם המוצע לזן
 KINNOW IR :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: אורך - בינוני, קוטר - בינוני, נוכחות 
 - עיקרי/ים  צבע/ים  הפרי:  פני השטח של  אין;   - צוואר 
כתום בינוני; פרי: צבע עיקרי של הציפה - כתום בינוני; 
מועד הבשלת פרי למאכל - מאוחר; פרי: פארתנוקארפיה 

- יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

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

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

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1
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 תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים
בספר הזכויות

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

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
הרישום  לתיקון  בקשה  הוגשה  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 
מטפחים  זכות  רישום  בדבר  בהודעה  )כאמור  הזכויות  בספר 
המטפח  בשם   ,4470/13 מס'  שבבקשה  כך  הזכויות2(,  בספר 

ייווסף "עדנה בן אריה".

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

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
    רשמת זכויות מטפחים

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7901.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

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

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
לרישום  בקשות  בדבר  ההודעה  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 

זכות מטפחים2, תתוקן כלהלן:

באבא  "עלי  במקום  הזן,  בשם   ,4536/14 מס'  בבקשה 
.")SKYFALL( יבוא "סקייפול ")ALIBABAׂ(

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

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
    רשמת זכויות מטפחים

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 7250.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

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

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

כ"ז בכסלו התשע"ו )9 בדצמבר 2015(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
    רשמת זכויות מטפחים

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

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

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

שמספרה 3199/00.

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

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.

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

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

כ"ז בכסלו התשע"ו )9 בדצמבר 2015(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
    רשמת זכויות מטפחים

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התש"ס, עמ' 4015.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

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

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

שמספרה 4272/10.

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

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.

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

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
    רשמת זכויות מטפחים

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"א, עמ' 1483.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3
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הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
נגב, הוצגו  39925, 39932, 39943 - דימונה, 400656, 400785 - 
ימים,   30 למשך   )2015 בדצמבר   24( התשע"ו  בטבת  י"ב  ביום 
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית 
הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז 
ובעיריית  שבע,  באר   ,4 התקווה  רח'  הפנים,  משרד  הדרום, 

דימונה

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום  

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/3137, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6454, 
התשע"ב, עמ' 5607, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע 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

 ;196 ח"ח   ,6122 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

ת"י  1414 חלק 2 - מערכות בידוד תרמי בבניינים - מערכת טיח 
2015 למהדורה  3 מדצמבר  גיליון תיקון מס'  פנימי,  תרמי 
מאוגוסט 1993 ולגיליונות התיקון מיוני 1997 וממרס 1998;

)בנייה ירוקה(: דרישות  ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת–קיימה 
 2015 מדצמבר   1 מס'  תיקון  גיליון  תעשייה,  לבנייני 

למהדורה ממאי 2014;

)בנייה ירוקה(: דרישות  ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת–קיימה 
מדצמבר   1 מס'  תיקון  גיליון  קיימים,  תעשייה  למתחמי 

2015 למהדורה מדצמבר 2014;

ת"י 5288  - יעילות גופי תאורה, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 
מאפריל  התיקון  ולגיליון   2002 מדצמבר  למהדורה   2015

 .2013

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-95-ה5(

  אלי שטיין
  המנהל הכללי של מכון

    התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

צנרת גלית מפוליאתילן )PE( מחוזק בפלדה, גיליון  ת"י 5302 - 
תיקון מס' 1 מדצמבר 2015 למהדורה מאוגוסט 2014;

קובץ   - אבטחה  טכניקות  המידע:  טכנולוגיית   -  27002 ת"י 
כללים לניהול אבטחת מידע, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 

2015 למהדורה מאפריל 2014.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-96-ה5(

אלי שטיין  
המנהל הכללי של מכון  

    התקנים הישראלי
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

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

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  הזכויות של  לוח  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
י"א  ביום  הוצג  ירושלים  נפת  כרם(,  )עין  ירושלים   -  31384
בשבט התשע"ו )21 בינואר 2016( למשך 30 ימים, לעיון בלשכת 
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים, רח' בן יהודה 34, 
ירושלים,  מחוז  על  הממונה  לשכת  הפנים,  במשרד  ירושלים, 
רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, ובעיריית ירושלים, מחלקת 

הנכסים, כיכר ספרא 1, ירושלים.

דניאל אוסטר  
פקיד הסדר המקרקעין  

מחוז ירושלים  
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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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/822, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6633, התשע"ג, עמ' 6982, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
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 בבני ברק, המזוהה כגוש 6122, ח"ח 147; הייעוד:   
דרך, ח"ח 144, הייעוד: דרך ושביל.

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
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' בב/651, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4942, 
התשס"א, עמ' 834, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

 ,1521 חלקות   ,6122 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
1527, 1528, 1529, 1530 בשלמותן, ח"ח 1351, 1533.

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
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' בב/637, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4776, 
התשנ"ט, עמ' 4320, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה בני ברק 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
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 בבני ברק, המזוהה כגוש 6122, ח"ח 655; הייעוד   
דרך.

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/498, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3051, התשמ"ד, עמ' 2087, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
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 בבני ברק, המזוהה כגוש 6122, ח"ח 188; הייעוד:   
דרך.

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
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' בב/185, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2134, התשל"ה, עמ' 2176, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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 בבני ברק, המזוהה כגוש 6122 -  

ח"ח
 חלקה 

ייעודבשלמותה

דרך122

דרך125

דרך133

דרך138

דרך139

דרך330

דרך333

דרך371

דרך372

דרך374

דרך383

דרך387

דרך431

דרך433

דרך438

דרך439

דרך447

דרך449

דרך457

דרך458

דרך545

דרך549

דרך550

דרך551

דרך552

__________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.



ילקוט הפרסומים 7195, י"ח בשבט התשע"ו, 28.1.2016  2982

ח"ח
 חלקה 

ייעודבשלמותה

דרך581

דרך ושביל586

דרך649

דרך ושביל652

דרך ושביל653

דרך686

דרך690

דרך691

דרך705

דרך708

דרך712

דרך ושביל721

דרך722

דרך793

דרך794

דרך891

דרך892

דרך1384

1538 )חלקה 
קודמת 546 
בגוש 6122(

דרך

שביל651

שביל788

שביל868

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

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' בב/166א, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2102, התשל"ה, עמ' 1425, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 

לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
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 בבני ברק, המזוהה כגוש 6122, ח"ח 1028, 1030,   
1070; הייעוד: דרך.

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
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  בב/158א, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,40 עמ'  התש"ם,   ,2568 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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4140, התשנ"ג, עמ' 4159, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של המועצה 
המקומית זכרון יעקב 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 בזכרון יעקב, ששטחה 8,862 מ"ר, המזוהה כגוש   
11298, חלקה 48 בשלמותה.

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  __________
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' טב/1310 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,1334 עמ'  התשמ"א,   ,2702 הפרסומים  בילקוט 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אל טייבה )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  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. 

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6122, חלקות 89, 904,   
907, 909 בשלמותן, ח"ח 411, 922; הייעוד: דרך.

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

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' בב/17א, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1514, התשכ"ט, עמ' 1089, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
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 בבני ברק, המזוהה כגוש 6122, ח"ח 883, 1123,   
 ,1189  ,1177  ,1176  ,1162  ,902  ,805 חלקות   ,1292  ,1291  ,1186

1190, 1290 בשלמותן; הייעוד: דרך.

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
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' ש/445, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/74/1261, 
הפרסומים 6439, התשע"ב, עמ' 4999, 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

 ,6402 גוש  רצון,  מנחם  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ח"ח 26, בשטח של 38 מ"ר; הייעוד דרך.

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

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

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  לה/25/1000, 
הפרסומים 5276, התשס"ד, עמ' 2060, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רמלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

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 באזור אלראס - גוש 7841, ח"ח 47.  

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

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

שועאע מסארווה מנצור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טייבה  

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/8/1222, 
הפרסומים 5261, התשס"ד, עמ' 1489, 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 אפעל, גוש 6194, ח"ח 147,   
בשטח של 470 מ"ר; הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ו )15 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, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6456, התשע"ב, עמ' 5684, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נהריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  פתוח  ציבורי 

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 בנהריה, גוש 18146, ח"ח 478, 479, 480, 481, 482,   
483; מגרש לפי תב"ע 509; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

כ"ז בחשוון התשע"ו )9 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2(

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נהריה  __________
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/15756, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
6698, התשע"ד, עמ' 1545, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

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

תיאור הקרקע -  .4

גרפית(,  )במדידה  מ"ר   360 ששטחה  ברמלה,  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 4341, ח"ח 44.

כ"ח בחשוון התשע"ו )10 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2(

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  

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  משמ/60)גז(, 
הפרסומים 3527, התשמ"ח, עמ' 829, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  לוד  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של בנייני 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.

המועצה 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 בחמד, ששטחה 1,860 מ"ר, המזוהה כגוש 6819,   
ח"ח 52/3 )לשעבר גוש 6062, ח"ח 141(.

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/18192, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6173, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1501 עמ'  התשע"א, 
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 
 ,6323 עמ'  התשע"א,   ,6289 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

זכרון יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ציבור,  למבני  שטח  שייעודה  יעקב  בזכרון  קרקע  חטיבת   
דרכים, חניות, המזוהה כגוש 10195 -

חלקה 57 בשלמות )לשעבר ח"ח 3(, ששטחה 3,139 מ"ר;  

חלקה 58 בשלמות )לשעבר ח"ח 3(, ששטחה 7,275 מ"ר;  

חלקה 66 בשלמות )לשעבר ח"ח 3(, ששטחה 597 מ"ר;  

חלקה 69 בשלמות )לשעבר ח"ח 3(, ששטחה 746 מ"ר;  

חלקה 71 בשלמות )לשעבר ח"ח 3(, ששטחה 166 מ"ר;  

חלקה 74 בשלמות )לשעבר ח"ח 3(, ששטחה 334 מ"ר.  

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  
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' פת/593, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1097, 
התשכ"ד, עמ' 1700, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4933, התשס"א, עמ' 362, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6402, ח"ח 6, בשטח של   
1,485 מ"ר לשב"צ + 41 מ"ר לדרך.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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, עיריית טמרה -  

גוש 19584, ח"ח 9.  

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

עציון כוכבי  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/812, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3922, 
התשנ"ב, עמ' 43, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חדרה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7133, התשע"ו, עמ' 702, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10001 -  

שטח הפקעה )בדונם(ח"ח

300.040

460.029

471.585

ייעוד הקרקע: דרך.  

כ"ד בטבת התשע"ו )5 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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/1403, 

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/47/1241, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4843, 
התש"ס, עמ' 2290, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 309, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שלמה מיכאליס, גוש 6194,   
ח"ח 62, בשטח של 36 מ"ר; הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
,

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/47/1241, 
 ,4843 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2290 עמ'  התש"ס, 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,309 עמ'  התשע"ו,   ,7124 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,6194 גוש  זולא,  אמיל  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ח"ח 64, בשטח של 64 מ"ר; הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1209, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1722, 
התשל"א, עמ' 1750, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,1492 עמ'  התשס"ג,   ,5159 הפרסומים  בילקוט 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6404, ח"ח 91, בשטח של   
69 מ"ר; הייעוד: דרך.

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/1241/א, 
הפרסומים 4178, התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19  המקומית לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 308, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב עמל, גוש 6194, ח"ח 7,   
בשטח של 324 מ"ר; הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/1241/א, 
הפרסומים 4178, התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19  המקומית לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 307, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב עמל, גוש 6194, ח"ח 240,   
בשטח של 4 מ"ר; הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' שד/8/433, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3586, 
התשמ"ט, עמ' 119, ותכנית מס' שד/22/433, שהודעה בדבר 
עמ'  התשס"ט,   ,5960 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4189
דרום השרון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 312, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של המועצה האזורית דרום השרון מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במגשימים, ששטחה כ–1,000 מ"ר, המזוהה   
בצבע  המופיעה   ,51 ח"ח   ,)6726 גוש  )לשעבר   7233 כגוש 

חום בייעוד מבני ציבור.

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

                                                   צפריר פלד
                                     ממלא מקום יושב ראש הוועדה

                                המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/1241/א, 
הפרסומים 4178, התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19  המקומית לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 308, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב עמל, גוש 6194, ח"ח 86,   
בשטח של 6 מ"ר; הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/1241/א, 
הפרסומים 4178, התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19  המקומית לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 309, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב עמל, גוש 6194, ח"ח 98,   
בשטח של 37 מ"ר; הייעוד: דרך.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2



2989 ילקוט הפרסומים 7195, י"ח בשבט התשע"ו, 28.1.2016 

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

  6564010565מס':
 אבו טור תוספת יח"ד לבניין קיים  שם התכנית:

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

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

 9 תשריט  51 גרסת: הוראות  6564910565מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 יתרים או הרשאותה

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5994 שינוי
 / ב1555 שינוי

 95 ביטול
 / א1655מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אבו טור ירושלים, יישוב: ירושלים

 X: 222175קואורדינטה 
 Y: 630275קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
, 05, 06, 8, 0חלקי חלקות: , לא מוסדר, 58891גוש: 

01 ,09. 
 

 מטרת התכנית:
 תוספת שטחי בנייה ותוספת קומות לבנין מגורים קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב 1שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  5
 4קביעת הוראות בינוי ופיתוח למבנה מגורים בן  .5

 קומת חניה תת קרקעית בחלקה.קומות מעל 
הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל .0

מ"ר שטחים עיקריים,  5590מ"ר, מתוכם 5984
מ"ר  546מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע  ו 585

 שטחי חניה ומחסנים תת קרקעיים. 
 .9יח"ד בשטח התכנית ל 4הגדלת מס' יח"ד מ  .4
 קביעת קווי בנין חדשים.  1
 תנאים להוצאת היתר בנייה.קביעת   9
 קביעת הוראות להריסה. .9

 

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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

 לפון: ט 8565065ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 65-9586590

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 65-9589955טלפון: 

 

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

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

 
 

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

  6600301565מס':
 מתחם שנלר 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 מפורטת מס': 

 55 תשריט  51 גרסת: הוראות  6500891565
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 רשאותהיתרים או ה

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג5449 שינוי
 95 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1655מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: מלכי ישראל   .

 יישוב: ירושלים רחוב: פין גיימס   .
גימס( בתוך מתחם שנלר הגובל ברחוב פלדמן )פין 

 מגרשים. 0ומלכי ישראל.בתוך תחום הבנייה למגורים ב 
 X: 220325קואורדינטה 
 Y: 663175קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .55, 56, 59, 51, 50, 9חלקות במלואן:  05059גוש: 
 .54חלקי חלקות:  05059גוש: 

 

 מגרשים:
 ג'5449בהתאם לתכנית  9
 ג'5449בהתאם לתכנית  1
 ג'5449כנית בהתאם לת 0

 

 מטרת התכנית:
ג'  5449לפי תכנית  9ו 1 0תוספת יח"ד במגרשים 

 במתחם שנלר.
 קביעת מטלות יזם במבנים לשימור.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 לאיזור מגורים ג. 5שינוי ייעוד: מאיזור מגורים  . 5
קביעת הוראות בינוי עבור תוספת קומות ושטחי  . 5

 ג'.5449בתכנית  9ו 0 1בנייה במגרשים 
 קביעת  שטחי בנייה מירביים. . 0
 יחי"ד. 548יח"ד, סה"כ  05תוספת  . 4
 9ל  1 הגדלת מספר הקומות בתא שטח מס . 1

 9ותא שטח  קומות, 8ל  0קומות, בתא שטח מס 
 קומות. 8ל 

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. . 9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. . 9
 אות בגין מבנים לשימור.קביעת הור . 9

 

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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז יבע
 טלפון:  8565065ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 65-9586590
ירושלים   5א מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספר

 65-9589955טלפון: 
 

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

  6601666565מס':
שם התכנית:הריסת בנין קיים והקמת בניין מגורים 

 חדש בשכ' אבו טור ירושלים
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 

 51 תשריט  54 גרסת: הוראות  6591965565מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 או הרשאות היתרים

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 95 ביטול
 / א1555 ביטול

 
 
 

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב1599 כפיפות
 / א1655מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יישוב: ירושלים   .
 השטח ממוקם בשכונת המגורים אבו טור בירושלים.

 X: 222275קואורדינטה 
 Y: 629925קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .04חלקי חלקות: , לא מוסדר, 58895גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש למגורים.
 קביעת שטח לשצ"פ.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
למגורים ג' ושצ"פ  9שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  .5

 .596%לשם הגדלת אחוזי הבניה המרביים ל 
 4להקמת בניין חדש למגורים בן  קביעת בינוי .5

יח"ד, בהתאם לנספח הבינוי  56קומות הכולל 
 .5נספח מס' 

מ"ר  5918ביעת שטחי בנייה למגורים בהיקף של ק .0
מ"ר שטחי  990שטחים עיקריים ו 5599מתוכם 
 שירות.

 קביעת קווי בניין חדשים.  .4
 יח"ד. 56 קביעת מס' יח"ד ל .1
קומות מעל קומת חניה  4קביעת מס' הקומות ל .9

 ומחסנים תת קרקעית.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .9
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה ופיתוח השטח. .9
 קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. .8

 קביעת הוראות בגין עצים בוגרים. .56
 

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

.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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

עתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ב
 טלפון:  8565065ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 65-9586590
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 65-9589955טלפון: 
 

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

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

  6064060565מס':
 תוספות בנייה למבנה מגורים  שם התכנית:

 בשכונת שועפט, ירושלים.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית לתכנ
 9 תשריט  55 גרסת: הוראות  6064959565מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א0419במ/  ביטול
 95 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1655מק/  כפיפות

 

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

גישה לחלקה מרחוב אלשימאא, המקום מזרחית לדרך 
 ירושלים רמאללה.

 X: 221950קואורדינטה 
 Y: 636175קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .49חלקי חלקות: , לא מוסדר, 06149גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספות בנייה למבנה מגורים בשכונת שועפט, ירושלים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .מיוחד למגורים ב' 1זור מגורים שינוי ייעוד קרקע מא .5
 קביעת בינוי לתוספות  בנייה.  .5
מ"ר, מתוכם  995רביים לקביעת שטחי בנייה מ .0

מ"ר עבור  556.1מ"ר עבור שטח עיקרי ו 995.1
 טחי שירות  מעל ומתחת לקרקע.ש

 קביעת קווי בניין חדשים. .4
 0קביעת מס' יח"ד ל  .1
קומות מעל קומת מרתף  0קביעת מס' קומות ל .9

 תת קרקעית.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .9
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה בשטח. .9
קביעת הוראות בגין סככה/מדרגות/חריגות בנייה  .8

 .להריסה
 קביעת הוראות בגין עצים ל שימור/עקירה. .56

 

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 

אי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכ
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

 טלפון:  8565065ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 65-9586590

ירושלים   5ולבניה ירושלים, ככר ספרא מקומית לתכנון 
 65-9589955טלפון: 

 

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 תשמ"ט  סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(,
 
 

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

 א /55046מפורטת מס':
 קומות  0הקמת בנין חדש בן  שם התכנית:

 רח' אליעזר הלוי , שכונת קרית משה
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א   /55049מקומית ברמה מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 95 ביטול

 / א1655מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 . 50יישוב: ירושלים רחוב: קרית משה 

 . 50יישוב: ירושלים רחוב: הלוי אליעזר 
 שכונת קרית משה 

 צומת הרחובות קרית משה ואליעזר הלוי.
 הכל על פי הגבולות המסומנים  בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .95חלקות במלואן: , מוסדר, 06519גוש: 

 X: 218400קואורדינטה 
 Y: 632670קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות על בנין   לשימור ובניית אגף חדש בן  5תוספת 

 קומות למגורים  בצמידות אליו. 9
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור למגורים ג'. 5שינוי ייעוד מאזור מגורים  . 5
קומות  9קביעת בינוי עבור הקמת מבנה מגורים בן  . 5

קיים לשימור וקביעת בינוי עבור  בצמוד למבנה
 קומות עליו. 5תוספת 

 מ"ר.  0190 קביעת שטחי בנייה ל . 0
 קביעת קווי בנין חדשים. . 4
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 .56 קביעת מספר יח"ד ל . 1
( 5בחלקו המזרחי של המבנה )אגף  יח"ד 4מתוכן 

יח"ד בחלקו המערבי של  59 המיועד לשימור ו
 ( החדש.5המבנה )אגף 

. קומות בחלקו 4קביעת מספר קומות המירבי ל:  . 9
 9 ( המיועד לשימור ו5המזרחי של המבנה )אגף 

 (.5קומות בחלקו המערבי של המבנה )אגף 
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. . 9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. . 9
 קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.  . 8

 ימור ועצים לעקירה.קביעת הוראות בגין עצים לש .56
קביעת הוראות בגין חלקי מבנה, מחסנים וכד'  .55

 להריסה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9969ובילקוט הפרסומים  60/65/5654

 .59/55/5650, בתאריך 5908
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 65-9586590טלפון:  8565065
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 65-9589955טלפון: 
 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 

  6611506565מס':
 , 51הרחבת יח"ד ברח' פלורנטין  שם התכנית:

 קרית יובל, ירושלים
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51 גרסת: הוראות  6611509565מקומית מס': 

 55 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 4919 ביטול
 95 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1655מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 59יישוב: ירושלים רחוב: פלורנטין 

 אזור מגורים בשכ' קרית יובל, ירושלים.
 

 גושים וחלקות:
 .19חלקות במלואן: , מוסדר, 06454גוש: 

 X: 216475קואורדינטה 
 Y: 629725קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קיימות בכל המפלסים, קביעת בינוי להרחבת יח"ד 

 בהתאם לקיים בשטח ובהתאם לנספח הבינוי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי מאזור מגורים מיוחד למגורים ב'. .5
מ"ר סה"כ מתוכם  996.66קביעת סך השטחים ל  .5

 מ"ר שירות. 96.86מ"ר שטח עיקרי,  968.56
 קביעת השימושים המותרים למגורים. .0
 בנייה:קביעת הוראות  .4

הפיכת שטח שירות בקומת מרתף, לשטח  א. 
 עיקרי ליח"ד קיימת בקומת קרקע. 

 הרחבת יח"ד קיימות בקומות כניסה, א , ב, ג.  ב. 
 שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים. .1
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .9

 בנייה בשטח.
 כנית.קביעת שלבי ביצוע למימוש הת .9
 קביעת הוראות בגין הריסת מבנה/גדר. .9
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה. .8

 קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת. .56
 .4קביעת מס' יח"ד ל  .55

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9688ובילקוט הפרסומים  69/69/5651

 .56/69/5651, בתאריך 9550עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 65-9586590טלפון:  8565065
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 65-9589955טלפון: 
 שרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמ

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

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

 54061מס':
 4מבנים והקמת בנין בן  0הריסת  שם התכנית:

 קומות באבו תור, ירושלים
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   54091מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / א5994 ביטול
 95 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1655מק/  כפיפות

 
 



2993 ילקוט הפרסומים 7195, י"ח בשבט התשע"ו, 28.1.2016 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

 בתחום מזרח  ירושלים
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .59חלקות במלואן:  58891גוש: 
 .56חלקי חלקות:  58891גוש: 

 X: 222325קואורדינטה 
 Y: 630350קואורדינטה 

 

 התכנית:מטרת 
הרחבת בנין קיים, הכשרת קומה ותוספת של שתי 

 קומות חדשות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ג'. 1שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים  . 5
קביעת הוראות בינוי ופיתוח לבנין מגורים הכולל  . 5

 0אגף קיים ואגף חדש. האגף הקיים יהיה בן 
 קומות. 4קומות והחדש בן 

דלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם להג . 0
מ"ר שטחים  910.46מ"ר, מתוכם  5094.91
מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע ו 548עיקריים, 

 שטחי חניה תת קרקעיים 095.01
 יח"ד בשטח התכנית. 9קביעת בינוי ל . 4
 קביעת בינוי לקומת חניה תת קרקעית. . 1
 להעתקה.קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים  . 9
 הריסת מבנים וגדרות. . 9
 שינוי קווי בנין וקביעת קווי בניין חדשים. . 9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. . 8

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. . 56
 קביעת הוראות לשטח עם זיקת הנאה. . 55
 קביעת הוראות לשטח ציבורי פתוח. . 55

 

ים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ
, התשעה, 9550ובילקוט הפרסומים  64/68/5651

 .68/68/5651, בתאריך 9966עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 65-9586590טלפון:  8565065
ושלים  יר 5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 65-9589955טלפון: 
 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 

  6661110565מס':
 הרחבות יחידות דיור  שם התכנית:

 רמות, ירושלים 6ברח' סולם יעקב 
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 50 גרסת: הוראות  6691119565מקומית מס': 
 55 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1695 שינוי

 95 ביטול
 1599 כפיפות
 1655 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 9יישוב: ירושלים רחוב: סולם יעקב 

 ם.בתי מגורים בשכונת מגורים רמות י
 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן: , מוסדר, 06959גוש: 

 X: 219092קואורדינטה 
 Y: 636175קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
רמות,  9הרחבות יח"ד בבנין קיים ברח' סולם יעקב 

 תוספת קומה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי  ייעוד הקרקע, מאזור מגורים מיוחד למגורים ג'. . 5
 כמפורט להלן: . קביעת בינוי לתוספות בנייה5

קביעת בינוי לתוספות בקומות קרקע, א' ב' ג' ו א. 
ד'. לשם הרחבות יחידות הדיור הקיימים בהם, 

 (.5בהתאם לנספח הבינוי )נספח מס' 
קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבות  ב. 

יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה 
 (.5בהתאם לנספח הבינוי )נספח מס' 

 , כאמור.וי בניין חדשיםי בניין לבניה וקביעת קשינוי קוו . 0
מ"ר  9996בנייה בשטח וקביעתם להגדלת ה . 4

מ"ר  144מ"ר שטחים עיקריים ו 9059מתוכם )
 שטחי שרות(.

 קביעת השימושים בשטח למגורים. . 1
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. . 9
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  . 9

 יה בשטח.בני
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. . 9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9698ובילקוט הפרסומים  59/69/5651

 .65/69/5651, בתאריך 9646עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 65-9586590טלפון:  8565065
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 65-9589955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  6550161565מס':
 הקמת בנין מגורים בשכונת ראס אל עמוד שם התכנית:

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 

 46 גרסת: הוראות  6550999565מקומית מס': 
 54 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 המתיחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5999 ביטול
 95 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1655מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

 

 וחלקות:גושים 
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 06856גוש: 

 X: 223150קואורדינטה 
 Y: 630375קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קומות על קומת מרתף. 4הקמת בנין מגורים בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור, מעבר ציבורי  5

 ב'.מיוחד למגורים  1להולכי רגל, ואזור מגורים 
קומות מעל  4קביעת בינוי עבור בנין מגורים בן  . 5

 קומת מרתף.
 יח"ד. 9קביעת מס' יח"ד ל . 0
מ"ר.  5646.1קביעת שטחי בנייה בהיקף של  .4

מ"ר  055.94מ"ר שטח עיקרי ו 959.9מתוכם 
 שטחי שרות.

 קביעת הוראות בגין גדר להריסה. . 1
 י בנין חדשים.וקביעת הוראות בגין קו .9
 קביעת הוראות בגין שימור והעתקת עצים.  .9
 קביעת תנאים למתן היתר בשטח. .9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. . 8

 קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת. . 56
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9686ובילקוט הפרסומים  69/69/5651

 .56/69/5651, בתאריך 9990עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 65-9586590טלפון:  8565065
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 65-9589955טלפון: 
 שרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמ

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

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

  6561506565מס':
  קומות  4הקמת בניין חדש בן  שם התכנית:

 גבל אל מוכבר
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור תכנית מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה 
 9 גרסת: הוראות  6599509565מקומית מס': 

 9 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5990 ביטול
 95 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1655מק/  כפיפות

 

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

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 05508גוש: 

 X: 223343קואורדינטה 
 Y: 628658קואורדינטה 

 

 התכנית:מטרת 
 יח"ד. 9הקמת בניין מגורים חדש בן הכולל 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים מבנים   1שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים   .5

 ומוסדות ציבור.
יח"ד  9קומות ו 4קביעת בינוי לבניין חדש בן  .5

 הכולל  קומת חניה תת קרקעית. 
 קביעת הוראות למבנה להריסה. .0
 5990  יה המרביים וקביעתם להגדרת שטחי הבני .4

מ"ר שטחים עיקריים למגורים,  5654מ"ר, מתוכם  
 556מ"ר שטחי שירות למגורים מעל הקרקע,  519

מ"ר שטחי   490מ"ר שטחים עבור צורכי רווחה  ו
 שירות תת קרקעיים.    

 קביעת הוראות בעניין עצים להעתקה ולשימור. .1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .9
קביעת שימוש לצרכי רווחה בקומה א בשטח של  ..9

 מ"ר. 556
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9686ובילקוט הפרסומים  69/69/5651

 .56/69/5651, בתאריך 9991עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 65-9586590טלפון:  8565065
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 65-9589955טלפון: 
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 פתוחים לקהל, ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

  6665406565מס':
 60שם התכנית:קדמת היובל מתחם 

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 96 גרסת: הוראות  565-6565499מקומית מס': 
 40 תשריט 

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

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 5946 שינוי
 0985 ביטול
 5419 ביטול
 5545 ביטול
 5659 ביטול
 95 ביטול
 / א5999 ביטול
 4998 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / ד9666 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5יישוב: ירושלים רחוב: טהון 

 . 99יישוב: ירושלים רחוב: אנילביץ 
 . 0,   1יישוב: ירושלים רחוב: טהון 

 . 95,   96,   94יישוב: ירושלים רחוב: אנילביץ 
 . 9,   8יישוב: ירושלים רחוב: טהון 

 . 99יישוב: ירושלים רחוב: אנילביץ 
שכונת קריית היובל, בשטח הנמצא בין רחובות אנילביץ', 

 חנה סנש, טהון והנטקה.
 

 גושים וחלקות:
, 58, 59, 59, 59חלקות במלואן: , מוסדר, 06089גוש: 

56 ,45 ,11. 
 X: 216509קואורדינטה 
 Y: 629917קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קביעת הוראות לפינוי מבנים קיימים ובניית חדשים 

 יח"ד. 509בהיקף של 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן: .5

 לשטח ציבורי פתוח.שינוי מדרך מאושרת   
 שינוי מדרך מאושרת לדרך משולבת. 
 שינוי מדרך מאושרת למגורים ד'. 
 למגורים ד'. 1שינוי ממגורים  

 מיוחד למגורים ד'. 1שינוי ממגורים  
 מיוחד לדרך מוצעת. 1שינוי ממגורים  
 שינוי ממגורים מיוחד לדרך מוצעת. 
 שינוי ממגורים מיוחד למגורים ד'. 
 ינוי משטח ציבורי פתוח למגורים ד'.ש 
 שינוי משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת. 

קומות  9בנייני מגורים בני  9קביעת הוראות לבינוי  .5
 קומות. 58ובניין מגורים אחד בן 

יח"ד ובהתאם  509קביעת היקף יח"ד מרבי על סך  .0
 לגמישות המותרת מכוח הוראות התכנית.

 מגורים.קביעת שטחי בינוי ל .4
 קביעת שטחי בינוי למסחר. .1
 קביעת שטחי בינוי ציבורים לשימושי תרבות ופנאי. .9
 קרקעיים.קביעת  שטחי שירות  עיליים ותת .9
 קביעת קווי בניין מרביים עיליים ותחתיים. .9
 קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית. .8

 קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה. .56
 קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי במפלס פני הקרקע. .55
 קביעת הוראות בגין מבנים/ גדרות / קירות להריסה. .55
 קביעת הוראות לפיתוח שטח ציבורי פתוח. . 50
 קביעת הוראות לתכנון והתוויה של דרך משולבת. . 54
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור, להעתקה ולעקירה. .51
הוראות בגין אחוד וחלוקה מחדש ללא קביעת  . 59

 הסכמת כל הבעלים.
קביעת שלבי ביצוע לעבודות הבניה להקמת הבינוי  . 59

 כאמור.
 . קביעת הוראות בדבר ביטול דרך מאושרת.59
 . קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.58
 . קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת.56
 .. קביעת הוראות למניעת מטרדי רעש ורוחות55

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9649ובילקוט הפרסומים  60/69/5651

 .65/69/5651, בתאריך 9610עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 65-9586590טלפון:  8565065
ירושלים   5ת לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא מקומי

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 65-9589955טלפון: 
 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 

  6665536565מס':
 הוספת שימוש לבית כנסת  שם התכנית:

 ושינוי במערך יעודי קרקע לשם הרחבת דרך
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51 גרסת: הוראות  6555585565מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתיחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב0955 שינוי

 95 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1655 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 46יישוב: ירושלים רחוב: הרב זווין 
בצידו המזרחי, ורח'  46המגרש ממוקם ברח' הרב זווין 

 בצידו המערבי. 4הרב זווין 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .18חלקות במלואן:  06948גוש: 
 .90, 19, 00חלקי חלקות:  06948גוש: 

 X: 223650קואורדינטה 
 Y: 638600קואורדינטה 

 

 מגרשים:
P3  ב0955בהתאם לתכנית / 

 

 מטרת התכנית:
  5הוספת שימוש של בית כנסת בתא שטח חדש מס' 

ושינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח ושטח למבני ציבור לדרך 
 בהתאם לקיים בשטח

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח ושטח למבני ציבור  .5

 לדרך
בשטח מבנים קביעת תוספת שימוש של בית כנסת  . 5

 .5ומוסדות ציבור בתא שטח מס' 
 .5קביעת קווי בנין חדשים בתחום תא שטח מס'  . 0
קביעת גובה מבנה מרבי לשלוש קומות מעל קומת  . 4

 קרקעית.מרתף תת
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. . 1
 קביעת הוראות בגין מבנים להריסה. .9

 

בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים
, התשעה, 9641ובילקוט הפרסומים  58/61/5651

 .55/61/5651, בתאריך 9659עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 65-9586590טלפון:  8565065
לים  ירוש 5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 65-9589955טלפון: 
 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 

  6644346565מס':
 64היובל מתחם  שם התכנית:קדמת

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 

 09 גרסת: הוראות  565-6544849מקומית מס': 
 54 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 95 ביטול
 0155 ביטול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 50יישוב: ירושלים רחוב: טהון 

 . 05יישוב: ירושלים רחוב: רבינוביץ אהרון 
 

 גושים וחלקות:
 .569חלקות במלואן: , מוסדר, 06089גוש: 

 X: 216703קואורדינטה 
 Y: 629892קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קביעת הוראות לפינוי מבנים קיימים ובניית חדשים 

 יח"ד 559בהיקף של 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:  .5

שינוי מאזור מגורים מיוחד לדרך מוצעת, למגורים 
 ד' ולשטח פרטי פתוח.

קומות  56קביעת הוראות לבינוי בנייני מגורים בני  . 5
 מעל מפלס הכניסה הקובעת.

 יח"ד. 559קביעת היקף יח"ד מרבי על סך  . 0
 קביעת שטחי בינוי עיקריים למגורים . 4
 קביעת שטחי בינוי עיקריים למסחר . 1
קביעת שטחי בינוי עיקריים לשימוש הציבור לטובת  . 9

 גני ילדים
 קביעת הוראות לזיקת הנאה בשטח הפרטי הפתוח. . 9
 קרקעיים.קביעת  שטחי שירות  עיליים ותת . 9
 קביעת קווי בניין מרביים עיליים ותחתיים. . 8

 קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית. . 56
 קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה. . 55
 קביעת הוראות בגין מבנים/ גדרות / קירות להריסה. . 55
 לשימור, להעתקה ולעקירה.קביעת הוראות בגין עצים  . 50
קביעת שלבי ביצוע לעבודות הבניה להקמת הבינוי  . 54

 כאמור.
 קביעת הוראות בדבר דרך מוצעת. . 51
 קביעת הוראות בגין חזית מסחרית. . 59
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9686ובילקוט הפרסומים  05/69/5651

 .56/69/5651, בתאריך 9991עמוד 
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 65-9586590טלפון:  8565065
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 65-9589955טלפון: 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות 

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

 דלית זילבר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  תל-אביב
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: אביב- תל יפו
: 'מס תכניתמתוקנת בדבר הכנת הודעה 

6636653166  
 0ו 1רובעים שם התכנית: 

בדבר הכנת תכנית  מתוקנת נמסרת בזה הודעה
 99+  99והגבלת הוצאת היתרי בנייה בהתאם לסעיך 

, תכנית מס' 5891 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 
169-6585558 

נוסח זה מהווה שילוב של התנאים שפורסמו בתאריך 
 9559י.פ.  58.56.51, בתאריך 9688י.פ.  56.9.5651

וכולל תיקון טעות סופר  9509י.פ.  5.55.51ובתאריך 
בגבול הצפוני של מרחב הכובשים רחוב אהרונסון 

 במקום רחוב אידלסון.
מ"ר בתחום  166 בנוסף יקבע כי במגרשים הקטנים מ

 9.91ההכרזה ברחוב הירקון, מספר הקומות יהיה 
 קומות.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 9851, 9850, 9855, 9855, 9856גושים בשלמות: 
9859 ,9858 ,9800 ,9559 ,9559 ,9559 ,9458 ,
9406 ,9405 ,9404 ,9401 ,9409 ,9409 ,9409 ,
9408 ,9446 ,9441 ,9449 ,9449 ,9415 ,9415 ,
9410 ,9496 ,9499 ,9488. 
  90, 95, 99  95, 98, 19חלקות במלואן:  9555גוש: 

99 ,85 ,511 ,518  590 ,549 ,516, 515 ,510 ,
046 ,019 ,099, 098 ,159, 159 ,190  199 ,196, 
195 ,191, 199 ,196 ,195 ,199, 199 ,961, 969 ,
905 ,900  901 ,944 ,948 ,914  919 ,999 ,905  
904 ,909  909 ,940, 944 ,949 ,948, 916 ,998 ,
995, 995 ,915, 915. 

, 199 ,199, 469, 519, 59חלקי חלקות:  9555גוש: 
958 ,949 ,958 ,945 ,990. 
, 84  99, 94  95, 98  99חלקות במלואן:  9864גוש: 

89  560 ,569  569 ,556  556 ,555  548 ,515  

590 ,591  595 ,594  599 ,598  596 ,594 ,599  
585 ,580  581 ,566  564 ,569  569 ,556  550 ,
559  555 ,554  551 ,559  558. 
 .588, 585, 91חלקי חלקות:  9864גוש: 
 .96, 99חלקי חלקות:  9861גוש: 
  509, 509 ,501, 500חלקות במלואן:  9869גוש: 
545 ,544  549 ,516  514 ,519  518 ,595  594. 
 .511, 548, 509, 504, 09חלקי חלקות:  9869גוש: 
 49, 41  00, 05  55, 59חלקות במלואן:  9868גוש: 

 15 ,11  91 ,96, 95 ,91  99 ,98 ,84 ,88, 566 ,
565, 560 ,561 ,555  550. 
 .506, 86, 99, 05חלקי חלקות:  9868גוש: 
  99, 90  49, 41  09חלקות במלואן:  9854גוש: 

91 ,98  81 ,89  88 ,565  569 ,559  559 ,555. 
 .569, 49חלקי חלקות:  9854גוש: 
  59, 59  50, 55, 8  9חלקות במלואן:  9859גוש: 

06 ,40  48 ,15  95 ,99  99 ,86 ,85  89 ,89  
88 ,569  569 ,559  559 ,550  554. 

 .551, 561  566, 89, 85, 55חלקי חלקות:  9859גוש: 
, 40  08, 01  59, 51  5חלקות במלואן:  9856גוש: 

18  99 ,95  90. 
 .98  99, 09  09חלקי חלקות:  9856גוש: 
 .44חלקי חלקות:  9855גוש: 
 .11  14, 00  5חלקות במלואן:  9809גוש: 
 .19, 10חלקי חלקות:  9809גוש: 
, 95  99, 91  59, 51  5חלקות במלואן:  9665גוש: 

94  98 ,555 ,554 ,559  505 ,500 ,509 ,546. 
, 559 ,551 ,550, 90, 59חלקי חלקות:  9665גוש: 
505 ,509. 
 .9  9, 0חלקי חלקות:  9665גוש: 
 .9חלקי חלקות:  9699גוש: 
 .569 ,561, 588 ,589, 584חלקות במלואן:  9691גוש: 
, 599, 595, 541  546, 98חלקי חלקות:  9691גוש: 
590 ,569 ,556. 
 .518חלקות במלואן:  9685גוש: 
 .599, 511, 515, 506חלקי חלקות:  9685גוש: 
, 06  59, 54  55, 9  5חלקות במלואן:  9688גוש: 

00  46 ,44  49 ,11 ,19 ,80  89 ,88  564 ,554 ,
559  556 ,555. 
 .551, 569, 89, 19, 40, 05חלקי חלקות:  9688גוש: 
 .0, 5חלקות במלואן:  9566גוש: 
 .55חלקי חלקות:  9566גוש: 
 .515  516, 549חלקות במלואן:  9560גוש: 
, 90, 95, 96, 99, 49, 41חלקי חלקות:  9560גוש: 
560 ,559 ,509. 
 .559חלקות במלואן:  9564גוש: 
, 555 ,555, 91, 08, 55חלקי חלקות:  9564גוש: 
558, 556. 
 .504חלקי חלקות:  9555גוש: 
, 59  59, 54  50, 8 ,9, 1חלקות במלואן:  9558גוש: 

08  45 ,41  49 ,48  14, 98  95 ,94  95 ,86 ,
85 ,84 ,89, 88 ,565, 565 ,561 ,568. 

תל אביב-יפו
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 .80, 99, 51חלקי חלקות:  9558גוש: 
 .05חלקי חלקות:  9541גוש: 
 .569חלקי חלקות:  9456גוש: 
 ,00, 05 50, 55 59, 59 5חלקות במלואן:  9445גוש: 

04. 
 .05, 55, 59חלקי חלקות:  9445גוש: 
 .00  06, 59  55, 56  5במלואן: חלקות  9445גוש: 
 .58  59, 55חלקי חלקות:  9445גוש: 
 .59, 50  56, 9, 9  5חלקות במלואן:  9440גוש: 
 .51  54, 8, 9חלקי חלקות:  9440גוש: 
 .56  5חלקות במלואן:  9444גוש: 
 .55חלקי חלקות:  9444גוש: 
 .59חלקי חלקות:  9414גוש: 
, 06  59, 59  55, 8  5ואן: חלקות במל 9411גוש: 

05  01. 
 .05, 59, 56חלקי חלקות:  9411גוש: 
  44, 45, 04  9, 0  5חלקות במלואן:  9491גוש: 

49 ,15  14 ,19. 
 .11, 15  48חלקי חלקות:  9491גוש: 
  91, 95, 48  51, 50  5חלקות במלואן:  9499גוש: 

99 ,95  90. 
 .94, 95  98, 94 ,90, 54חלקות: חלקי  9499גוש: 
 .54חלקי חלקות:  9809גוש: 
 .09חלקי חלקות:  9845גוש: 
 .09חלקי חלקות:  9890גוש: 
 .49חלקי חלקות:  9894גוש: 

 

 לא מוסדר:
 .9809, 9804, 9805גושים בשלמות: 

 .95חלקי חלקות:  9856גוש: 
 .554  555, 44  40, 08  05חלקות במלואן:  9855גוש: 
, 89, 49  41, 45  46, 05חלקי חלקות:  9855גוש: 
566 ,565. 

, 511, 506 ,558, 554חלקות במלואן:  9851גוש: 
596  594 ,599, 599 ,5551. 
 .559, 95חלקי חלקות:  9851גוש: 
, 06  51, 55 ,55, 58 ,59חלקות במלואן:  9808גוש: 

05  01 ,09 ,46 ,559 ,558 ,559 ,505, 505 ,545 ,
544, 541. 
 .545, 559, 554חלקי חלקות:  9808גוש: 
 .596חלקי חלקות:  9846גוש: 
, 565  88, 89, 81 ,84, 99חלקות במלואן:  9845גוש: 
569  559 ,555  554 ,506. 
 .598, 508חלקי חלקות:  9845גוש: 
 .564, 99, 9חלקי חלקות:  9845גוש: 

 

 השינויים המוצעים:
שלהלן  99תכנית על פי סעיף  הודעה בדבר הכנת .א

 עיקריה:
עידוד התחדשות עירונית במרכז העיר תוך  .1

שמירה על מאפייני המרקם הקיים, זאת על ידי 
קביעת מסגרת זכויות בנייה מקסימלית לבנייני 

 בתל אביב. 9ו 1מגורים בתחום רבעים 

הטמעת עקרונות בנייה עפ"י הכרזת אונסקו  .2
באזור ההכרזה הכלול  9ו 1בתחום רבעים 

לשמירה על הערכים האורבניים והאדריכליים 
 הייחודיים באזור זה.

חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם  .3
על שינוייה,  09לעקרונות שנקבעו בתמא/ 

 1תוך התאמתם למרקם האורבני של רבעים 
 .09לתמא/  50בתל אביב, על פי סעיף  9ו

ל פישוט הליכי רישוי ומידע על ידי יצירת ס .4
זכויות בנייה כולל לבנייה חדשה ולתוספות 
בנייה, אשר יחליף תכניות נושאיות קודמות 
כגון תכניות מ' )זכויות בנייה למגורים, 
מרפסות וכדומה(, ס' )תוספת דירת גג(, ג' 

 )חדרי יציאה לגג( וכד'.
, לפיהם יינתנו היתרי 99קביעת תנאים לפי סעיף  .ב

 0לתקופה של בנייה ו/או היתרים לשימוש בקרקע, 
שנים או עד הפקדת התוכנית לפי המוקדם 

 מבניהם, כפי שמפורט להלן:
 גובה הבניה )למעט באזורים מסחריים(  .5

 בנייה חדשה:
מ"ר הנמצאים  166במגרשים שגודלם עד  5.5

בתחום ההכרזה ומחוץ לתכניות לב העיר 
(5091 ,5005 ,5091 ,5599 ,5956 :)

 עד חמש קומות וקומת גג חלקית.  
מ"ר ומעלה  166רשים שגודלם במג 5.5

הנמצאים בתחום ההכרזה ומחוץ לתכניות 
 לב העיר: עד שש קומות וקומת גג חלקית. 

מחוץ לתחום ההכרזה ומחוץ לתחום  5.0
תכניות לב העיר: עד שש קומות וקומת גג 

 חלקית.
בתחום תכניות לב העיר: בהתאם  5.4

( וקומת 09לתכניות התקפות )ללא תמא/ 
 גג חלקית.

גובה קומת מגורים בכל תחום התכנית    5.1
כולל בתחום תכניות לב העיר לא יעלה על 

 .מ' מרצפה עד רצפה 0.06
מ"ר  166 יקבע כי במגרשים הקטנים מ 5.9

בתחום ההכרזה ברחוב הירקון, מספר 
 קומות. 9.91הקומות יהיה 

 בנייה חדשה: גובה הבניה באזורים מסחריים  .6
 בתחום ההכרזה מחוץ לתכניות לב   5.5

העיר: עד חמש קומות וקומת גג חלקית, 
מלבד ברחובות אלנבי, בן יהודה, הרכבת 
ומנחם בגין, בהם תותר בנייה עד שש 

 קומות וקומת גג חלקית.
בתחום תכניות לב העיר: בהתאם    5.5

 (. 09לתכניות תקפות )ללא תמא/ 
גובה קומת מגורים בכל תחום התכנית    5.0

על כולל בתחום תכניות לב העיר לא יעלה 
 .מ' מרצפה עד רצפה 0.06
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 תוספת לבנייה קיימת:  גובה הבניה  .0
בכל תחום התכנית למעט בתחום    0.5

תכניות לב העיר: עד חמש קומות וקומת 
 גג חלקית. 

בתחום תכניות לב העיר: בהתאם    0.5
 (.09לתכניות התקפות )ללא תמא/ 

גובה קומת מגורים בכל תחום התכנית    0.0
כולל בתחום תכניות לב העיר לא יעלה על 

 .מ' מרצפה עד רצפה 0.06
 קווי בניין: .4

 בבנייה חדשה מחוץ לאזור ההכרזה   4.5
 בכל מגרשי המגורים:

  קדמי: לפי תכנית מאושרת )למעט
 (. 09תמא/ 

  :מ' 5.1צדי 
  :מ'  4.1אחורי 
  הבניינים בכל מקרה המרחק הצדי בין

מ' והמרחק האחורי  4 לא יפחת מ 
 מ'. 9 לא יפחת מ

בבנייה חדשה בתחום אזור ההכרזה   4.5
במגרשים  ומחוץ לתכניות לב העיר 

 מ"ר:  166קטנים מ
  קדמי: לפי תכנית מאושרת )למעט

 (.09תמא/ 
  מ' 5.1צדי 
  :מ' 4.1אחורי 
בבנייה חדשה בתוך אזור ההכרזה ומחוץ   4.0

במגרשים גדולים מ לתכניות לב העיר 
 מ"ר: 166

 י: תכנית מאושרת )למעט תמא/ קדמ
09.) 

  :מ' 0צדי 
  :מ' 1אחורי 
  בכל מקרה המרחק הצדי בין הבניינים

מ' והמרחק האחורי לא  4לא יפחת מ
 מ' 9יפחת מ

ות לב העיר בהתאם בתחום תכני  4.4
 לתכניות תקפות.

בתוספת לבנייה קיימת )בכלל התיחום   4.1
 כולל תכניות לב העיר(

במקרים בהם לא ניתן יהיה למקם  4.1.5
ממ"ד בתחום הבניין, יותר להחריג 
את הממ"ד, כך שקו הבניין הצידי 

מ', וזאת  5לממ"ד בלבד יהיה 
מ' מקו  0במרחק של לכל הפחות 

בניין הקדמי בהתאם לתכנית תקפה 
עדה (, באישור הוו09)למעט תמא/ 

המקומית. מובהר כי פתרון המיגון 
עבור הקמת ממ"דים בקווי בניין 
 מוקטנים הינו עבור הדירות הקיימות.

רוחב כל ממ"ד הבולט מקו הבניין  4.1.5
מ'. קו  9הצדי והאחורי לא יעלה על 

מ'  0בניין אחורי יהיה לכל הפחות 
 באישור הוועדה המקומית.

לא תותר חריגה מקו בנין קדמי עבור  4.1.0
בנייה למעט אלמנטים הרחבות 

בהתאם לתקנות התכנון  לחיזוק
ובאישור מהנדס  09והבנייה ותמא/ 

 העיר. 
 צפיפות בבנייה חדשה ובתוספת בנייה:  .1

הצפיפות בכל תחום התכנית בהתאם   1.5
 לתכניות תקפות.

בתוספת יחידות דיור בקומת העמודים, שטח   1.5
מ"ר  01יח"ד בקומת הקרקע לא יפחת מ 

ובלבד שמס' יחידות הדיור )שטחים עיקריים(, 
בקומה זו לא יעלה על מספר היחידות בקומה 

 טיפוסית בהתאם להיתר. 
בתוספת יחידות בבנייה על הגג: לפי מפתח   1.0

 מ"ר. 96של 
בתחום תכניות לב העיר: חישוב מס' יח"ד   1.4

יהיה כמפורט בהוראות התכניות התקפות 
ובנוסף יח"ד אחת בקומת הגג ואחת בקומת 

 הקרקע.
ן יהיה לאשר בהקלה תוספת יח"ד של עד  נית  1.1

 בלבד. 56%
 בנייה על הגג: .0

ל תחום התכנית המוגשים בבניינים חדשים בכ
, תותר תוספת של קומה חלקית 09מכוח תמא/

, במסגרת הצפיפות הקיימת 91%בתכסית של עד 
 או בתוספת יח"ד. 

 09/ בבניינים קיימים המוגשים מכוח תמא  9.5
תינתן אפשרות לתוספת של קומה וקומת גג 

או שתי קומות  91%חלקית בתכסית של 
ובהתאם  16%וקומת גג חלקית בתכסית של 

למס' הקומות בבניין הקיים. בכל מקרה לא 
יעלה מס' הקומות בבניין על המספר המותר 

 בתכניות תקפות. 
קומת הגג בבניינים חדשים תיבנה בנסיגה   9.5

מ' מקו החזית הקדמית  0.6 שלא תפחת מ
 מ' בחזית האחורית. 5.6 ו

בבניינים קיימים תותר תוספת קומה חלקית   9.0
מ'  0ללא נסיגה בחזית העורף ונסיגה של 

 לחזית.
בבניינים חדשים במגרשים פינתיים, קומת   9.4

מ'  0.6הגג תבנה בנסיגה שלא תפחת מ
מ'  5מאחת משתי החזיתות הקדמיות ו

 בחזית הקדמית הנותרת. 
בבניינים קיימים במגרשים פינתיים קומת   9.1

מ' מאחת משתי  0.6הגג תבנה בנסיגה של 
 מ' בחזית הקדמית השנייה. 5.5החזיתות ו
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 קומת עמודים מפולשת: .6
בכל מקרה של סגירת עמודים בקומת הקרקע   9.5

מטר  0תשמר רצועה מפולשת בעומק של 
שאושרה  0בהתאם להוראה בתכנית רובע 

למתן תוקף ע"י הועדה המחוזית. תתאפשר 
מאורך החזית הקדמית  5/0סגירה של עד 

במגרשים בהם אורך החזית הקדמית לרחוב 
 מ'.  06עולה על 

פולשת לא בבניין פינתי אורך הרצועה המ  9.5
יפחת ממחצית מאורך החזיתות הקדמיות, 
ובלבד שתהיה ברצף ותכלול את פינת הבניין 

 הפונה לקרן הרחובות.
בינוי ברצועה המפולשת יהיה בהתאמה   9.0

 לעמודים הקיימים.
בתחום קומת העמודים יוקצו שטחים עבור   9.4

מבואת כניסה, חדר אשפה, חדר גז, למעט 
 בתחום הרצועה המפולשת. 

 01ח"ד בקומת הקרקע לא יפחת מ שטח י  9.1
מ"ר )שטחים עיקריים( לא כולל שטחים נלווים 

 , במידה ויצורפו לדירה. 5במרתף לפי תכנית ע
יותרו פתחי יציאה אל הגינה בכל דירת קרקע   9.9

אליה תוצמד גינה. פתחי היציאה יותרו 
בהתאם לתכנית הפיתוח שתאושר ע"י הוועדה 

נדס העיר המקומית לאחר קבלת חוות דעת מה
 כתנאי להיתר. 

בבניין קיים הבנוי על קומת עמודים מפולשת,   9.9
תותר סגירה חלקית של קומת העמודים מכוח 

ובתנאי שתיוותר רצועה מפולשת של  09תמא/ 
 מ'.  0

מרחב הכובשים: שגבולותיו הם: מצפון רחוב  .1
, מדרום רחוב כרמלית, ממזרח רחוב אהרונסון

היתרים במרחב הכובשים וממערב רחוב הירקון. 
זה יינתנו בהתאם למסמך המדיניות למתחם 

 שאושר בוועדה המקומית ב 8604הכובשים תא/ 
 על תיקוניו השונים.  55.55.5656

כרם התימנים: בהתאם לתכנית התקפה תא/  .3
על  09וללא תוספת קומות על פי תמא/  5156

 שינוייה.
 
 

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

  6666101166:'מס
 משה דיין מח"ל   4651תא/ שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה  לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
תכנית מופקדת  תל אביבהמקומית לתכנון ולבניה 

 גרסת: הוראות  6566991169: 'מס מתאר מקומית
 51 תשריט  41

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

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמספר  סוג היחס

 5תא/ ע/  שינוי
 5תא/ ג/  שינוי
 5986תא/  שינוי
 496תא/  שינוי

 5/ 4תמא/  כפיפות
 4/ א/ 50תמא/  כפיפות
 0814תא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 5יפו רחוב: מח"ל יישוב: תל אביב

תא השטח התחום ברחוב מח"ל בצפון, דרך משה דיין 
 במערב, שכונת כפיר בדרום ושצ"פ במזרח

 X: 181250קואורדינטה 
 Y: 661890קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .4, 0, 5חלקות במלואן:  9450גוש: 
 .50, 55, 9חלקי חלקות:  9450גוש: 

 

 :מטרת התכנית
סחרית ושיפור הקמת מבנן מגורים מעל חזית מ . 5

המרחב הציבורי על ידי הרחבת מדרכות ברחובות 
 מח"ל ומשה דיין וכיכר עירונית

 מגורים ד', דרך מאושרת, שצ"פ קביעת יעודי קרקע  . 5
 קביעת זיקת הנאה לציבור . 0
קביעת חזית מסחרית לכיוון רחוב מח"ל, לכיוון  . 4

 הכיכר הציבורית ולכיוון רח' משה דיין
 פתרונות לנגישות כלי רכב לתפעול וחניהקביעת  . 1
 פינוי מבנים קיימים בקרקע פרטית וציבורית . 9

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ"אזור למגורים" )על פי תכנית תקפה(  . 5

 ושפ"פ למגורים ד' ושצ"פ.
קביעת שטחי בנייה כוללים מעל למפלס הכניסה  . 5

 מ"ר 50,680הקובעת בהיקף של 
יעת שטחי בנייה כוללים מתחת למפלס הכניסה קב . 0

 מ"ר 59,666הקובעת בהיקף של 
 קביעת הוראות בנייה . 4

 קביעת קווי בניין א. 
קומות מעל  54קביעת מניין הקומות: במגדל  ב. 

קומות מעל  9קומת קרקע, בבניה המרקמית 
 קומת קרקע.

קביעת הוראות לרישום זיקת הנאה בשטח שלא  . 1
 מ"ר. 966יפחת מ

 קביעת חזית מסחרית . 9
 קביעת שטחי מסחר ושטחם המינימאלי . 9
 קביעת הוראות למרתפים . 9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה . 8

 

תל אביב-יפו
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ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

 99655יפו ל אביבת 551מחוז תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית  .60-9905199טלפון: 

 לציין יש .55:66-54:66בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 
העתק  .קיימים אם פקס/ל"דוא לרבות קשר יצירת פרטי

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

60-9549595 
 

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
 תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

  6635661161:'מס
 מגרש מסחרי פרדס רייספלדשם התכנית: 

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
 תכנית מפורטתבדבר אישור  ,1965והבניה, התשכ"ה

 59 תשריט  59 גרסת: הוראות  6585969 169: 'מס
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 554תממ/  שינוי
 455קא/  שינוי
 049קא/  שינוי
 14תממ/ מק/  שינוי

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: קרית אונו רחוב: המייסדים   .

 רחוב המיסדים פרדס רייספלד ו מיכאל לוין קרית אונו
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .565, 566, 88, 89, 89חלקי חלקות:  9485גוש: 
 .99חלקות במלואן:  9594גוש: 
 .565חלקי חלקות:  9594גוש: 

 X: 186850קואורדינטה 
 Y: 662450קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 049בתכנית קא/ 5בהתאם לתכנית מגרש  566

 ת התכנית:מטר
אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים, תוך פרוק  .5

וניוד זכויות  9594בגוש  99השותפות בחלקה 
הבניה השייכות לעירייה מחלקה זו באופן שחברת 

 יובלים תיוותר בעלת הזכויות היחידה בחלקה זו.
 99שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בחלקה  .5

באמצעות ניוד זכויות הבנייה של  9594בגוש 
 9485בגוש  566העירייה מחלקה זו לתא שטח 

 ליצירת חזית מסחרית לאורך רחוב שלמה המלך.
בהתאם  9594בגוש  99שינוי קווי הבניין בחלקה  .0

המבנה המסחרי המוצע בתכנית זו באופן  לתכסית
שיאפשר להקים את המבנה המסחרי בקיבולת 

 לתכנית זו.  4הבנייה הקבועה בסעיף 
בגוש  99חלקה ריכוז זכויות הבנייה שבתכנית זו ב .4

בקומת הקרקע בלבד תוך הקטנת מס'  9594
 קומות לקומה אחת. 5הקומות מ

בגוש  99קה שינוי הוראות הבנייה והשימושים בחל .1
תוך קביעת השימושים המותרים כמפורט  9594

 לתכנית זו.    4.5.5בסעיף 
בגוש  99ביטול השטחים התת קרקעיים בחלקה  .9

תוך מיצוי צרכי החנייה בתחום חלקה זו  9594
ובהתאם לתקן החנייה התקף בעת הוצאת היתר 

 בנייה. 
לעיל, לא תותר הקמת חניון  9לאור האמור בסעיף  .9

 .9594בגוש  99קרקעי בחלקה תת 
מתן זמינות מהירה למימוש זכויות הבנייה בחלקה  .9

 עפ"י תכנית זו.  99
 566זכויות הבנייה שיתווספו לעירייה בתא שטח  .8

יהיו בנוסף לזכויות המוקנות מכוח  9485בגוש 
 תכניות תקפות במקום. 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9699ובילקוט הפרסומים  59/69/5651

 .56/69/5651, בתאריך 9499עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
תל אביב 551לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 

ועדה  :וכן במשרדי. 60-9905199טלפון:  99655יפו 
קרית  45מקומית לתכנון ולבניה קרית אונו, רבין יצחק 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ,  1115645אונו 
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  בני ברק
 תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

  6643013165:'מס
 "מגדל תעסוקה   0005בב/מק/ שם התכנית:

 ברח' בן גוריון פינת רח' הירקון"
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטתבדבר אישור  ,1965והבניה, התשכ"ה
 59 תשריט  58 גרסת: הוראות  6548018165: 'מס

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

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב561בב/  שינוי
 199בב/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 4יישוב: בני ברק רחוב: הירקון 

 . 8יישוב: בני ברק רחוב: בן גוריון דוד 
 . 5יישוב: בני ברק רחוב: הירקון 

רח' בן גוריון פינת רח' הירקון, מצפון: רח' הירקון, 
 מדרום: רח' בית חורון, ממזרח: רח' בר כוכבא, ממערב:

 רח' בן גוריון
 

 גושים וחלקות:
 .559חלקות במלואן: , מוסדר, 9589גוש: 

 X: 183400קואורדינטה 
 Y: 666900קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 199בהתאם לתכנית בב/  5550
 199בהתאם לתכנית בב/  5969
 199בהתאם לתכנית בב/  5955
 199בהתאם לתכנית בב/  5961

 

 ת התכנית:מטר
הקמת מגדל תעסוקה ע"י מימוש זכויות בנייה מתכנית 

 על תיקוניה בשינויים הבאים: 199בב/
 שינוי בבינוי המגדל.  .5
 שינוי חלוקת הקומות.  .5
 שינוי גבהי הקומות. .0
 בתכסית קומות המסד.שינוי  .4
 תוספת שטחי שירות לטובת שיפור תכנון.  . 1
 שינוי בחלוקת שטחי הבנייה.  .1
הוספת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל לאורך רחוב  .9

 הירקון. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. יותרו השינויים בבינוי ובחלוקת השטח המפורטים 5

 , וכדלהלן:5.5לעיל במטרות התכנית בסעיף 
שינוי בהוראות בינוי המגדל וכמפורט בנספח  א. 

ממגדל המלווה במבנה נפרד למגדל  הבינוי 
 שבסיסו בנייה בקומות מסד.

 56קומות מסד +  9 שינוי חלוקת הקומות  מ ב. 
 0  קומות מתקנים טכניים ל 5קומות מגדל + 

 50קומות( +  5קומות מסד )קומת קרקע+
 יים.קומות מתקנים טכנ 5קומות מגדל + 

שינוי גבהי הקומות: הגובה הסופי של הקומות  ג. 
ייקבע בהיתר הבנייה עפ"י צרכי המבנה 
במסגרת הגובה המירבי המותר שלא יעלה על 

 מ' מעל פני הים.  541
 עבור קומות המסד. 91%קביעת תכסית של עד   ד.
ינוי קו בניין עילי לקומות המגדל כמסומן ש  ה.

 בנספח הבינוי.

 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע.  9,859תוספת   ו.
לבניית  199ביטול ההנחיה בתכנית בב/  ז.

 קולונדה ברחוב בר כוכבא.
שלא שונו  199כל ההוראות של תכנית בב/ . 5

במפורש בתכנית זו, ימשיכו לחול, לרבות תנאים 
לעיצוב הבניין, תנאים להיתר ואכלוס, תנאים 

 תחבורתיים ותנאי איכות הסביבה.
הבניין המסומן בתשריט להריסה ייהרס עפ"י  . 0

, לרבות 199התנאים המפורטים בתכנית בב/
תנאים להוספת שטחים ולפינוי פסולת ובתאום עם 

 איכו"ס.
 

, 9895ובילקוט הפרסומים  הודעה על הפקדת התכנית 
 .60/65/5651, בתאריך 0051התשעה, עמוד 

 

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
תל אביב 551לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 

ועדה  :וכן במשרדי. 60-9905199טלפון:  99655יפו 
בני ברק  19מקומית לתכנון ולבניה בני ברק, ירושלים 

ין רשאי לעיין יוכל המעונ, 60-1999198טלפון:  15566
ות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימים ובשע

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

 
 

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

  6514336166:'מס
 בת ים 13-05הרצל   143בי/ שם התכנית:

וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
 הועדה המחוזיתכי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה  לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
תכנית מתאר מופקדת  בת יםהמקומית לתכנון ולבניה 

 08 גרסת: הוראות  6514889165 :'מס מקומית
 50 תשריט 

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

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

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 099בי/  שינוי
 085בי/  שינוי
 406בי/  שינוי
 460בי/  שינוי
 5/ 460בי/  שינוי
 / א406בי/  שינוי
 559בי/  שינוי
 489בי/ מק/  שינוי
 008בי/  שינוי
 / א5בי/  שינוי
 059בי/  שינוי

 5/ 4תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 1תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 55,   56יישוב: בת ים רחוב: ז'בוטינסקי 

 . 95,   18יישוב: בת ים רחוב: הרצל 
 X: 175925קואורדינטה 
 Y: 658725קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .90במלואן:  חלקות 9545גוש: 
 .94חלקי חלקות:  9545גוש: 

 :מטרת התכנית
מטרת התכנית היא לחולל התחדשות עירונית בצומת 
הרחובות הרצל וז'בוטינסקי וכך לקדם את מימושה של 
התכנית האסטרטגית העירונית בכלל ואת התכנית 

מערב בפרט על ידי תוספת האסטרטגית לרובע צפון
ים על רח' הרצל זכויות בנייה ושימושים במגרש

 שיאפשרו את תפקודו כציר עירוני ראשי.
יח"ד קיימות ובניית פרויקט  94התכנית מציעה להרוס 

המשלב מסחר בקומת הקרקע, שטחים למבנים 
ומוסדות ציבור בקומת הקרקע ובקומות המסד, שטחים 

 קומות המסד  ו 0יח"ד ב 49למשרדים בקומת מסד, 
 קומות. 56ני יח"ד בשני מגדלי מגורים ב 566

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 9545בגוש  90הריסת המבנה הקיים בחלקה  .א

( ואת שני המבנים הקיימים בחלקה 56)ז'בוטינסקי 
הקמת מגדל ו( 95ו 18)הרצל  9545בגוש  94

המשלב מסחר ושטחים ציבוריים בקומת הקרקע, 
קומות מגורים בבינוי נמוך ושני  0קומת משרדים,

 קומות.   56מגדלי מגורים בני 
ממגורים ג'  9545בגוש  94ו 90שינוי ייעוד חלקות   ב.

 למגורים ומשרדים ולכיכר עירונית.
ד יח" 94תוספת יחידות דיור במסגרת פינוי בינוי מ   ג.

 יח"ד.  549ל
מיחידות הדיור יהיו להשכרה לפי קביעות  09

 הועדה המקומית.
קומות  1קומות מעל  56שינוי גובה הבניינים עד ל  ד.

 קומות.  51מסד, סה"כ 
קביעת חזית מסחרית ברח' הרצל תוך תוספת   ה.

מ"ר  966שטחי מסחר בקומת הקרקע בשטח של 
 עיקרי

 5,466בהיקף של  תוספת שטחי בנייה למשרדים   ו.
 מ"ר עיקרי בקומה המסד שמעל קומת הקרקע.

תוספת שטחי רצפה למבנים ומוסדות ציבור בהיקף   ז.
 מ"ר. 5,656של 

 קרקעי.מתן פתרונות חנייה בחניון תת  ח.

 הקצאת כיכר עירונית בחזית רחוב הרצל.  ט.
קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי שתבטיח הרחבת    י.

בת הולכי רגל בחזית רח' המרחב הציבורי לטו
 הרצל.

 שינוי בקווי בניין.  יא.

 קביעת שימושים מותרים והנחיות בינוי בכל ייעוד.  יב.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

טלפון:  99655יפו תל אביב 551תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .60-9905199

 פרטי לציין יש .55:66-54:66ב', ג', ה' בין השעות 
העתק  .קיימים אם פקס/ל"דוא לרבות קשר יצירת

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  ההתנגדות יומצא למשרדי
 60-1119606בת ים  טלפון:  5בת ים, סטרומה 

 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא 
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:  בת ים
 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  6566461166:'מס
 מתחם מיכל נגרין  113בי/ שם התכנית:

 רח' כ"ט בנובמבר
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51 גרסת: הוראות  6599459165: 'מס מקומית
 8 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 466בי/  שינוי
 5/ 466בי/  שינוי
 5/ 466בי/  שינוי
 0/ 466בי/  שינוי
 4/ 466בי/  שינוי
 1/ 466בי/  שינוי
 / א5בי/  שינוי

 5/ 1תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1יישוב: בת ים רחוב: כ"ט בנובמבר 

המגרש ממוקם ברובע העסקים של בת ים, ברחוב כ"ט 
 בנובמבר
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 גושים וחלקות:
 .99חלקות במלואן: , מוסדר, 9558גוש: 

 X: 176625קואורדינטה 
 Y: 657700קואורדינטה 

 

 התכנית:ת מטר
התחדשות עירונית למתחם ע"י העצמת אחוזי הבנייה 

 ושינוי יעודי הקרקע במגרש.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור עסקים ובידור לאזור מסחר  . 5

 ותעסוקה.
 קביעת זכויות בנייה: . 5

מ"ר שטחים למסחר מלווה רחוב, כגון:  516 א. 
 חנויות, בתי קפה ומסעדות.

 466מ"ר שטחים עיקריים לתעסוקה ו 4,096 ב. 
 מ"ר למרפסות.

 מ"ר לצורכי ציבור. 066הקצאת  ג. 
מתן אפשרות להריסת המבנה הקיים ובנייה מחדש  . 0

קומות: קומת כניסה, קומת ביניים,  58של מגדל בן 
קומות  4קומות משרדים וקומת גג טכני. ועד  59

 חניון תת קרקעי.
 ים למתן היתרי בנייה:קביעת הוראות בינוי ותנא . 4

גובה קומה מקסימאלי עבור קומת המסחר  א. 
 מ'. 9.1יהיה 

גובה קומה מקסימאלי עבור קומת תעסוקה  ב. 
 מ'. 4יהיה 

 מ' 0גובה מקסימאלי עבור קומת גג טכני יהיה  ג. 
גובה מרבי לבניין מעל פני הים, כולל מתקנים  ד. 

 מ' 559טכניים, לא יעלה על 
 הדרך ברחוב כ"ט בנובמבר. הרחבת זכות . 1

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעה, 9688ובילקוט הפרסומים  55/69/5651

 .56/69/5651, בתאריך 9546עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
תל אביב 551לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 

ועדה  :. וכן במשרדי60-9905199טלפון:  99655יפו 
בת ים  טלפון:  5מקומית לתכנון ולבניה בת ים, סטרומה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 60-1119606
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב מחוז תל
 
 
 
 
 
 
 
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טייבה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  6605044466מס':
 שם התכנית:חלוקת מגרש לשני מגרשים

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

לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה טייבה מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 56 תשריט  51 גרסת: הוראות  6595944465
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5959טב/  שינוי

 55/ 0תממ/  כפיפות
 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: טייבה.

מטר דרומית לסופרמרקט  566התכנית ממוקמת כ
 מגה על כביש הטבעת הדרומי.

 

 גושים וחלקות:
 .94חלקי חלקות: , מוסדר, 9916גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 חלוקת מגרש לשני מגרשים

 יחידות דיור 0הוספת 
 הוספת קומה

 שינוי זכויות בנייה וקווי בניין
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חלוקה בהסכמת בעלים

 מ"ר עיקרי למגורים 496תוספת 
 מ"ר שטח עיקרי למסחר  541הפחתת 

תוספת שטחי שירות למגורים והפחתת שטחי שירות 
 למסחר

קומות  4קומות על קרקע ל 0הגדלת מספר הקומות מ
 על קרקע

 יחידות דיור 9ל 4הגדלת מספר יחידות דיור מ
 הקטנת קווי בניין כמסומן בתשריט המצב המוצע

הריסת המחסן והגדרות כמסומן בתשריט המצב המוצע 
 ובנספח הבינוי והחניה

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
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  טלפון: 95406רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8999468

טלפון:  46466מקומית לתכנון ולבניה טייבה, טייבה 
68-9885969 

 

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טייבה
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 

 6535 טב/
שם התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' 

 6535טב/
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –התשכ"ה והבניה, 
שהודעה על דבר הפקדתה  5585 מקומית מס': טב/

ובילקוט  55/56/5891פורסמה בעיתונים בתאריך 
 .59/56/5891, התשמו, בתאריך 0590הפרסומים 

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 ב + ה 51/ 196ממ/ 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: טייבה.

 שטח בנוי. 9699גוש 
 

 גושים וחלקות:
 .9699גושים בשלמות: 

 

 מטרת התכנית:
 קביעת אחוזי בנייה וקוי בנין לפי המצב הקיים.        

 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  85לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

וכן במשרדי: ועדה , 69-8999468טלפון:  95406
טלפון:  46466ניה טייבה, טייבה מקומית לתכנון ולב

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים , 68-9885969
 באתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 

 66 /166 נת/
 ילין, נתניהשם התכנית: פינוי בינוי מתחם קלישר

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה  56 /166 מקומית מס': נת/

ובילקוט  59/55/5654פורסמה בעיתונים בתאריך 
תאריך , ב9845, התשעד, עמוד 9990הפרסומים 

69/68/5654. 
 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 011נת/  שינוי
 9/ 466נת/  שינוי
 5/ ש/ 566נת/  שינוי
 5/ 011נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחובות: ילין, קלישר, גליקסון, פינס, ניסבוים, יעב"ץ

 

 גושים וחלקות:
, 905  956, 969  961במלואן: חלקות  9599גוש: 
998 ,995. 
 .995, 999חלקי חלקות:  9599גוש: 
 .58, 8  5חלקות במלואן:  9591גוש: 
 .59חלקי חלקות:  9591גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שטח התכנית המיועד להתחדשות עירונית בהליך פינוי 

 בינוי במסגרת תכנית מתארית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
כנית מתארית במטרה ליצור התחדשות קביעת ת . 5

 עירונית ע"י פינוי בינוי באופן הבא:
קביעת יעודים ושימושים בתכנית: מגורים,  א. 

 דרכים, שצ''פ, שטח לבנייני ציבור.
 קביעת שטחם של היעודים. ב. 
קביעת השטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד:  ג. 

קביעת זכויות בנייה הכוללים יחידות דיור, 
 י בנייה וקומות:שטח

 .999יח"ד  
 מ"ר. 91,091 שטח בנייה עיקרי למגורים

 מ"ר. 9,941 שטח בנייה עיקרי למבנה ציבור
קומות על עמודים כפולה/  51עד  קומות 

 כפולה חלקית.
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית ולא ניתן מכוחה  . 5

להוציא היתרים. תכנון מפורט יגובש בשלב הכנת 
 ן עיר מפורטת.תכניות בניי

 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  85לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

וכן במשרדי: ועדה , 69-8999468טלפון:  95406
 45408נתניה  9מקומית לתכנון ולבניה נתניה, הצורן 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 68-9960596טלפון: 
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכןבימים ובשעות 

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  6633553454מס':
 55/5560רח/ נוה עמית  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
 , כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –התשכ"ה והבניה, 
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לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רחובות מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 59 תשריט  54 גרסת: הוראות  6688558454
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ם או הרשאותהיתרי

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5560רח/  שינוי
 / יב5666רח/ מק/  כפיפות
 9/ ב/ 5666רח/  כפיפות
 9/ 5560רח/ מק/  כפיפות
 5/ 4תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 5666רח/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רחובות   .
 עמית,  במרכז שכונת נוה

 X: 181300קואורדינטה 
 Y: 646400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 556, 559, 551חלקות במלואן: , מוסדר, 1854גוש: 
555 ,559. 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי פריסת מגרשי מסחר, שב"צ, שצ"פ ודרך.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי מיקום מגרשי שב"צ, שצ"פ, שביל, דרך ומסחר. .5
הגדלת שטח בנייני הציבור והגדלת זכויות הבנייה  . 5

 מ"ר. 5996 ל
 קומות. 5קומות במקום  0 תוספת קומה לשב"צ  . 0

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

-69טלפון:  95406רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 8999468

  99445רחובות  5מקומית לתכנון ולבניה רחובות, ביל"ו 
 

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  6555365454מס':
 מתחם רמז /א' 1/616שם התכנית:רח/

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

לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רחובות מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 55 תשריט  58 גרסת: הוראות  6555895454
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב5/ 550רח/  שינוי
 9/ 916רח/  שינוי
 9רח/  שינוי
 550רח/  שינוי

 0/ ג/ 5666רח/ מק/  כפיפות
 5/ 4תמא/  כפיפות
 5/ ג/ 5666רח/  כפיפות
 9/ ב/ 5666רח/  כפיפות
 / יב5666רח/ מק/  כפיפות
 5/ ב/ 5666רח/  כפיפות
 0/ ב/ 5666רח/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 0יישוב: רחובות רחוב: אחים קיבוביץ 

 . 94,   99יישוב: רחובות רחוב: רמז 
 . 5יישוב: רחובות רחוב: אחים קיבוביץ 

 . 94,   99,   96 ,  95יישוב: רחובות רחוב: רמז 
 רחוב רמז, בין הרחובות קיבוביץ ורוזנסקי.

 X: 181574קואורדינטה 
 Y: 644745קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 569, 569, 569, 561חלקות במלואן:  0965גוש: 
568 ,099 ,099. 
 .094, 099, 091, 090, 559חלקי חלקות:  0965גוש: 

 

 מגרשים:
 9 בהתאם לתכנית רח/ 00
 9/ 916ג בהתאם לתכנית רח/ א

 9בהתאם לתכנית רח/  58-05
 

 מטרת התכנית:
הסדרת מתחם רמז וייעודו למבני ציבור ולמגורים, תוך 
קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש של המבנן, ללא 

 הסכמת בעלים.
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 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת  . 5

 בחלק מתחום התכנית.בעלים, 
השלמת הרחבת רחוב רמז ורחוב קיבוביץ והסדרת  . 5

 מעגל תנועה.
ייעוד מגרש למבנים ומוסדות ציבור בשטח של  . 0

 מ"ר. 5190
 יח"ד בשני מבנים. 94ייעוד מגרש לבניה רוויה של  . 4
 קביעת זכויות והוראות בנייה. . 1
 קביעת קווי בניין וגובה מבנים. . 9

 

מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל 
 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  96וך לחוק, רשאי להגיש התנגדות ת 566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

-69טלפון:  95406רמלה  85המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 8999468

  99445רחובות  5מקומית לתכנון ולבניה רחובות, ביל"ו 
 

קבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תת
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: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 66 /65 מס':גז/
שינוי תוואי שטח צהוב  כפר בן נון  שם התכנית:

 בנחלה ע"ש לאב.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

לבניה גזר מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': לתכנון ו
   56 /55 גז/

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ 55גז/  שינוי
 5/ 55גז/  שינוי
 5666גז/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 18יישוב: כפר בן נון רחוב: התמר 

 

 גושים וחלקות:
 .18חלקות במלואן:  4995גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי תוואי משבצת צהובה לקו לא רגולרי אשר יקיף 
את הבית לבן ממשיך שנבנה מחוץ לתוואי קו סוף 

ללא שינוי בשטח גודל המשבצת  משבצת צהובה,
 הצהובה ובשטח החקלאי.

מ' מהדרך ומיקום בית המגורים  16ביטול מגבלת בנייה 
קום מי מ' מגבול הדרך. 18.90)יח"ד שניה( במרחק 

 ללא שינוי 0/ 55יח"ד שלישית עפ"י תכנית גז/ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי תוואי משבצת צהובה לקו לא רגולרי אשר יקיף 
את הבית לבן ממשיך שנבנה מחוץ לתוואי קו סוף 
משבצת צהובה, ללא שינוי בשטח גודל המשבצת 

 הצהובה ובשטח החקלאי.
בית המגורים  מ' מהדרך ומיקום 16ביטול מגבלת בנייה 

 מ' מגבול הדרך. 18.90)יח"ד שניה (במרחק 
 ללא שינוי. 0/ 55מיקום יח"ד שלישית עפ"י תכנית גז/ 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

 טלפון:  95406רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 69-8999468

בית חשמונאי  לתכנון ולבניה גזר, בית חשמונאי מקומית
 69-8594646טלפון:  88998

 

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

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

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  חוף השרון
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 

 5 /3 /1 חש/
  00/6שם התכנית: בית יהושע, רח' ברקת, מגרש 

 שינוי קווי בניין וזכויות בנייה.
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה  5 /8 /1 מקומית מס': חש/

ובילקוט  65/68/5655פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 9995, התשעא, עמוד 9589הפרסומים 

59/68/5655. 
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית היחססוג 
 8/ 1חש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית יהושע רחוב: ברקת.

 מגרש לבית מגורים בבית יהושע
 גושים וחלקות:

 .00חלקי חלקות:  9819גוש: 



ילקוט הפרסומים 7195, י"ח בשבט התשע"ו, 28.1.2016  3008

 מטרת התכנית:
 מ"ר. 56 הגדלת סה"כ שטח עיקרי ב

 מ'. 0 מ' ל 9 שינוי קו בניין צדדי )במערב( מ
 קביעת הוראות בנוי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 56 הגדלת סה"כ שטח עיקרי ב

 מ'. 0 מ' ל 9 שינוי קו בניין צדדי )במערב( מ
 קביעת הוראות בנוי.

 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  85לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

במשרדי: ועדה וכן , 69-8999468טלפון:  95406
 96886מקומית לתכנון ולבניה חוף השרון, שפיים 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, , 68-8189161טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  לב השרון
תכנית מתאר מקומית מס':  הודעה בדבר דחיית

 3 /66 /6 צש/
 56 ל 0 שם התכנית: הגדלת מס' יחידות הדיור מ

 יח"ד.
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה  8 /55 /5 /מקומית מס': צש

ובילקוט  51/69/5669פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 4956, התשסח, עמוד 1949הפרסומים 

64/68/5669. 
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג9/ 5/ 55צש/ מק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: גנות הדר.

 

 וחלקות:גושים 
 .99  99חלקות במלואן:  9545גוש: 
 .566חלקי חלקות:  9545גוש: 

 

 מגרשים:
 / ג9/ 5/ 55בהתאם לתכנית צש/ מק/  99/5
 / ג9/ 5/ 55בהתאם לתכנית צש/ מק/  99/5
 / ג9/ 5/ 55בהתאם לתכנית צש/ מק/  99/0
 / ג9/ 5/ 55בהתאם לתכנית צש/ מק/  99/5
 / ג9/ 5/ 55בהתאם לתכנית צש/ מק/  99/5
 / ג9/ 5/ 55בהתאם לתכנית צש/ מק/  99/0

 

 מטרת התכנית:
תכנית איחוד וחלוקה מחדש לפי  הוראות פרק ג'  . 5

, 5891 –הבניה תשכ"ה סימן ז' לחוק התכנון ו
 בהסכמת בעלי הקרקע.

 יח"ד. 55ל 9יח"ד בתחום התכנית מ 'הגדלת מס . 5
מ' ושינוי  4ל 1שינוי קו בניין קדמי לרחוב המזרחי מ . 0

 מ' כמסומן בתשריט. 0מ' ל 4קווי בניין צדדיים מ

 קביעת בינוי עקרוני מנחה בתחום התכנית. . 4
 קביעת מבנים להריסה ותנאים להריסתם. . 1

 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  85לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

וכן במשרדי: ועדה , 69-8999468טלפון:  95406
ב השרון, תל מונד  תל מונד מקומית לתכנון ולבניה ל

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות , 46966
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שרונים
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 

 661 /5 /1 הצ/
 שם התכנית: רח' הדקל פינת הסביון, תל מונד.

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר  551 /5 /1 מקומית מס': הצ/
 58/64/5655ים בתאריך הפקדתה פורסמה בעיתונ

, 0415, התשעא, עמוד 9558ובילקוט הפרסומים 
 .05/60/5655בתאריך 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 6/ 5/ 1הצ/  שינוי
 1/ 9הצ/  כפיפות
 566/ 5/ 1הצ/  כפיפות
 / א566/ 5/ 1הצ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: הדקל. יישוב: תל מונד

 יישוב: תל מונד רחוב: הסביון.
למגורים בפינת רח' הדקל  95תחום התכנית הוא חלקה 

 ורח' הסביון לכיוון דרום.
 

 גושים וחלקות:
 .95חלקות במלואן:  9998גוש: 
 .09חלקי חלקות:  9998גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד, תוספת זכויות  5איחוד וחלוקה בהסכמה, תוספת 

בנייה, שינוי קווי בניין, שינוי הנחיות בינוי, הגדלת 
 תכסית ושינויי ייעוד מדרך למגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ובסה"כ  95יחידות דיור בתחום חלקה  5תוספת  א. 

 יח"ד בתחום התכנית. 4
 ים.שינוי ייעודי הקרקע מדרך למגור ב. 
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן  ג. 

 ז' לחוק.
 תוספת זכויות בנייה למגורים ולמסחר. ד. 
מ'  1.6 שינוי בקווי בניין קדמיים: לרחוב הסביון מ ה. 

מ'  4.9 מ' ל 1.6 מ' ולרחוב הדקל מ 0.6 ל
 )קיים( וכמסומן בתשריט.

 קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה. ו. 
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 .40%ל 06%גדלת תכסית למגורים מ ז. 
שינוי גובה מותר למבנה מגורים לבניית חדרי גג מ ח. 

 מ'. 56.1מ' ל 9.1
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  85לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

וכן במשרדי: ועדה , 69-8999468טלפון:  95406
 45164נתניה  4שרונים, הצורן מקומית לתכנון ולבניה 

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

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

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

 460 /5 /5 מס':הצ/
 6045, מגרש 566, ח. חלקה 1650 שם התכנית:גוש

 שינוי ייעוד.
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   499 /5 /5 הצ/מקומית מס': 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 069/ 5/ 5הצ/ בת/  שינוי
 / א566/ 5/ 5הצ/  שינוי
 9/ 555הצ/  שינוי
 555הצ/  שינוי
 5/ 555הצ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אבן יהודה רחוב: רימון.

 אזור התעשייה אבן יהודה בפינת רח' הרימון
 

 גושים וחלקות:
 .566חלקי חלקות:  9659גוש: 

 

 מגרשים:
 069/ 5/ 5בהתאם לתכנית הצ/ בת/  5045

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ"תעשייה עתירת ידע" ל"מסחר 

 ותעשיה עתירת ידע".
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ"תעשייה עתירת ידע" ל"מסחר  .א

 ותעשיה עתירת ידע".
שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב  .ב

 אדריכליים.
 קביעת תנאים להיתרי בנייה. .ג

  .ד

רסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פו
, התשעד, עמוד 9996ובילקוט הפרסומים  55/69/5654

 .56/69/5654, בתאריך 9919
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  85לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

. וכן במשרדי: ועדה 69-8999468טלפון:  95406

, 45164נתניה  4ניה שרונים, הצורן מקומית לתכנון ולב
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 

 שי באב"ד
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז מרכז 
 
 

  מחוז  צפון
 

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

 66566 מס':ג/
 שם התכנית:מלון מדיסון, נהריה

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
מית לתכנון ולבניה נהריה מופקדת תכנית מתאר מקו

   56556 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 560ג/ במ/  שינוי
 56951ג/  שינוי
 9455ג/  שינוי

 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נהריה   .

 X: 768375קואורדינטה 
 Y: 208750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקות במלואן:  59599גוש: 
 .565, 94חלקי חלקות:  59599גוש: 

 
 מטרת התכנית:

לגליזציה.  שינוי קווי בנין לצורך הסדרת הקיים בשטח 
הוספת שטחי בנייה עיקרי ושרות, הוספת קומת ספא 

 וחד"א, הסדרת חזית המלון לרחוב המעפילים והמייסדים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקטנת קווי בנין קו בנין 

 הגדלת שטח בנייה
 תוספת קומות

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

טלפון:  5910661נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק 
דה נגדות יומצא למשרדי וע. העתק ההת64-9169111

  פון:טל ,נהריה מקומית לתכנון ולבניה נהריה,
64-8998959 

 

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 ויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכ
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת
 65651 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   55959 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

 5549נצ/ מק/  שינוי
 5904ג/  שינוי
 5594נצ/ מק/  שינוי
 56966ג/  שינוי

 59815ג/  כפיפות
 55956ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצרת   .

 

 גושים וחלקות:
 .95, 9חלקי חלקות:  59104גוש: 

 X: 227125קואורדינטה 
 Y: 733050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קביעת זכויות והוראות בנייה לאזור מגורים וזאת לצורך 

 קיימים.לגיטימציה למבנים 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בהוראות בנייה.

 קביעת אחוזי בנייה.
 שינוי בקווי בניין.

 קביעת גובה מבנה מקסימלי.
 קביעת מס' יחידות הדיור.

 קביעת תכסית הקרקע.
 קביעת מס' הקומות.
 קביעת זיקת הנאה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9696הפרסומים  ובילקוט 56/69/5651

 .59/69/5651, בתאריך 9169עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
טלפון:  59666מקומית לתכנון ולבניה נצרת,   נצרת 

ניין רשאי לעיין בה בימים , וכל המעו64-9418566
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  קרית שמונה
 65000 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

, 66שינוי בהוראות וזכויות בנייה, ברנר  שם התכנית:
 קריית שמונה

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   55099 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

 0915 ג/ שינוי
 94/ 5תממ/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 5/ 61/ 59תרשצ/  כפיפות
 55880ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 59יישוב: קרית שמונה רחוב: ברנר 

 

 גושים וחלקות:
 .554חלקות במלואן:  50594גוש: 

 X: 789175קואורדינטה 
 Y: 253425קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הגדרת זכויות והוראות בנייה בשטח התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדרת שימושים.

 יחידות דיור. 5זכויות והוראות בנייה עבור 
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9691ובילקוט הפרסומים  55/69/5651

 .59/69/5651, בתאריך 9854עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
קרית  09מקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, הרצל 

, וכל המעוניין 64-9845414טלפון:  55658שמונה 
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ן בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים רשאי לעיי
 הפנים  משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  קצרין
 65150 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

 מסוף נוסעים, קצרין 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 קצרין מופקדת תכנית מפורטת מס': 

   55159 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

ה ניתן להוציא תכנית שמכוח התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55488ג/  שינוי
 01תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 0/ 5תממ/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קצרין   .

 בסמוך למתחם קניון לב קצרין. קצרין
 X: 264900קואורדינטה 
 Y: 766600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .98חלקי חלקות:  565666גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת שטח להסדרת מקומות חניה לאוטובוסים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מסחרי ,שצ"פ וחניה לשטח שינוי ייעוד משטח לבנין 

 שיעודו תחבורה.
 הגדרת זכויות בנייה עבור השימוש של מסוף הנוסעים.

 

מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל 
 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  96וך לחוק, רשאי להגיש התנגדות ת 566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  5910661נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 64-9169111

טלפון:  55866מקומית לתכנון ולבניה קצרין,   קצרין 
69-9898994 

 

תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה
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:  אצבע הגליל
 65150 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

 שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים, שם התכנית:
 קביעת הנחיות לשימור,יסוד המעלה

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

ומית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המק
לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת 

   55950 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5565ג/  שינוי
 9949ג/  שינוי

 9610ג/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 651/ 5565אג/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יסוד המעלה   .

 X: 257450קואורדינטה 
 Y: 773645קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59, 8חלקי חלקות:  50889גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסבתו  5565ביטול ייעוד למוסדות ציבור מתוכנית ג/ 

ליעוד מגורים א', ושימור המבנים ההיסטורים בתחום 
 התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד ממוסדות ציבור למגורים א'.  . 5
 מתן הוראות שימור למבנה לשימור מתוכנית  . 5

 מת.יולבאר הקי 9949ג/ 
 . 09 % ל 06 % ותרים מהגדלת אחוזי בנייה מ . 0
 שינוי הוראות בינוי.  . 4
הכוללת שינוי  מתן אפשרות לחלוקה עתידית. . 1

 בגודל מגרש מינימאלי.
 הגדלת מספר יחידות דיור מאחת לשתיים. . 9
 הקטנת קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט. . 9
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. . 9

 

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

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



ילקוט הפרסומים 7195, י"ח בשבט התשע"ו, 28.1.2016  3012

מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96ק, רשאי להגיש התנגדות תוך לחו 566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 5910661נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 64-9169111טלפון: 
חצור  ומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל,ועדה מק

 64-9966699הגלילית  טלפון: 
 

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 

  6615403605מס':
  תוכנית מפורטת לאדמת אסד יאסין שם התכנית:

 66535ג/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת 

 9 תשריט  56 גרסת: הוראות  6595498595מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ו הרשאותהיתרים א

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 99/ 55גא/ מק/  שינוי
 54518ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם   .

 56594גוש  59המקום נמצא בשכונת אלמידן בחלקה 
 שפרעם

 X: 216950קואורדינטה 
 Y: 746075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות: , מוסדר, 56594גוש: 

 

 מגרשים:
 99/ 55בהתאם לתכנית גא/ מק/  59/4
 54518בהתאם לתכנית ג/  59/4

 

 מטרת התכנית:
תכנית מפורטת להגדלת אחוזי בנייה, תכסית קרקע, 
מס' יח"ד, מס' קומות וגובה מבנה והקטנת קווי בנייה  

 שפרעם.
 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 566% ל 556%בנייה מ.הוספת אחוזי 5
 יח"ד במגרש. 9  ל 9.הגדלת מס' יח"ד  מ 5
 מ'. 51.16מ' ל  55.העלאת גובה מבנה מ 0
 קומות. 4ל  0.תוספת קומה מ 4
 16% ל 46% .הגדלת תכסית קרקע מ1

 

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

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

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ולבניה  תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנוןיבע
 5910661נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 64-9169111טלפון: 
 ,ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם

 64-8165659טלפון: 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 66636 מס':ג/
 שפרעם  56661מתחם מגורים בגוש  שם התכנית:

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   56985 מפורטת ברמה מפורטת מס': ג/
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 56994ג/  שינוי
 9146ג/  שינוי
 51898ג/  שינוי

 51898ג/  כפיפות
 56994ג/  כפיפות

 8/ 5תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם   .

 שפרעםצפון הישוב 
 

 גושים וחלקות:
 .9  1, 5חלקות במלואן:  56591גוש: 
 .4  0חלקי חלקות:  56591גוש: 
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 X: 217400קואורדינטה 
 Y: 746650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מחודש והרחבה למתחם מגורים בצפון העיר 
שפרעם לצורך איזון בין היקף שטחים ציבוריים נדרשים 

 יתר תוכנית המתאר.בשכונה  לבין הפקעות ב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
התווית מערכת דרכים והשלמתה, הקצאת שטחי ציבור 

 דרושים בהתאם לפרוגרמה וביחס לשטח החלקות.
, לדרכים 5שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב' 

ושבילים, לשטח ציבורי פתוח ולשטח משולב פתוח 
 ומבני ציבור.

מגורים ולצרכי ציבור עידכון פריסת שטחי בנייה ל
 בתחום האזור המאושר לבניה.

 עידכון )ביטול והרחבה( והתווית דרכי גישה.
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 קביעת הוראות לביצוע התכנית.
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעד, עמוד , 9914ובילקוט הפרסומים  51/69/5654

 .56/69/5654, בתאריך 9059
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
טלפון:  ,מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 64-8165659
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

  6613105605מס':
שינוי בהוראות  בנייה,הסדרת חריגות  שם התכנית:

 65345מס' ג/ וזכויות בנייה
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה
 56 תשריט  05 גרסת: הוראות  6518995595מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 9999ג/  שינוי
 15/ 55גא/ מק/  שינוי

 595ג/ במ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה צפונית "זוגות צעירים", יישוב: כפר מנדא

 

 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .58, 59חלקי חלקות:  59998גוש: 
 .89, 89, 80חלקי חלקות:  59995גוש: 

 X: 224075קואורדינטה 
 Y: 746775קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה, שינוי בהוראות הבניה לצורך 

 הסדרת חריגות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים ומסחר. מגורים לשינוי ייעוד מ 5
 .559%ל 544%נייה מהגדלת אחוזי ב 5
 שינוי בהוראות בנייה 0
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9649ובילקוט הפרסומים  61/69/5651

 .59/61/5651, בתאריך 9689עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58ן, מעלה יצחק לתכנון ולבניה מחוז הצפו

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 64-8165659
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל התחתון
 66506 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

הגדרת שימושים וזכויות בנייה עבור  שם התכנית:
 פעילויות פל"ח ומבנים בשטחים החקלאים של הנחלות

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת 

   56505 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 ות:המתייחסת לתכניות הבא
 מספר התכנית סוג היחס

 91ג/ במ/  שינוי
 0/ 4499גת/ מק/  שינוי
 5/ 4499גת/ מק/  שינוי
 55589ג/  שינוי
 56899ג/  שינוי
 9146ג/  שינוי
 4499ג/  שינוי
 55959ג/  שינוי

 01תמא/  כפיפות
 50959ג/  כפיפות
 8005ג/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 9604ג/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 9965ג/  כפיפות
 4/ 5/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 1/ 5/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר זיתים.

 X: 244000קואורדינטה 
 Y: 746500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 94 95, 99, 95 ,96, 45, 8חלקות במלואן:  59059גוש: 

99  99 ,95. 
, 95 99, 99 95, 18 14, 55חלקי חלקות:  59059גוש: 

91  99 ,98  95 ,91  99. 
 .95חלקי חלקות:  59059גוש: 
 .45חלקות במלואן:  59059גוש: 
 .86, 40, 45  09חלקי חלקות:  59059גוש: 
  99, 99  90, 95  59חלקות במלואן:  59059גוש: 

98 ,94  99. 
, 51  50, 58  55, 8, 9  1חלקי חלקות:  59059גוש: 

95 ,95 ,90. 
, 91  90, 95, 15  15חלקות במלואן:  59059גוש: 

94  84 ,89  565 ,569 ,550 ,551 ,559. 
, 99, 96  19, 10, 44  40חלקי חלקות:  59059גוש: 
561 ,556. 
 .506, 44  40חלקי חלקות:  59058גוש: 
 .90, 55  56חלקות במלואן:  59006גוש: 
 .50  55, 58  59לקות: חלקי ח 59006גוש: 
 .99, 99, 51  5חלקי חלקות:  59005גוש: 
 09, 04 ,00, 59, 51, 50חלקות במלואן:  59000גוש: 

44 ,49 ,16  11 ,19  98 ,98  86 ,565 ,551  505 ,
545  540. 

  556, 19, 48 ,49, 49 ,41חלקי חלקות:  59000גוש: 
559 ,555  554 ,546. 

 

 התכנית:מטרת 
הוספת שימושי פל"ח  בתחום המגורים ראש הנחלה 

 דונם(  והגדרת זכויות בנייה למבנים חקלאיים. 5.1)
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הסדרה והתרה של שימושים נוספים שלא למטרות  . 5

חקלאיות בתחום אזור המגורים לצרכי תעסוקה 
 ושימושים חקלאיים.

ייעודי הקרקע השונים קביעת זכויות בנייה ותכליות ל . 5
 תוך ניצול מושכל של תשתיות קיימות במושב.

מ"ר  שטחי שירות  עבור אזור  566תוספת  . 0
 המגורים בישוב כפרי )נחלות(.

הגדלת זכויות בנייה לשטח עיקרי במגורים א'  . 4
 16% ל 46% )שהיו לבעלי מקצוע בעבר( מ

 .56% ל 50% והקטנת שטח שרות מ
 הוראות.קביעת  . 1

בינוי ופיתוח תוך שמירה על שטחים פתוחים ואופי  . 9
 כפרי של המושב. החקלאי 

שמירת האיזון החברתי במושב בהתייחס  . 9
 להתפתחויות סוציו כלכליות צפויות.

 הוספת מגרש מגורים )יח"ד אחת(. . 9
הסדרת זכויות בנייה למבנים חקלאיים בחלקות א'  . 8

 בנחלות.
כללים למניעת פגיעה באיכות הסביבה קביעת  . 56

כתוצאה מהשימושים השונים במבנים החקלאיים 
ומניעת מטרדים סביבתיים העשויים להיווצר עקב 
הקמת המבנים החקלאיים ועקב פעילותם השוטפת 

 בקרבה לשימושי קרקע אחרים.
 

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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

די הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בעיתונים, למשר
 5910661נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 64-9169111טלפון: 
 ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון, טלפון: 

64-9959556 
 

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:  הגליל התחתון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  6614616660מס':
 שינוי ייעוד קרקע   אילניה שם התכנית:

 ב'36א' ו36בנחלות מס' 
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת  , בדבר אישור1965והבניה, התשכ"ה
 0 תשריט  1 גרסת: הוראות  6514516569מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 4559ג/  שינוי
 56899ג/  שינוי

 01תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 50959ג/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אילניה   .

 מזרחית באילניהבקצה הדרומי של השכונה הדרום
 

 גושים וחלקות:
 .86חלקי חלקות: , לא מוסדר, 51546גוש: 

 X: 238600קואורדינטה 
 Y: 739425קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ייעוד שטח למגורים ביישוב כפרי, לקרקע חקלאית 
  ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות בנחלות מס'

באילניה, ע"מ לאפשר הוספת שימושים ב' 86א' ו86
המבוססים על הפעילות החקלאית ושימושים תומכים 

 לחקלאים פעילים, לגיוון מקורות הפרנסה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ב' למגורים בישוב כפרי 
ומאזור חקלאי לקרקע חקלאית, ללא שינוי בגודל אזור 

 המגורים. 
 וי הבניין המאושרים.שינוי בקו

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

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9605ובילקוט הפרסומים  65/61/5651

 .61/61/5651, בתאריך 1054עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנון ולבניה 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
 : פוןטל מקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון,

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 64-9959556
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 65463 ג/
 שינוי ייעוד למתקן הנדסי מט"ש  שם התכנית:

 ומאגר מים דברת
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –הבניה, התשכ"ה ו
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

   55468 מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית ג היחססו

 9146ג/  שינוי
 1/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 מספר התכנית ג היחססו
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 50996ג/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דברת   .

 X: 223400קואורדינטה 
 Y: 729900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .56חלקות: חלקי  59855גוש: 
 .0  5חלקי חלקות:  59850גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59859גוש: 
 .0  5חלקי חלקות:  59858גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59896גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת יעודי קרקע לשדרוג מט"ש קיים, מאגר מים 

 קיים ומתקנים נדסיים והסדרת דרך גישה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מחקלאי למתקן הנדסי למט"ש דברת שינוי ייעוד הקרקע

שינוי ייעוד הקרקע מחקלאי למאגר מים למאגר קיים 
 דברת

שינוי ייעוד הקרקע מחקלאי לדרך מוצעת ושצ"פ 
 למתקנים הללו

 קביעת זכויות בנייה ביעודים הנ"ל
 קביעת הנחיות והוראות בינוי בהתאם

 

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

.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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
סומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפר

בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
טלפון:  5910661נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 64-9169111
, 59556מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 

 64-9458996טלפון: 
 

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

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:  יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  6055664614מס':
 טבאש שינוי ייעוד ממסחר למגורים  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
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לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
תכנית מפורטת מס':  לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת

 1 תשריט  1 גרסת: הוראות  6055594514
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 50594ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבאש, חג'אג' רחוב: טבאשיישוב: כעביה טבאש

 X: 216250קואורדינטה 
 Y: 739250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .56חלקי חלקות: , מוסדר, 56091גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים ב'

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים ב'

רביים והתכליות באזור מגורים קביעת שטחי הבניה המ
 ב'

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 96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 5910661נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 64-9169111טלפון: 
 59556עפולה  מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,ועדה 

 64-9458996טלפון: 
 

לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  התנגדות
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:  מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  6056131616מס':
 הסדרת מערכת דרכים שם התכנית:

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

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
 
 

לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת 
 0 תשריט  4 גרסת: הוראות  6055181519מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9458ג/  שינוי
 54996ג/  שינוי
 8969ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יפיע   .

 צפון מערב יפיע
 X: 226400קואורדינטה 
 Y: 733400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .05חלקות במלואן:  59996גוש: 
 .00, 05, 51, 54, 54חלקי חלקות:  59996גוש: 
 .45חלקות במלואן:  59995גוש: 
 .44, 40, 45, 46, 09, 51חלקי חלקות:  59995גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מערכת דרכים

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת מערכת דרכים

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה
 שינוי ייעוד מדרך לש.צ.פ ומגורים 

 שינוי ייעוד  ממגורים לדרך
 שיוני ייעוד מבית קברות לדרך

 

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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

טלפון:  5910661נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 64-9169111

נצרת  1מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 
 64-9499191טלפון:  59666עילית 

 

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 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  6600604616מס':
  14הרחבת אזור מגורים בחלקה  שם התכנית:

 66664משהד ג/
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת  , בדבר אישור1965והבניה, התשכ"ה
 9 תשריט  9 גרסת: הוראות  6599904519מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית היחססוג 
 9491ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: משהד   .

 בצפון היישוב משהד
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .14חלקות במלואן:  59499גוש: 
 .90, 18, 10, 15, 41חלקי חלקות:  59499גוש: 

 X: 230850קואורדינטה 
 Y: 738700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 אזור מגוריםהרחבת 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור שלא חלה עליו תכנית מפורטת לאזור 

 מגורים ב'
 קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים ב' ל

 המהווים שטחים עיקריים 544%מתוכם  516%
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעו, עמוד , 9505ובילקוט הפרסומים  50/56/5651

 .55/56/5651, בתאריך 994
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
נצרת  1מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 

מעוניין רשאי , וכל ה64-9499191טלפון:  59666עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

  6600666606מס':
 סכנין  61הסדרת תוואי דרך מס'  שם התכנית:

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

 

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 9 תשריט  9 גרסת: הוראות    6590599595
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8598ג/  שינוי
 999ג/  שינוי
 55869ג/  שינוי
 9989ג/  שינוי
 55901ג/  שינוי
 8869ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 סכניןצפון מערב 
 X: 227713קואורדינטה 
 Y: 752655קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .540, 48, 49, 44, 40חלקי חלקות: , מוסדר, 58050גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .91הסדרת תוואי דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים ב' )ביטול דרך(.5
 מוצעת )הרחבת דרך(.. שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך 5
 . קביעת התנאים להריסת קירות בתחום הדרך.0

 

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 

כנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי הת
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

טלפון:  5910661נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק 
ה . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועד64-9169111

 טלפון:  ,מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, סח'נין
64-9949946 

 

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 ודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עב
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  6064166606מס':
 סכנין  16הצעת דרך גישה בחלקה  שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 1 תשריט  1 גרסת: הוראות    6054955595
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8598ג/  שינוי
 999ג/  שינוי
 55901ג/  שינוי
 8950ג/  שינוי
 9154ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 צפון מערב סח'נין
 X: 227255קואורדינטה 
 Y: 752777קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .511, 509, 19, 15חלקי חלקות: , מוסדר, 58594גוש: 

 

 מטרת התכנית:
למגרשים שאין להם גישה  19הצעת דרך גישה בחלקה 

 מוטורית
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 9שינוי ייעוד ממגורים א' ומשצ"פ לדרך משולבת ברוחב 

 מ' אשר תישמש גישה למגרשים
 

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

.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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
רסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפ

בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
טלפון:  5910661נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 64-9169111
 טלפון:  ,מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, סח'נין

64-9949946 
 

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

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:  לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  6011646606מס':
 לפי הפקעה  1הסדרת תוואי דרך מס'  התכנית:שם 

 סכנין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

נית מפורטת מס': לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת תכ
 4 תשריט  4 גרסת: הוראות  6019949595

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8598ג/  שינוי
 999ג/  שינוי
 55869ג/  שינוי
 55901ג/  שינוי
 9995ג/  שינוי

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 רויסשכונת אל, יישוב: סח'נין רחוב: אלרויס

 X: 229000קואורדינטה 
 Y: 752363קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 95, 95, 95, 96חלקי חלקות: , מוסדר, 58051גוש: 

90 ,94 ,91 ,99 ,99 ,98 ,90 ,590. 
 

 מטרת התכנית:
 לפי תכנית ההפקעה. 1הסדרת תוואי דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים ב' )ביטול דרך(.5
 . שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך מוצעת )הרחבת דרך(.5
 . קביעת התנאים להריסת קירות בתחום הדרך.0

 

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

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

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

נון ולבניה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכיבע
 5910661נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 64-9169111טלפון: 
 טלפון:  ,ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, סח'נין

64-9949946 
 

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 



3019 ילקוט הפרסומים 7195, י"ח בשבט התשע"ו, 28.1.2016 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 

 66041 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב' ודרך 

 מוצעת,צפון מערב סכנין,סכנין
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 

, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם 56941 מס': ג/
, 1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89לסעיף 

ובילקוט  60/69/5651פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 9699, התשעה, עמוד 9698הפרסומים 

65/69/5651. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 9099ג/  שינוי
 01תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 X: 227350קואורדינטה 
 Y: 753125קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .96, 45חלקות במלואן:  58056גוש: 
 .94, 08חלקי חלקות:  58056גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת איזור מגורים ב',סכנין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חקלאי למגורים ב' ולדרך מוצעת.* שינוי ייעוד משטח 

 * הגדרת זכויות והוראות בנייה.
 

הועדה  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי:
 58המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 ובמשרדי:, 64-9169111 'טל 5910661נצרת עילית 
  'טל ,ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, סח'נין

בימים ושעות שהמשרדים האמורים  ,64-9949946
הפנים  משרד של האינטרנט באתר וכן פתוחים לקהל.

www.pnim.gov.il. 
 
 

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

 65556 מפורטת מס':ג/
 שם התכנית:שמורת טבע ויער כרי נעמן

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
ד.נ גליל מערבי מופקדת לתכנון ולבניה חבל אשר 

   55556 תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1519ג/  כפיפות
 9996ג/  כפיפות
 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 9089ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 X: 210000קואורדינטה 
 Y: 752000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  56459גוש: 
 .5  5חלקי חלקות:  56446גוש: 
 .9, 0חלקי חלקות:  56445גוש: 
 .1, 0חלקי חלקות:  59699גוש: 
 .4, 5חלקות במלואן:  59699גוש: 
 .0, 5חלקי חלקות:  59699גוש: 
 .50חלקי חלקות:  59919גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ייעוד השטח לשמורת טבע ואכרזתה לפי "חוק  . 5

הגנים הלאומיים", שמורות טבע, אתרים לאומיים 
ולפי חוק התכנון  5889ואתרי הנצחה התשנ"ח

 .5891והבניה תשכ"ה 
לשמור על ערכי הטבע והנוף, ובכלל זה החי,  . 5

 הצומח והדומם, בשטח התכנית. 
להוסיף ולהרחיב שטחי יער נטע אדם ונטיעות  . 0

 . 55בגדות נחלים שאינם כלולים בתמ"א 
לשמור על היער הקיים ובית הגידול הלח בשטח  .4

 התכנית.
הבטחת המשך קיומו ותפקודו של הנחל וסביבתו  . 1

לצורך שימור, שיקום ופיתוח ערכי אקולוגיה, נוף 
 יקוז. ותרבות, בד בבד עם הבטחת תפקודו כעורק נ

לקבוע את גבלותיהם המדוייקים של השמורה  . 9
 01והיער וליצור "בהירות תכנונית" לשטחי תמ"א 

 .8/5ותמ"מ 
לדייק את גבולות השמורה והיערות בהתאם למצב  . 9

 הקיים בשטח.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
להסדיר את השטח למטיילים על ידי פיתוח חניוני  . 5

 אופניים, תצפיות וגשרים.יום, שבילי הליכה, שבילי 
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד.  . 5
 קביעת הוראות בנייה הנחיות בינוי ופיתוח אקסטנסיבי . 0
 קביעת תנאים למתן היתרים. . 4

 

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

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

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 5910661נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 64-9169111טלפון: 
ד.נ גליל ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל אשר 

 64-8998955טלפון:  מערבי,
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 66100 ג/ מפורטת מס':
 בית עלמין אזורי געתון שם התכנית:

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   56999 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 התכניתמספר  סוג היחס

 4849ג/  שינוי
 50599ג/  שינוי
 9598ג/  שינוי

 58תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 9146ג/  כפיפות

 8/ 5תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 55תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: געתון   .

 

 גושים וחלקות:
 .55, 8  9חלקי חלקות:  59451גוש: 
 .55חלקי חלקות:  59459גוש: 

 X: 217800קואורדינטה 
 Y: 768100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מתן פתרון קבורה לאוכלוסיית מעלות תרשיחא וחלק 
מישובי מוא"ז מעלה יוסף ולצרכי קבורה אזוריים 

 עתידיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינו ייעוד מקרקע חקלאית ויער טבעי לטיפוח לבית 

 חקלאית ודרך.קברות  קרקע 

 קביעת זכויות והוראות בנייה לבית הקברות.
 קביעת שימושים מותרים לכל ייעוד.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9698ובילקוט הפרסומים  59/69/5651

 .65/69/5651, בתאריך 9699עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנון 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
ד.נ גליל מערבי, מקומית לתכנון ולבניה חבל אשר 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 64-8998955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 50661 מס':ג/
 אזור תעשיה תפן, הגדלת שטח תעשיתי  שם התכנית:

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   59669 מקומית מס': ג/
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 9919ג/  שינוי
 5454ג/  שינוי
 9991ג/  שינוי
 8/ 5655מג/ מק/  שינוי

 01תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 59/ 0תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מגדל תפן.

 גבולו הדרומי של אזור תעשייה תפן
 

 גושים וחלקות:
 .15חלקות במלואן:  59955גוש: 
 .550, 555, 10, 49, 55חלקי חלקות:  59955גוש: 
 .04חלקות במלואן:  59955גוש: 
 .91, 95, 05חלקי חלקות:  59955גוש: 
 .46, 4  5חלקות במלואן:  59950גוש: 
 .19  19, 40, 58, 56  1חלקי חלקות:  59950גוש: 
 .91  95חלקות במלואן:  59954גוש: 
 .99, 96  99, 99, 16חלקי חלקות:  59954גוש: 

 X: 764580קואורדינטה 
 Y: 225521קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח שהוקצה למנחת מטוסים קלים,  א. 

מאושרת  ושינוי  9991שמופיע בתכנית מתאר ג/ 
 מאושרת. 5454תכנית מפורטת מס' ג/

לשימוש שטח תעשיה נוסף, לאזור תעשיה, שטחים 
 פתוחים וכבישים.

 הנחיות תכנון, סייגים והוראות לתכנון, כמפורט. קביעת ב. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שימוש בקרקעות ובמבנים :  .5

היתר להקמת מבנה /מבנים או לשימוש  א.
בקרקע יינתנו בתנאי של עמידה בהוראות 

 הבניה והתכליות המותרות בלבד.
לא יינתנו היתרי בנייה, היתרים לעבודות  ב.

כל עבודות פתוח מכח אחרות, ולא יבוצעו 
תכנית זו אלא אם תאושר חלוקה כמפורט 

 להלן. 9.0.5בסעיף 
 הוראות בנייה :  .5

 תכנית פיתוח המגרש :  א. 
לא יינתן היתר בנייה אלא בהתאם לתכנית 
 פיתוח באישורו של מהנדס ועדה מקומית
 ובתאום עם מועצה מקומית תעשייתית א.

 תעשיה תפן. 
 הנושאים הבאים: תכנית הפיתוח תכלול את

, שטחי פריקה וטעינה, השבילי גישה, חני
 מערכות ומתקנים של תשתיות:

, , פסולת, טיפול וסילוק שפכיםניקוזמים, 
 אנרגיה ותקשורת, עיצוב 

, קירות ות: תיאור גימור המבנים, גינוןהחז
שילוט. התכנית תוכן תומכים, גדרות, תאורה ו
 על רקע מפה טופוגרפית.

לא תינתן תעודת גמר ואישור חיבור לרשת 
פי ל עהחשמל עד גמר פיתוח המגרש 

 התכניות המאושרות הנ"ל.
 חזית הבניינים וחומרי הציפוי : .ב

חזיתות המבנים יתוכננו תוך מתן אופי אחיד  
 ומגובש למבנה  מכל צדדיו:

החזיתות יצופו בחומרים נאים אשר אינם  
ני תחלפי בפ זקוקים לתחזוקה רציפה ועמידים

יתאפשרו אלמנטים בבטון מזוין  מזג האוויר.
ובחומרים עמידים אחרים והכל בכפיפות 

 לאישור הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 מתקני גג , מזגנים וצנרת : ג

ין. לכן ייש לראות את הגגות כחזית חמישית לבנ
רים, כל המתקנים מסוג אנטנות, מפוחים, מאוור

 , ארובות וכד'גנרטורים, מערכות סולריות
יתוכננו בצורה אסתטית ויהוו חלק בלתי ניפרד 
מהמבנה. לכל בקשה להיתר בנייה יש לצרף 
 תכניות הגגות, המתקנים וחומר כיסוי הגג.

, צנרת החשמל זגני חלון וצנרת בניין כגון ביובמ
ך שהחזית תהיה כוכד' יפתרו בצורה נאותה 

 נאה ותהווה יחידת תכנון מושלמת ומתואמת.
 

 שילוט ותאורה :   .ד
כחלק מן הבקשה להיתר בנייה יוצגו פתרונות 

 עקרוניים לשילוט ותאורה.
 תנאים למתן היתר בנייה למבנה תעשיה / להשכרה: .0

כן תא ביקורת נפרד לכל יחידה עסקית בבניין יו
ביוב תותקן באופן הצנרת  לבדיקת שפכים.

 שיאפשר הוספת מפריד שמן או תוספות כיוצא ב
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסז, עמוד 1946ובילקוט הפרסומים  59/65/5669

 .50/60/5669, בתאריך 5885
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
ד.נ מעלה הגליל,   ית לתכנון ולבניה מעלה הגלילמקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין 64-8898918מעונה  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 66006 ג/
 שינוי ייעוד ממגורים ב' לאזור  שם התכנית:

 מבני ציבור, ינוח
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   56906 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5946ג/  שינוי
 01תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ג'ת   .יישוב: ינוח

 

 גושים וחלקות:
 .90  95, 41 ,44, 56חלקות במלואן:  59906גוש: 
 .91 ,94, 19, 40 ,45, 46 ,08חלקי חלקות:  59906גוש: 
 .56חלקי חלקות:  59905גוש: 

 X: 224100קואורדינטה 
 Y: 765500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ב' לאזור מבני ציבור 

 לגיטימציה למצב קיים.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מגורים ב' לאזור מבני ציבור. שינוי ייעוד

 . שינוי קו בנין )כמסומן בתשריט(.5
 . לגיטימציה למצב קיים.5

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9698ובילקוט הפרסומים  69/69/5651

 .61/69/5651, בתאריך 9954עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58ון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנ

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
ד.נ מעלה הגליל,   מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל

, וכל המעוניין רשאי לעיין 64-8898918מעונה  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  מעלות תרשיחא, מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
  6600611660מס':

שינוי ייעוד משצ"פ למגורים  66513ג/ שם התכנית:
 בהמשך לרחוב כזיב מעלות תרשיחא

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא, מעלה נפתלי מופקדת 

 גרסת: הוראות    6599599550תכנית מפורטת מס': 
 8 תשריט  50

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8808מנ/ מק/  שינוי
 95ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא רחוב: כזיב   .יישוב: מעלות

 התכנית ממוקמת בהמשך לרחוב כזיב, מעלות תרשיחא.
 תחומי שיפוט: 5מרחבי תכנון ו 5קיימים בגבול התכנית 

מרחב תכנון מעלות תרשיחא, תחום שיפוט מעלות 
 תרשיחא.

 מרחב תכנון מעלה נפתלי, שטח ללא שיפוט.
 X: 226813קואורדינטה 
 Y: 769994קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .09, 00חלקי חלקות:  55698גוש: 
 .59, 59חלקי חלקות:  55685גוש: 
 .5חלקי חלקות:  55515 גוש:

 

 מטרת התכנית:
יצירת  מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים קיימת 
הכוללת שטחים לבניה רוויה מדורגת למגורים בקיבולת 

יח"ד בגדלים שונים, התווית דרך, ורה תכנון של  49
 שטחים ציבוריים פתוחים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
o ציבורי פתוח ,  שינוי ייעוד משטח מגורים א', שטח

שטח ללא תכנון מפורט ודרך למגורים ב', שטח 
 ציבורי פתוח ודרך.

o .'קביעת התכליות והשימושים ליעוד מגורים ב 
o קביעת שטחי הבניה המירביים במגורים ב' ל 

 עיקריים. 556%מתוכם  516%
o .קביעת מספר הקומות וגובה המבנים 
o .קביעת תכסית הקרקע 
o  ומספר יחידות הדיור.קביעת הצפיפות 
o .קביעת קוי הבנין 
o  קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ושלבי ביצוע

 התכנית.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

טלפון:  5910661נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 64-9169111

 5מקומית לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא, האורנים 
ועדה , 64-8890906טלפון:  54815תרשיחא מעלות

 5מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, האורנים 
 64-8899606טלפון:  54815תרשיחא מעלות

 

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

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:  מעלות תרשיחא
 65406 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין,  שם התכנית:
 תרשיחא

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   55499 מפורטת מס': ג/
 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

 59910ג/  שינוי
 0658ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .יישוב: מעלות

 גרעין הכפר הישן.
 

 גושים וחלקות:
 X: 225375קואורדינטה 
 Y: 768250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
בנייה במגרש הגדלת אחוזי בנייה ושינוי הוראות 

 (566המגורים.)תא שטח 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יה במגרש תא שטח שינוי בהוראות זכויות הבנ . 5

 :כמפורט להלן 566
 הוספת מספר קומות משלוש קומות לארבע קומות.

 .506% ל 566% הגדלת אחוזי הבניה מ
 שינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.

 .90%  ל 00% קרקע מ הגדלת תכסית
 מ'. 54 שינוי גובה בנין ל

עבור תא  565קביעת מקומות חניה בתא שטח  . 5
 ללא שינוי בהוראות זכויות הבניה. 566שטח 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9669ובילקוט הפרסומים  59/60/5651

 .55/60/5651, בתאריך 4056עמוד 
 

אמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית ה
נצרת עילית  58לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
 5מקומית לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא, האורנים 

, וכל 64-8890906טלפון:  54815תרשיחא מעלות
ים המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרד

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

 
 

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

  6541461661מס':
 הרחבה שורשים  שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
תכנית  ד.נ משגב מופקדתלתכנון ולבניה משגב

 51 גרסת: הוראות  6541451561מפורטת מס': 
 59 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9919ג/  שינוי
 4998ג/  שינוי
 8580ג/  שינוי

 / ב55/ 0תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 9תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 59895גנ/  כפיפות
 5/ 8580מש/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שורשים   .

 הישוב שורשים, מוא"ז משגב
 X: 224400קואורדינטה 
 Y: 755400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 55, 56, 8, 9, 9, 9, 1, 4חלקות במלואן:  58959גוש: 
55 ,50 ,54 ,51 ,59 ,59 ,59 ,58 ,56 ,55 ,55 ,50 ,
54 ,51 ,59 ,59 ,59 ,58 ,06 ,05 ,05 ,00 ,04 ,01 ,
09 ,09 ,09 ,08 ,46 ,45 ,45 ,40 ,44 ,41 ,49 ,49 ,
49 ,48 ,16 ,15 ,15 ,10 ,14 ,11 ,19 ,19 ,19 ,18 ,
96 ,95 ,95 ,90 ,94 ,91 ,99 ,99 ,99 ,98 ,96 ,95 ,
95 ,90 ,94 ,91 ,99 ,99 ,99 ,98 ,96 ,95 ,95 ,90 ,
94 ,91 ,99 ,99 ,99 ,98 ,86 ,85 ,85 ,80 ,84 ,81 ,
89 ,89 ,89 ,88 ,566 ,565 ,565 ,560 ,564 ,561 ,

569 ,569 ,569 ,568 ,556 ,555 ,555 ,550 ,554 ,
551 ,559 ,559 ,559 ,558 ,556 ,555 ,555 ,550 ,
554 ,551 ,559 ,559 ,559 ,558 ,506 ,505 ,505 ,
500 ,504 ,501 ,509 ,509 ,509 ,508 ,546 ,545 ,
545 ,540 ,544 ,541 ,549 ,549 ,549 ,548 ,516 ,
515 ,515 ,510 ,514 ,511 ,519 ,519 ,519 ,518 ,
596 ,595 ,595 ,590 ,594 ,591 ,599 ,599 ,599 ,
596 ,595 ,595 ,590 ,594 ,591 ,599 ,599 ,599 ,
598 ,596 ,595 ,595 ,590 ,594 ,591 ,599 ,599. 
 .51, 54, 55, 56, 8, 9, 9חלקות במלואן:  58958גוש: 
 .50, 55, 4חלקי חלקות:  58958גוש: 
, 8, 9, 9, 9, 1, 4, 0, 5קות במלואן: חל 58956גוש: 

56 ,55 ,55 ,50 ,54 ,51 ,59 ,59 ,59 ,58 ,56 ,55 ,
55 ,50 ,54 ,51 ,59 ,59 ,59 ,58 ,06 ,05 ,05 ,00 ,
04 ,01 ,09 ,09 ,09 ,08 ,46 ,45 ,45 ,40 ,44 ,41 ,
49 ,49 ,49 ,16 ,15 ,15 ,10 ,14 ,11 ,19 ,19 ,19 ,
18 ,96 ,95. 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת הישוב שורשים  

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד  585יח"ד לישוב כפרי הכולל  519הוספת   

 מאושרות.
 שינוי ייעוד קרקע.  
 קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.  
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 הוראות בנייה: קביעת  
 קביעת צפיפות. * 
 קביעת מרווחי בנייה. * 
 קביעת גובה בנינים. * 
 בינוי.הנחיות  * 
 הנחיות לעיצוב אדריכלי. * 

 התווית מערכת דרכים, חניות ותשתיות.  
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות   

ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, 
 חשמל, גז וכו'.

 קביעת השלבים וההתניות לביצוע.  
 הסדרת מערכת דרכים.  

 

ימים ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, ב
 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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

טלפון:  5910661נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 64-9169111

 טלפון:  ד.נ משגב,מקומית לתכנון ולבניה משגב
64-8886565 

 

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

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

 
 

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

 65500 ג/ מפורטת מס':
 משגב בית עלמין  שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
ד.נ משגב מופקדת תכנית מתאר לתכנון ולבניה משגב

   55500 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 תייחסת לתכניות הבאות:המ
 מספר התכנית סוג היחס

 1569ג/  שינוי
 55תמא/  כפיפות
 54תמא/  כפיפות
 58תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 01תמא/  כפיפות

 0תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 55תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 X: 225200קואורדינטה 
 Y: 751700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקי חלקות:  58509גוש: 
 .19, 14, 59  59, 54, 55חלקי חלקות:  58591גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת בית עלמין והסדרת מתחם תחנת המשטרה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת מבנים במתחם המשטרה

למתחם  מתן הנחיות בינוי למבנים המוסדות ציבור
המשטרה ולמבנים ומוסדות הציבור לדת בתחום בית 

 העלמין.
הגדרת חלקות הקבורה, שבילים פנימיים, מתקנים 

 ותשתיות ציבוריות בתחום בית העלמין. 
 הסדרת דרכי גישה וחניות.

 הסדרת ניקוז.
 קביעת הוראות נופיות.

דונם יער נטע אדם קיים בתחום  91 שינוי ייעוד של כ 
יובלים(, עבור הייעודים בית קברות, מבנים ) 5048יער 

ומוסדות ציבור לדת, שצ"פ, חניון ורדכים בהתאם 
 . 55א' בהוראות תמ"א  8לסעיף 

מ' מציר דרך אזורית מס'  96 מ' ל  96 שינוי קו בנין מ 
 עבור ייעוד מבנים ומוסדות ציבור. 961

 מ' מציר דרך אזורית מס' 06 מ' ל  16 שינוי קו בנין מ 
 מציר דרך אזורית עבור חניון.  994

עבור  994מ' משפת דרך אזורית מס'  6קביעת קו בנין 
 התחברות לדרך. 

לתוספת  5)א(  9אישור התכנית בהתאם לסעיף 
 הראשונה בחוק.

 

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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 5910661נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 64-9169111טלפון: 
 ד.נ משגב, טלפון: ועדה מקומית לתכנון ולבניה משגב

64-8886565 
 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
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התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 65606 מס':ג/
גן לאומי גן השלושה ושטחים חקלאיים  התכנית:שם 

 )חילופי שטחים עם קיבוץ ניר דוד(
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה עמק המעיינות מופקדת תכנית מתאר

   55905 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9800ג/  שינוי
 999ג/  שינוי
 08משצ/  שינוי
 9496ג/  שינוי

 1/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 56859ג/  כפיפות
 9419ג/  כפיפות

 8/ 5תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 0/ ב/ 04תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 01תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 9תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 X: 242500קואורדינטה 
 Y: 712500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9, 0חלקות במלואן:  56895גוש: 
 .9, 1  4, 5חלקי חלקות:  56895גוש: 
 .59, 1, 0חלקי חלקות:  56890גוש: 
 .5חלקי חלקות:  56891גוש: 

 

 טרת התכנית:מ
 הסדרה ופיתוח גן  לאומי "גן השלושה"

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 פיתוח הגן הלאומי במטרה לאפשר קליטת קהל נאותה

התאמת גבולות הגן הלאומי למצב הקיים בשטח, על 
, כולל חילופי שטחים עם קיבוץ ניר דוד לפי מנת לדייקם

 העניין. 
 9 שינוי ייעוד מגן לאומי ליעוד שטח חקלאי בהיקף של כ

דונם ושטח כפר נופש )ייעוד ע"פ תכנית מאושרת( בהיקף 
 (9בהוראות תמ"א  9דונם )בהתאם לסעיף  9של כ

 קביעת הוראות בנייה:
 הנחיות בינוי וקביעת הנחיות לפיתוח סביבתי

קביעת הוראות לפיתוח שטח כולל תשתיות ושירותים 
 כגון: דרכים, תקשורת, חשמל, מים וביוב, ניקוז גז וכו'. 

 קביעת תנאי למתן היתרים
קביעת התכליות המותרות בתחום הגן הלאומי לפי 

 המתחמים השונים
 לתוספת הראשונה בחוק 5)א(  9אישור תכנית לפי סעיף 

 

ית, בימים ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנ
 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  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

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

 5910661נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 64-9169111טלפון: 

 ,בית שאןועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, 
 64-9691916טלפון: 

 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא 
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:  עמק המעיינות
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 65611 מס':ג/
 שם התכנית:אירוח כפרי ותיירות, טירת צבי

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   55591 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 51609ג/  שינוי
 5/ 55תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 09תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 04תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות

 

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 יישוב: טירת צבי   .

 בשטח הציבורי של קיבוץ טירת צבי.
 

 גושים וחלקות:
 .50, 1חלקי חלקות:  50691גוש: 
 .50  9, 1חלקי חלקות:  50699גוש: 
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 X: 703150קואורדינטה 
 Y: 249900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקמת מתחם לאירוח כפרי ואיזור תיירות לאירוח לינה 

 ץ טירת צביבקיבו בטבע 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע מיעודים: מבני משק, תעסוקה ישינוי בי . 5

ופרטי פתוח אקסטנסיבי ליעוד קרקע תיירות עם 
 הנחיות מיוחדות.

רוח יעודי קרקע ממבני ציבור ליעוד קרקע אישינוי בי . 5
 כפרי.

קביעת זכויות בנייה ליעודים: תיירות עם הנחיות  . 0
 ואירוח כפרי.מיוחדות 

 מתן הוראות בנייה. . 4
 מתן הוראות בינוי ופיתוח. . 1
 עודי קרקע ע"פ המבא"ת.יעדכון י .9
 הוספת זכויות בנייה למבני ציבור. . 9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9650ובילקוט הפרסומים  59/64/5651

 .55/64/5651, בתאריך 4945עמוד 
 

ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכני
נצרת עילית  58לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
טלפון:  ,בית שאן ית לתכנון ולבניה עמק המעיינות,מקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 64-9691916
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות
 66514 מס':ג/הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שדה אליהו קידוחי ניסיון לחיפוש נפט  שם התכנית:
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה
   55594 מס': ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שדה אליהו   .

 אליהו מערב לשדה בשטח השדות החקלאיים מדרום 
 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  50690גוש: 

 X: 248440קואורדינטה 
 Y: 703760קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדרת אתר והוראות שיאפשרו ביצוע קידוחי ניסיון 
לחיפוש נפט )אקספלורציה( בעמק המעיינות, בהתאם 

 יזרעאל" והתנאים הכלולים בו. / "מגידו  465שיון נפט ילר
 

 הוראות התכנית: עיקרי
 קביעת שטח האתר לביצוע הקידוחים. . 5
 הסדרת דרך הגישה לאתר. . 5

 קביעת השימושים המותרים באתר הקידוח. . 0
קביעת הוראות להקמת אתר הקידוח, להפעלתו  . 4

 ולסגירתו בתום תקופת הקידוח.
קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות להקמה, להפעלה  . 1

 ולסגירת אתר הקידוח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעו, עמוד 9558ובילקוט הפרסומים  59/68/5651

 .54/68/5651, בתאריך 501
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 64-9169111טלפון:  5910661
טלפון:  ,בית שאןמית לתכנון ולבניה עמק המעיינות, מקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 64-9691916
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 
 

 
 

הודעה לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב והמרכז
ת"ע 15999-12-15

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים 
בהודעה,

גבעת   ,13 הלוי  יהודה  מרח'  הוכמן,  יהלומה  והמבקשת: 
שמואל, ע"י ב"כ עו"ד מריה טלפלר, מרח' בר יוחאי 7, תל אביב, 

טל' 054-6606220, פקס' 03-5629319.

הודעה

להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה לבית המשפט לענייני 
שרה  של  מותם  על  להצהיר  בבקשה  אביב,  בתל  משפחה 
ולהנדל,  יעקב צבי  ולאה, חנה ספוזניק, בת  זלמן  ספוזניק, בת 
משה  בת  קפלן,  רבקה  )קטינים(,  ספוזניק  וזלמן  ספוזניק,  משה 
משה  בן  ספוזניק,  זרח  ושרה,  משה  בת  שורץ,  אסתר  ושרה, 
ושרה, הלל ספוזניק, בן משה ושרה, שמואל ספוזניק, בן משה 

ושרה, שנספו בשואה.

וזה תיאורם של הנ"ל לפי הצהרת המבקשת:

שרה ספוזניק, נולדה ב–1870 והתגוררה בביאליסטוק;  .1

חנה ספוזניק, נולדה ב–1901 והתגוררה בביאליסטוק;  .2

משה ספוזניק, היה בנם של חנה ומיכאל ספוזניק. התגורר   .3
בביאליסטוק;

זלמן ספוזניק, היה בנם של חנה ומיכאל ספוזניק והתגורר   .4
בביאליסטוק;

רבקה קפלן, נולדה ב–1894 והתגוררה בביאליסטוק;  .5

אסתר שורץ, נולדה ב–1891 והתגוררה בביאליסטוק;  .6

זרח ספוזניק, נולד ב–1897, התגורר בביאליסטוק ומקצועו   .7
היה חשמלאי;
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.45 

ביום 18.2.2016.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 11.2.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יונתן ראובן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 66332-12-15

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

ובעניין פירוק חברת רהיטי כדורי בע"מ, ח"פ 51-050685-0,

רשף,  אהרון  עו"ד  ב"כ  ע"י  ירושלים,  עיריית  והמבקשת: 
מרח' יפו 33, ירושלים,

בקשה  הוגשה   31.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 7.4.2016 בשעה 9.15.

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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 7.3.2016.

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

אהרון רשף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 49633-11-15

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

ח"פ בע"מ,  תיירות  פרותאל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-385280-6

והמבקשת: א.מ.א מלונות בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד משה בלטר, 
ממשרד בלטר, גוט, אלוני ושות', עורכי דין, רח' יגאל אלון 96, 

תל–אביב-יפו 6789140,

בקשה  הוגשה   22.11.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 21.2.2016 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 
 9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 1.2.2016.

הלל ספוזניק נולד ב–1904, התגורר בביאליסטוק ומקצועו   .8
היה סוחר;

בביאליסטוק  התגורר  ב–1907,  נולד  ספוזניק  שמואל   .9
ומקצועו היה ספר;

התאריך הידוע שבו נראו כל הנ"ל בחיים לאחרונה היה 
בשנת 1943 בביאליסטוק;

אזרחות כל הנ"ל פולנית.

יהלומה  המבקשת  הם:  הקרובים  משפחתם  בני  שמות 
שמואל,  גבעת   ,13 הלוי  יהודה  מרח'  אחיינית,  בת  הוכמן, 
 Elsa wagner st. 3, 13599 אחיינו,  של  אשתו  ספוזניק,  אווה 
ישראל  שרי  מרח'  אחיין,  ספוזניק,  אריה   ,Berlin Germany
16, ירושלים, שולמית לוי, בת אחיינית, מרח' יהודה הלוי 13, 
גבעת שמואל, אביב שמעוני, בן אחיינית, מרח' וולפסון 11/12, 
אשדוד, לירון ג'נאח, בת אחיינית, מרח' הזמיר 121, פרדס חנה, 
גיא שמעוני, בן אחיינית, מרח' אלופי צה"ל 1/3, גן יבנה, אבנר 
ראדמי, בן אחיינית, מרח' ההדרים 4, גן יבנה, ת"ד 1255, מיטל 
טויטו בן אלי, בת אחיינית, מרח' ז'בוטינסקי 320, גבעת שמואל, 
זהר טויטו, בת אחיין, מרח' ז'בוטינסקי 320, גבעת שמואל, סיוון 
שמואל,  גבעת   ,320 ז'בוטינסקי  מרח'  אחיין,  בת  שני,  טויטו 
משה לפיד, בן אחיינית, מרח' סוקולוב 34, רמלה, אדי לפיד, בן 
אחיינית,  בת  לוי,  שולה  חדרה,  15א',  סלוצקין  מרח'  אחיינית, 
מרח' סמטת התבור 18, תל אביב, יעקב לפיד, בן אחיינית, מרח' 
מרח'  אחיינית,  בן  לפיד,  שלמה  רמלה,   ,13/79 אריאל  מאיר 

הגליל 9, הרצליה.

מתבקש  הנ"ל,  השואה  נספי  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן  בזה 
וכל  פה,  בעל  ובין  בכתב  בין  ישראל,  מדינת  של  קונסולרית 
לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין  אדם 
בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, אם בעצמו ואם על 
ידי בא כוחו, וינמק התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה 
הודעה  ימסור  או  ההתנגדות,  טעמי  יפורטו  שבה  בשבועה 
בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, שבה יפרט טעמי 

התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט כטוב בעיניו.

מריה טלפלר, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 62164-12-15

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

ח"פ בע"מ,  ירקות  שיווק  ז.ל.ש  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-376244-3

והמבקשים: כהן ואח', ע"י ב"כ עו"ד יונתן ראובן, מרח' הלל 
23, ירושלים 9458123,

בקשה  הוגשה   29.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 25.2.2016 בשעה 9.45.

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.3.2016.

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

אלעד עפארי, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 65153-12-15

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

ח"פ בע"מ,  השקעות  בית  סופריור  חברת  פירוק   ובעניין 
51-389068-1 )ובשמה הקודם: אלפא פלטינום ניהול השקעות 

בע"מ(, מדרך אבא הלל 12, רמת גן 525066.

זאב  בנימין   .3 אסרף.  דוד   .2 יונה.  שלום   .1 והמבקשים: 
שהינו. 4. שלום מלאכי, ע"י ב"כ עו"ד ויקטור תשובה ואח', מרח' 

היצירה 3, רמת גן 52521, טל' 03-6138484, פקס' 03-6138585,

בקשה  הוגשה   30.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.3.2016 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 13.3.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ויקטור תשובה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 20366-01-16

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

ובעניין פירוק חברת רידיאם בע"מ, ח"פ 51-454809-8.

כמנהלת  בתפקידה  סייג-ניידיץ,  עדי  עו"ד  והמבקשת: 
ויצמן, תל  14, מגדל  ויצמן  בינסון, מרח'  יצחק  לנכסי  מיוחדת 

אביב 6423914, טל' 03-6893330, פקס' 03-6966698,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.3.2016 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.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות עד יום 7.2.2016.

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

משה בלטר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 43517-12-15

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

בתשלום  תוכן  שירותי  אי.קיו.טק.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-494508-8,

אינס   .3 רפאל.  גלעד   .2 פור.  אפלמן  יאנה   .1 והמבקשים: 
בית   ,96 אלון  יגאל  מרח'  נחום,  שלי  עו"ד  ב"כ  ע"י  מרדכייב, 

אמפא TLV, תל אביב,

בקשה  הוגשה   21.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 16.3.2016 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 2.3.2016.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
קודם  ימים   14 עד  התנגדות  כתב  להגשת  האחרון  המועד 

למועד הדיון.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שלי נחום, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 50288-12-15

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

ובעניין פירוק חברת יוטרייד פרימיום בע"מ )בפירוק זמני(, 
ח"פ 51-401348-1, מדרך בגין 132, תל–אביב-יפו 6701101.

החברה  של  הזמני  המפרק  עפארי,  אלעד  עו"ד  והמבקש: 
שמונה ביום 24.12.2015, ממשרד כהן וילצ'יק ושות', עורכי דין, 
דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן 5250607, טל' 03-6119000, 

פקס' 03-7514090,

בקשה  הוגשה   23.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 23.3.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 8.3.2016.

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

ראובן שרגיל, עו"ד, מפרק  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 43307-01-16

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

ובעניין פירוק חברת נולטון פיתוח בע"מ )אדגמשטר פיתוח 
בע"מ(, ח"פ 51-237483-6.

בע"מ  ובניה  יזמות  ישראל  סימבול  חברת  והמבקשת: 
)בפירוק(, ח"פ 51-220471-0, ע"י המפרק, עו"ד ראובן שרגיל, מרח' 

האגס, ראש פינה 1200001, טל' 04-6972489, פקס' 04-6873729.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.3.2016 בשעה 11.45.

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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 8.3.2016.

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

ראובן שרגיל, עו"ד, מפרק  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 27780-11-14

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

ובעניין פירוק חברת רובינס אלעד בע"מ, ח"פ 51-481222-1.

שלום   .3 מעודה.  יחיעם   .2 רבקה.  רובין   .1 והמבקשים: 
יפה   .6 ישראל.  חיים  יוסף   .5 אברמוביץ.  יהודה   .4 רוזנברג. 
ויינשטוק. 7. אלכסיי גיטרמן, כולם ע"י ב"כ עו"ד גרשון בלקין, 

מרח' צייטלין 1, תל אביב, טל' 03-5621223, פקס' 03-5621233,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.11.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.3.2016 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 15.00 

ביום 4.3.2016.

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.

עדי סייג ניידיץ, עו"ד  
מפרקת זמנית  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 43413-12-15

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

 )2001( תשתית  מוצרי  בטונית  א.א.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-309872-3.

מס'  חקלאית,  שיתופית  אגודה  קיבוץ משמרות  והמבקש: 
57-000149-5, ע"י ב"כ, ממשרד עו"ד דגני, שפירא ושות', רח' 

הלל יפה 23, חדרה 3842402,

בקשה  הוגשה   21.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

3.3.2016 בשעה 10.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.25.2.2016

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 18.2.2016.

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

אסף דגני, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 43221-01-16

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

ובעניין פירוק חברת א.י.י.ו. מבנים בע"מ, ח"פ 51-133570-5.

והמבקשת: חברת סימבול ישראל יזמות ובניה בע"מ )בפירוק(, 
ח"פ 51-220471-0, ע"י המפרק, עו"ד ראובן שרגיל, מרח' האגס, 

ראש פינה 1200001, טל' 04-6972489, פקס' 04-6873729.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.3.2016 בשעה 11.45.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יורם דהאן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

ז.א.ג. & ע.ק. ושות'
)ח"פ 51-390615-6(

)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 
אהרוני,  זיסמן,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,27.3.2016 ביום  תתכנס 
 ,8 קומה  ציון,  בית   ,45-41 רוטשילד  שד'  דין,  עורכי  ושות',   גייר 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז אהרוני, עו"ד, מפרק  

סולקטה בע"מ
)ח"פ 51-413581-3(

)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 
תתכנס ביום 3.4.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך שבעת 
המינים 401, בן שמן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור כרמיאלי,  מפרק  

סלוחובסקי ביאליק בע"מ
)ח"פ 51-272317-2(

)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 
הגדוד  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.4.2016 ביום  תתכנס 
דוח סופי של המפרק, המראה  ירושלים, לשם הגשת  העברי 20, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסתהר חביבה סלוחובסקי, מפרקת  

ברזלי השקעות בחו"ל בע"מ
)ח"פ 51-300714-6(

)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 

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גרשון בלקין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 19387-11-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת אלחאק, ע"ר 58-037750-5.

 .3 דרואשה.  אנתסאר   .2 שתיוי.  דועא   .1 המבקשים: 
נאילה   .6 שלבי.  אודית   .5 ג'מאחנה.  סארה   .4 דרואשה.  נואל 
דראושה. 7. היאם שלבי. 8. אסמא מוסלם, ע"י ב"כ עו"ד סעדי 
 פיראס ו/או סעדי מוחמד, ת"ד 6308, בסמת טבעון 36008, טל'

052-6665678, פקס' 1534-9834005.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.11.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.3.2016 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 23.2.3016.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות עד יום 23.2.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סעדי פיראס, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 28199-01-16

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

ח"פ בע"מ,  אביב  תל  ים  נוף  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-369726-8

והמבקשת: קיסר תעשיות ושיווק בע"מ, ח"פ 51-066256-5, 
ע"י ב"כ עו"ד יורם דהאן, מרח' הרצל 33, אשקלון,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

31.3.2016 בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 23.3.2016.
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הנ"ל תתכנס ביום 25/03/2016 בשעה 12:00, במשרדי המפרק, 
דוח  הגשת  לשם   ,072-2347535 טל'  גן,  רמת   ,3 היצירה  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אברהם ניר עמיחי, עו"ד, מפרק

אליאור )א.אלפנדרי( יועצים לניהול בע"מ 
 )ח"פ 511290132(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,12:00 בשעה   25/03/2016 ביום  תתכנס 
היצירה 3, רמת גן, טל' 072-2347535, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם ניר עמיחי, עו"ד, מפרק

רווחה קופת גמל לתגמולים ופיצויים 
 )ח"פ 511416844(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  15:00, אצל המפרק,  15/03/2016 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ז'בוטינסקי 155, רמת גן, טל' 03-7532766, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אשר דל, עו"ד, מפרק 

דגי הנגב בע"מ 
 )ח"פ 514671353(

)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 27/03/2016 בשעה 15:00, במשרדי המפרק, 
רח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אשר דל, עו"ד, מפרק 

ר ברשק בע"מ 
)ח"פ 510640451(

)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 

תתכנס ביום 3.4.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הרטום 19, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

בעז ברזלי, מפרק  

כליף נעמי - חברה בע"מ
)ח"פ 51-114621-9(

)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 
תתכנס ביום 7.4.2016, בשעה 15.00, במשרד המפרק, רח' נבטים 4, 
ת"ד 7281, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל גנן, עו"ד, מפרק  

ק.מ.פ. )11/7( בע"מ
)ח"פ 51-177892-0(

)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 
תתכנס ביום 12.4.2016, בשעה 10.30, במשרד המפרק, רח' אחוזה 96, 
קומה ד', רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנטוני ווקס, עו"ד, מפרק  

אזאב מידע יעוץ והשקעות בע"מ  
 )ח"פ 512365990(

)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 25/03/2016, בשעה 12:00, במשרדי המפרק, 
דוח  הגשת  לשם   ,072-2347535 טל'  גן,  רמת   ,3 היצירה  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אברהם ניר עמיחי, עו"ד, מפרק

קונסיי יעוץ השקעות וביצוע פרויקטים בע"מ  
 )ח"פ 512365859(

)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 
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סטפס בע"מ 
 )ח"פ 510855893(

)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 24/01/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
איריס אסא בריינין, מרח' סחרוב דוד 22, ראשון לציון 7570729, 

טל' 03-5500843, 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.

איריס אסא בריינין, עו"ד, מפרקת 

ר.א. לוטוס אילת בע"מ
)ח"פ 51-105431-4(

)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 
בן  רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   1.3.2016 ביום  תתכנס 
יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד, מפרק  

קבוצת ארד-התחדשות עירונית בע"מ
)ח"פ 51-482081-0(

)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 
תתכנס ביום 13.3.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אלכסנדר 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,15 ארגוב  סשה 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב שוורצמן, עו"ד, מפרק  

פרדס פרסום דיגיטלי בע"מ
)ח"פ 51-507094-4(

)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'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה   ,13.3.2016 ביום  תתכנס 
המדע 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

16.00 במשרדי המפרק,  הנ"ל תתכנס ביום 23/03/2016 בשעה 
רח' כרם הזיתים 20, סביון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון ויסברוד, עו"ד, מפרק 

סקיור איריישור בע"מ 
 )ח"פ 514611532(

)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 18/01/2016 התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 רו"ח דורון  פרלשטיין, מרח' יעקב דוד קמזון 10, ירושלים, טל'

02-6781771, 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 10/03/2016  
בשעה 11.00, 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.         
דורון פרלשטיין, רו"ח, מפרק 

טרייד ביי בע"מ 
 )ח"פ 514710201(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה  
הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20/12/2015 התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילון  טמיר, מרח' הגפן 66, 

בית חשמונאי, טל' 052-8572131, 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 21/04/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

אילון טמיר, מפרק 
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כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יונה חורש, מפרק  

עמית ויפעת בע"מ
)ח"פ 51-390498-7(

)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'  שמידט,  צבי  בן  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום   תתכנס 
רבי בנימין 4א, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל שמידט, מפרק  

דינגו ורון בע"מ
)ח"פ 51-376643-6(

)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'  שמידט,  צבי  בן  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום   תתכנס 
רבי בנימין 4א, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל שמידט, מפרק  

שמ - רן חשבונאות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-361588-0(

)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'  שמידט,  צבי  בן  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום   תתכנס 
רבי בנימין 4א, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל שמידט, מפרק  

איי.רו. )2003( חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-347892-5(

)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'  שמידט,  צבי  בן  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום   תתכנס 

כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק מג'ר, מפרק  

חלקה 50 בגוש 3924 בע"מ
)ח"פ 51-039294-7(

)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 
תתכנס ביום 15.3.2016, בשעה 10.00, אצל עו"ד שלומית בק, רח' 
ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה גוטגולד, מפרקת  

אודיוקליניקה בע"מ
)ח"פ 51-273584-6(

)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 
ביום 17.3.2016, בשעה 12.00, במשרד ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות', 
רח' הנמל 33, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן אור–זך, עו"ד, מפרקת  

חשמונאים 12 נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-210813-5(

)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 
תתכנס ביום 15.3.2016, בשעה 10.30, במשרד רוזנברג, אברמוביץ, 
תל   ,17 קומה  העגול,  המגדל   ,1 עזריאלי  מרכז  דין,  עורכי  שנלר, 
אביב 67021, טל' 03-6081451, פקס' 03-6081452, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי אברמוביץ, עו"ד, מפרק  

משכנות יפו בע"מ
)ח"פ 51-216343-7(

)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 
תתכנס ביום 20.3.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' דרך הים 16, 
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ת"ד 5510, קריית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יערה גוטרמן-גולדנשטיין, עו"ד, מפרקת  

אלבא בית יזמות בע"מ
)ח"פ 51-434502-4(

)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 
תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 14.00, אצל אמיר שכטמן, רח' אחד 
העם 28, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב צייגר, עו"ד, מפרק  

מיטן יזמות השקעות ובטוחות בע"מ
)ח"פ 51-156562-4(

)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 
תתכנס ביום 13.3.2016, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין לנדאו & 
יהודיין, רח' בן גוריון 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד לנדאו, עו"ד, מפרק  

אריק בי.קי בע"מ
)ח"פ 51-304999-9(

)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' שוהם 35,  ביום 7.3.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
אזור התעשייה ברקן 44820000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה בן–קיש, מפרק  

קוליקום טק בע"מ
)ח"פ 51-468666-6(

)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 
תתכנס ביום 14.3.2016, בשעה 9.00, אצל חברת ספיר בריכות שחיה 
ומערכות ספא, רח' גזית 3, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של 

רבי בנימין 4א, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל שמידט, מפרק  

פינטו אירועים - שירותי הפקה בע"מ
)ח"פ 51-241317-0(

)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'  שמידט,  צבי  בן  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום   תתכנס 
רבי בנימין 4א, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני פפייפר, מפרק  

טארגט סינבון בע"מ
)ח"פ 51-497002-9(

)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 
 ,57 רח' העצמאות  ביום 3.4.2016, בשעה 12.00, במשרד המפרק, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי הפלר, עו"ד, מפרק  

נקה נכסים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-236694-9(

)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 
תתכנס ביום 10.4.2016, בשעה 10.30, במשרדי פריגו ישראל, ייזום 
והשקעות בע"מ, רח' לח"י 29, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון ישראלוביץ', עו"ד, מפרק  

"משגב" - המרכז הישראלי למיגון ושידרוג מבנים 
בע"מ

)ח"פ 51-382218-9(

)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 
 ,63 גוריון  בן  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.4.2016 ביום 
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וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה צ' נאמן, עו"ד, מפרק  

צבי זמיר - מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-173957-5(

)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 
רמז 45ד,  רח'  ביום 21.3.2016, בשעה 14.00, אצל המפרק,  תתכנס 
קדימה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון זאבי, עו"ד, מפרק  

מסינגר תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-215685-2(

)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 
פלי"ם 2,  רח'  ביום 21.3.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעד שחם, עו"ד, מפרק  

ד"ר עברי שמעון
)ח"פ 51-435025-5(

)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 
תתכנס ביום 22.3.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' ירושלים 4, 
עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי ניזרי, עו"ד, מפרק  

אורבן הנדסה ותנועה בע"מ
)ח"פ 51-206712-5(

)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   ,13.00 בשעה   ,22.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
אבא הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ברימברג, מפרק  

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון ניאגו, מפרק  

השמירה שוקי הון בע"מ
)ח"פ 51-323007-8(

)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 
פתרונות  אס  פור  ג'י  אצל   ,11.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום  תתכנס 
אבטחה )ישראל( בע"מ, רח' השחם 14, פתח תקווה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

מיכל צוקר, עו"ד, מפרקת  

SRLG TECHNOLOGIES LTD
)ח"פ 51-442215-3(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2016, בשעה 11.00, אצל המפרקת, שד' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,18 ארלוזורוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת קריקסט, מפרקת  

ק.פ.ג. נאמנות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-295248-2(

)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'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום  תתכנס 
ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול אדרת, עו"ד, מפרק  

אזובית המדבר בע"מ
)ח"פ 51-270244-0(

)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'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,21.3.2016 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,4 ברקוביץ 
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ולב פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-404600-2(

)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   ,10.00 בשעה   ,27.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,   ,14 ודורשיו  דור 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב )סטפן( בורי, מפרק  

בנייני א.ה.ד נתנאל בע"מ
)ח"פ 51-124355-2(

)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 
11.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 28.3.2016, בשעה 
הגשת  לשם  אביב,  תל   ,17 קומה  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק  

נתנאל אציל שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-249758-7(

)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 
12.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 28.3.2016, בשעה 
הגשת  לשם  אביב,  תל   ,17 קומה  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק  

נתנאל פטרול בע"מ
)ח"פ 51-109028-4(

)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 
14.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 28.3.2016, בשעה 
הגשת  לשם  אביב,  תל   ,17 קומה  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק  

יריב הנדסה )1999( בע"מ
)ח"פ 51-282418-6(

)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   ,13.00 בשעה   ,22.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
אבא הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ברימברג, מפרק  

משעול הנדסה אזרחית בע"מ
)ח"פ 51-235031-5(

)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   ,13.00 בשעה   ,22.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
אבא הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ברימברג, מפרק  

גדות ניהול ויזום בע"מ
)ח"פ 51-170264-9(

)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'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,22.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
אבא הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ברימברג, מפרק  

סי.אל.ואי )טי.או.אי( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-129035-5(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,27.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ההגנה 25, ראשון לציון 75706, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

מיכל קלימברג, עו"ד, מפרקת  
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ק.מ.ה בינוי ופיתוח )אלקנה( בע"מ
)ח"פ 51-121066-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.8.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל עוז, מקיבוץ עין 

חרוד מאוחד, 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.

גיל עוז, עו"ד, מפרק

ק.מ.ה בינוי ופיתוח )אלקנה( בע"מ
)ח"פ 51-121066-8(

)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 
תתכנס ביום 30.3.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, קיבוץ עין חרוד, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

גיל עוז, עו"ד, מפרק  

ניצבים חברה לבנין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-090565-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.8.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל עוז, מקיבוץ עין 

חרוד מאוחד, 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.

גיל עוז, עו"ד, מפרק

ניצבים חברה לבנין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-090565-6(

)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 
תתכנס ביום 30.3.2016, בשעה 11.00, אצל המפרק, קיבוץ עין חרוד, 

נתנאל השקעות חולון בע"מ
)ח"פ 51-418354-0(

)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 
13.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 28.3.2016, בשעה 
הגשת  לשם  אביב,  תל   ,17 קומה  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.ד

ירון סובול, עו"ד, מפרק  

בסטר מחקר ודרוג בע"מ
)ח"פ 51-426005-8(

)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'  ביום 31.3.2016, בשעה 16.00, במשרדי המפרק,   הנ"ל תתכנס 
בר כוכבא 23, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה ינאי, עו"ד, מפרק  

בבל 888 בע"מ
)ח"פ 51-434315-1(

)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,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,3.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,13/213 כצנלסון 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל אסל, עו"ד, מפרקת  

סקאי דייב קדמה בע"מ
)ח"פ 51-389715-7(

)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'  ביום 12.4.2016, בשעה 16.00, במשרדי המפרק,   הנ"ל תתכנס 
זד"ל 1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק  
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התקבלה   ,30.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

סיון מלכה, מרח' נורית 6, אשקלון, למפרק החברה.

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

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

 ,29.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סיון מלכה, מפרק

גוד קארמה בע"מ
)ח"פ 51-376730-1(

)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   ,29.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

איל מטלון, מרח' ערבה 169, בית אריה, למפרק החברה.

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

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

 ,29.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל מטלון, מפרק

דרך המש"י )א.א( בע"מ
)ח"פ 51-445247-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אורנה שלו, מרח' כרכום 26, אלפי מנשה, למפרקת החברה.

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

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

 ,29.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורנה שלו, מפרקת

לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

גיל עוז, עו"ד, מפרק  

רדפארם בע"מ
)ח"פ 51-319892-9(

)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   ,24.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

נירה הרץ, מרח' קק"ל 3, רחובות, למפרקת החברה.

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

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

 ,29.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נירה הרץ, מפרקת

ס.ב. תוכניות בע"מ
)ח"פ 51-524007-5(

)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   ,29.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלכסנדר בליאכמן, מרח' מעון 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,29.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר בליאכמן, מפרק

ד.ה - ל ריינה שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-351724-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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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.

 ,17.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  חזקיה-חכמון,  במשרד   ,10.30 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

עמוס חכמון, עו"ד, מפרק

מ.א.ב. קוולטי 2015 בע"מ
)ח"פ 51-524887-0(

)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   ,5.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  וורקו,   מטוקו 

טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.4.2016, בשעה 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מטוקו וורקו, מפרק

קסטפלד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-504090-5(

)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   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אריאל יפרח, מרח' המסגר 42, תל אביב 6721123, ת"ד 51683, טל' 

03-7521407, 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 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל יפרח, עו"ד, מפרק

אגרטש בע"מ
)ח"פ 51-499408-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

טל סמל, מרח' הזוהר 14, קיסריה, למפרקת החברה.

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

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

 ,29.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל סמל, מפרקת

אל-מדאר בע"מ
)ח"פ 51-265278-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,7.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

אחמד ביטאר, מרח' 1029, נצרת, למפרק החברה.

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

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

 ,29.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אחמד ביטאר, מפרק

ראואלאר בע"מ
)ח"פ 51-523445-8(

)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   ,15.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עמוס חכמון, מרח' קויפמן 6, תל אביב, טל' 03-6081122, למפרק 

החברה.
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רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  קטוע,   אריה 
טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,10.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

אריה קטוע, מפרק

לבן יבוא ושיווק )2009( בע"מ
)ח"פ 51-426656-8(

)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   ,10.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  דיק,   רפאל 

טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,10.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

רפאל דיק, מפרק

אמיאר טק בע"מ
)ח"פ 51-417491-1(

)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   ,12.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רחובות,   ,10 רח' פלאוט  פריד,  רונן  עו"ד  יוסף, אצל  בן   יצחק 

טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,12.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

יצחק בן יוסף, מפרק

עופר א.ש. בע"מ
)ח"פ 51-336781-3(

)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   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  מתוק,   משה 

טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.4.2016, בשעה 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מתוק, מפרק

התרסי שרייבר-שיווק קריאטיבי ופרסום בע"מ
)ח"פ 51-278716-9(

)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   ,7.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רחובות,   ,10 רח' פלאוט  פריד,  רונן  עו"ד   תומר שרייבר, אצל 

טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.4.2016, בשעה 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר שרייבר, מפרק

אמטוס פתרונות בטחוניים בע"מ
)ח"פ 51-326783-1(

)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   ,10.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
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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.

 ,10.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר מאיר חדד, מפרק

ח.ח. נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-296054-3(

)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   ,7.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 
חכמון, מרח' קויפמן 6, תל אביב, טל' 03-6081122, 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 
הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  חזקיה-חכמון,  במשרד   ,10.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

עמוס חכמון, מפרק

הובלות אחים מראזקה 2002 בע"מ
)ח"פ 51-322577-1(

)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 
 ,10.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
מחמד מראזקה, מת"ד 238, עארה 30025, טל' 052-5267131, 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 
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.

מחמד מראזקה, מפרק

אינפורמיישן בייס בע"מ
)ח"פ 51-311609-5(

)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   ,12.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 אלון בר שמאי, אצל עו"ד רונן פריד, רח' פלאוט 10, רחובות, 

טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,12.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

אלון בר שמאי, מפרק

הסושיה ישראל )2008( בע"מ
)ח"פ 51-410168-2(

)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   ,18.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אבירם מלמד, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, טל' 03-5622033, 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, 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.

אבירם מלמד, רו"ח, מפרק

א.מ. מזרח התיכון סחר בינלאומי )2005( בע"מ
)ח"פ 51-376725-1(

)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   ,10.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 

מאיר חדד, מניצן 19א, למפרק החברה.
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תשבי, מרח' יהושע בן נון 3/4, נתניה, טל' 054-2032456, למפרק 
החברה.

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

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

 ,25.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

יורם תשבי, מפרק

ר.פ. החזקות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166098-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  זהר,  אהרן  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרקון 6, רמת גן 5252183, טל' 03-7551515, 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.

אהרן זהר, רו"ח, מפרק

סאני סלולר בע"מ
)ח"פ 51-489175-3(

)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 10.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  שפכט,  כהן  ענת  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרכבת 8, פתח תקווה, טל' 03-9057701, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ענת כהן שפכט, מפרקת

סקיילקס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-448190-2(

)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 

דרור מערכות איכות ופרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-338435-4(

)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   ,14.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אילן אביבי, מרח' סטיפן וייז 19, חיפה, טל' 052-8363071, 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.

 ,18.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן אביבי, רו"ח, מפרק

ל.ב.א. שיווק סיגריות בע"מ
)ח"פ 51-253510-5(

)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   ,7.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אהוד פאי, ממושב ברק 26, טל' 052-6620622, למפרק החברה.

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

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

 ,30.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד פאי, עו"ד, מפרק

שלו באוקיינוס בע"מ
)ח"פ 51-432978-8(

)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   ,18.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהוד שפר, מרח' דרך 

מנחם בגין 52, בית סונול, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אהוד שפר, עו"ד, מפרק

מחוגה - חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-180050-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.7.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל דוידי, 

מרח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

איל דוידי, עו"ד, מפרק

אורעד - החברה הישראלית לדלק וגז  בע"מ
)ח"פ 51-355702-5(

)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 11.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי שבו, מרח' לוטם 23, 

ת"ד 2672, עפולה 912105, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלי שבו, מפרק

פלסגן יזמות בע"מ
)ח"פ 51-512758-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  שפכט,  כהן  ענת  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרכבת 8, פתח תקווה, טל' 03-9057701, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ענת כהן שפכט, מפרקת

א. ערן עבודות בנין בע"מ
)ח"פ 51-312935-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,12.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן אזולאי, מרח' תל חי 12א, 

הרצליה, 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.

ערן אזולאי, מפרק

תמר נעמי ויונתן שנברגר יעוץ ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-126156-2(

)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 13.1.2016, התקבלה החלטה 
בן–צור, מרח'  רפאל  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 077-5010955, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רפאל בן–צור, עו"ד, מפרק

סמיילי עיצוב חומרה בע"מ
)ח"פ 51-469926-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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החלטה  התקבלה   ,6.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אלתר-חמו,  יפעת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
17, תל אביב  דין אלתר-חמו, רח' יצחק שדה  ממשרד עורכי 

67775, טל' 03-7521407, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יפעת אלתר-חמו, עו"ד, מפרקת

מלה מרכז לרפואת השיניים בע"מ
)ח"פ 51-103193-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ברנשטיין,  מרדכי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שאול אביגור 11, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מרדכי ברנשטיין, מפרק

רוק וינגס אינטרנשונל בע"מ
)ח"פ 51-336065-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  אורי,  שמעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כורש 14/ד, ירושלים, 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.

שמעון אורי, עו"ד, מפרק

ירדן - ייעוץ רפואי לדעה נוספת בע"מ
)ח"פ 51-498224-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
הסורג 1, קומה 4, ירושלים, טל' 072-2345342, 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.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

גיגה-ספיד פתרונות רשת בע"מ
)ח"פ 51-446882-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מגבעת  כפיר,  יואב  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ישעיהו 26, עמק האלה 99825, 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.

יואב כפיר, רו"ח, מפרק

אוונטוס דיאגנוסטיקס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-446555-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אלתר-חמו,  יפעת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
17, תל אביב  דין אלתר-חמו, רח' יצחק שדה  ממשרד עורכי 

67775, טל' 03-7521407, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יפעת אלתר-חמו, עו"ד, מפרקת

לאב דיסקובריס בע"מ
)ח"פ 51-374338-5(

)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 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת נבו, מרח' נחל הבשור 24, 
הוד השרון, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

מעין שעונים בע"מ
)ח"פ 51-151333-5(

)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 14.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  האופטמן,  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המאה ואחד 1, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

נחלת צבי ויפה בע"מ
)ח"פ 51-008395-9(

)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 18.1.2016, התקבלה החלטה 
קרן  מרח'  הדר,  אביגדור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היסוד 16, רמת השרון, טל' 052-2508271, 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.

אביגדור הדר, מפרק

יובנק פיננסים )2005( בע"מ
)ח"פ 51-376332-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר דניאל ויילר רבאל, מרח' 

טשרניחובסקי 29, חיפה, 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.

ד"ר דניאל ויילר רבאל, מפרק

דוד הבר ובניו בע"מ
)ח"פ 51-090083-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף הבר, מרח' אחוזה 88, 

רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף הבר, מפרק

לשניאק טל אדריכלים ומעצבים בע"מ
)ח"פ 51-286910-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  לשניאק,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קויפמן 19, חיפה, 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.

אריה לשניאק, מפרק

בייבי אימגו בע"מ
)ח"פ 51-370756-2(

)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 14.1.2016, התקבלה החלטה 
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 29.16 שקלים חדשים 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2016, בשעה 
16.00, 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.

הילדה ארז, מפרקת

פירסט טים שירותי קידום מכירות בע"מ
)ח"פ 51-340334-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל מייק, מת"ד 5805, 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.

 ,10.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק

פאילנד שערי ברכה בע"מ
)ח"פ 51-479036-9(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.1.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה עשוש, מרח' 

שלונסקי 16, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,12.5.2016 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.

משה עשוש, מפרק

  

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2016, התקבלה החלטה 
משד'  שטרנשוס,  אביאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 42, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אביאל שטרנשוס, מפרק

צ.א.ג. תפעול )נכסים( בע"מ
)ח"פ 51-234095-1(

)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   ,30.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים ולר, 

מרח' המלאכה 19, ראש העין, טל' 03-9020200, 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 1.5.2016, בשעה 
13.00, במשרדי החברה, 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.

מרים ולר, מפרקת

קיו ליין סרויס
)ח"פ 51-422856-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הילדה 
נייד   ,03-9303394 טל'  תקווה,  פתח   ,38 מונטיפיורי  מרח'  ארז, 

052-5555422, 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.




