
רשומות

ילקוט הפרסומים
21 בפברואר 2016 7209 י"ב באדר א' התשע"ו

עמוד עמוד

3640 מינוי לפי חוק בתי המשפט........................................................  
צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות 

3640 אכיפה - מעצרים( ..............................................................  
 הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח

3640   ..................................................................................... הלאומי
 מינוי ממלאת מקום בוועדה למתן היתרים לפי חוק

3640   .................................. מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(
3640 מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול....  
3641 הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים...............  
3642 הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום כהונה אחר  
3642 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית עמק לוד   

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק ההגבלים 
3643   .................................................................................. העסקיים

 הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק קידום התחרות
3643   .............................................................................. בענף המזון

 תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
3643 להחזיק כלב ברצועה...........................................................  
3643 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................  
3645 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................  
3683 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות..........................  
3683 הודעות מאת הציבור...................................................................  
3698   ............................. הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר



ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו, 21.2.2016  3640

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

המשפט  בתי  לחוק  10)א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
משפט  בית  של  שופט  פורג,  אבי  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 
שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל 
לשופט של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, מיום כ"ז באדר ב' 
התשע"ו )6 באפריל 2016( עד יום כ' בניסן התשע"ח )5 באפריל 

.)2018

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-60-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

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

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

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  מעצרים(,   - אכיפה  )סמכוית 
אני מסמיך את עובד רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול 
עפר עובדיה, אשר מונה לקצין ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( 
עיכוב  בסמכויות  התשי"ב-21952,  לישראל,  הכניסה  לחוק 

ומעצר שבהן יוכל לעשות שימוש במסגרת תפקידו, כדלקמן:

סמכויות עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק;  )1(

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול.

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ב' בטבת התשע"ז 
)31 בדצמבר 2016( וכל עוד מקבל הסמכויות משמש בתפקידו.

ט"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

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

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  2

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–2   1 לסעיפים  בהתאם 
מיום  כי  מודיע  אני  - החוק(,  )להלן  משולב[, התשנ"ה-11995 
כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( חלו שינויים בשכר הממוצע 

כמשמעותו בחוק2, השינויים כדלקמן:

השכר   ;2.3% של  בשיעור  עלייה   - לחוק   1 סעיף  לעניין   )1(
הממוצע הוא 9,334 שקלים חדשים במקום 9,123 שקלים 

חדשים;

 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 4591.  2

השכר   ;2.2% של  בשיעור  עלייה   - לחוק   2 סעיף  לעניין   )2(
הממוצע הוא 9,464 שקלים חדשים במקום 9,260 שקלים 

חדשים.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-435(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי ממלאת מקום בוועדה למתן היתרים
לפי חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג-1983

הים  זיהום  מניעת  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הטלת פסולת(, התשמ"ג-11983 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
דגנית איישן, לממלאת מקום נציג שר הבריאות בוועדה למתן 

היתרים לפי החוק.

ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים2 תתוקן לפי זה.

ו' בכסלו התשע"ו )18 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1715-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשמ"ג, עמ' 110; התשס"ח, עמ' 863.  1

י"פ התשמ"ד, עמ' 3217; התשע"ו, עמ' 1102.  2

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת השר לשירותי דת, אני ממנה את הרב 
בהסכמתו,  נתניה,  האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  עמוס,  מיכאל 
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית 

הדין האזורי.

תוקף המינוי מיום כ"ד בטבת התשע"ו )5 בינואר 2016( עד 
יום כ"ה באדר ב' התשע"ו )4 באפריל 2016(, או עד מינוי דיינים 
חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה, לפי סעיף 5 לחוק, 

לפי המוקדם מביניהם.

כ"ג בטבת התשע"ו )4 בינואר 2016(
)חמ 3-403-ה3(

יצחק יוסף  
                                       הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                          נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38; י"פ התשע"ה,  1

עמ' 7609.  

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
את  ממנה  אני  דת,  לשירותי  השר  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן 
הרב דוד לבנון, אב בית הדין הרבני האזורי אשקלון, בהסכמתו, 
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית 

הדין האזורי.

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38; י"פ התשע"ה, עמ' 7609.  1
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תוקף המינוי מיום כ"ד בטבת התשע"ו )5 בינואר 2016( עד 
יום כ"ה באדר ב' התשע"ו )4 באפריל 2016(, או עד מינוי דיינים 
חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה, לפי סעיף 5 לחוק, 

לפי המוקדם מביניהם.

כ"ג בטבת התשע"ו )4 בינואר 2016(
)חמ 3-403-ה3(

יצחק יוסף  
                                       הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                          נשיא בית הדין הרבני הגדול

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי 
התעריפים  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק א' בתוספת, הם 

מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כלהלן:

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

 בירושלים למעט בחלקות הקבורה
 של החברה קדישא גחש"א קהילת

14,240ירושלים

7,679באשקלון

5,658באשדוד

4,506באופקים

4,019באבן יהודה

4,019באור עקיבא

4,506באילת

4,506באריאל

7,827בבאר שבע

3,668בבאר יעקב

3,668בבית דגן

4,506בבית שאן

6,127בבית שמש

3,668בבנימינה

3,668בבני עייש

3,668בגבעת עדה

4,506בגדרה

3,668בגן יבנה

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

4,506בדימונה

14,240בהרצליה

3,818בהוד השרון

3,668בזכרון יעקב

8,234בחדרה

4,506בחצור הגלילית

4,506בטירת הכרמל

7,738בטבריה

4,506ביבנאל

4,506ביקנעם

9,093ביבנה

4,756ביהוד

12,264בכפר סבא

4,951בכפר חסידים

3,758בכפר יונה

3,668בכפר תבור

4,506בכרמיאל

7,299בלוד

4,506במגדל העמק

4,506במודיעין

3,668במזכרת בתיה

4,506במטולה

3,668במנחמיה

4,506במעלות

4,585במצפה רמון

3,668במיתר

3,769בנהריה

8,917בנס ציונה

7,617בנצרת עילית

3,821בנשר

3,668בנתיבות

9,158בנתניה

3,668בסביון  
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ט, עמ' 116.  1
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החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

בחברות הקדישא
במועצות האזוריות

 ובהתיישבות אשר אינן
4,919מפורטות לעיל

קבורה באמצעות
 מועצות דתיות שאינן

4,919מפורטות לעיל

התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק ב' 
בתוספת, הם מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כלהלן:

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

 בירושלים בחלקות
 הקבורה של החברה

 קדישא גחש"א קהילת
14,520ירושלים

14,520בתל אביב

14,520בחיפה

14,520בתל רגב

ט"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016(
)חמ 3-3050-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

 הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום 
כהונה אחר

לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  כי  מודיע1  אני 
הגדול,  הרבני  הדין  בית  נשיא  ובהסכמת  התשט"ו-21955, 
הועבר ביום כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015( מסיבות 
הרבני  הדין  בבית  המכהן  יוסף  אייל  הרב  הדיין  מינהליות, 
האזורי בחיפה, לכהן דרך קבע בבית הדין הרבני האזורי בתל 

אביב.

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
)חמ 3-403-ה6(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

י"פ התשע"ה, עמ' 7609.  1

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  2

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית עמק לוד
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

3,668בעומר

4,172בעפולה

5,422בעכו

4,506בערד

4,019בעתלית

3,577בפרדס חנה

8,361בפתח תקווה

4,019בפרדסיה

7,727בצפת

4,888בקריית מוצקין

5,588בקריית אתא

3,930בקדימה

3,668בקיסריה

3,668בקריית ארבע

3,636בקריית טבעון

3,668בקריית עקרון

4,951בקריית ביאליק

3,600בקריית גת

4,951בקריית ים

3,668בקריית מלאכי

4,506בקריית שמונה

7,300ברמלה

4,115בראש העין

13,418ברעננה

10,681ברחובות

10,681ברחובות מרמורק-שעריים

3,668בראש פינה

4,506ברמת השרון

3,668ברמת ישי

12,296בראשון לציון

4,506בשדרות

4,506בשלומי

3,668בשבי ציון

4,506בתל מונד

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 826.  1
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תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים 
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה, לפיכך, 
כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים  בדבר  ההודעה 

ברצועה2 תתוקן כך, שבסופה יבוא:

המגודרת  הגינה  בתחומי   ,2 מרדכי  מאיר  ברחוב   )68("
המיועדת לכלבים."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194   2 

      ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
     ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 
     התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791,

     עמ' 4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 
    ועמ' 4182; התשע"ה, עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424.

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' כס/15/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
 ,7149 הפרסומים  בילקוט  וכן   ,1829 עמ'  התשמ"ג,   ,2918
התשע"ו, עמ' 1265, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

שהמועצה הדתית האזורית עמק לוד תהיה בת שבעה חברים 
והרכבתי אתה כדלהלן:

טלי ניסים

יוסי ימיני

אהרון פרקש

דוד ישראל

זאב קופרמן

צבי ויגלר

יוסף קמינצקי.

תוקף המינוי מיום ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(.

ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 50ט)ג( לחוק ההגבלים העסקיים, 
התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיע כי בהתאם לשיעור 
בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  ביום  ידוע  שהיה  המדד  עליית 
2016( לעומת מדד חודש דצמבר 2011, מיום כ' בטבת התשע"ו 

)1 בינואר 2016( -

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד)א( לחוק יהיה:  )1(

לגבי אדם - 1,023,520 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 24,564,360 שקלים חדשים; )ב( 

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד)ב( לחוק יהיה:  )2(

לגבי אדם - 307,050 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 8,188,120 שקלים חדשים. )ב( 

כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(
)חמ 3-5086(

                                                  אורי שוורץ
                               הממונה על ההגבלים העסקיים )בפועל(

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382.  1

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק לקידום התחרות בענף 
המזון, התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, אני מודיע, כי בהתאם 
לשיעור המדד הידוע ביום ו' בשבט התשע"ו )16 בינואר 2016( 
לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בטבת התשע"ה )16 בינואר 

- )2015

הוא  לחוק   2 בסעיף  גדול"  "ספק  בהגדרה  הקבוע  הסכום   )1(
297,008,815 שקלים חדשים;

לחוק   2 בסעיף  גדול"  "קמעונאי  בהגדרה  הקבוע  הסכום   )2(
הוא 247,507,346 שקלים חדשים.

ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(
)חמ 3-5210(

                                                  אורי שוורץ
                               הממונה על ההגבלים העסקיים )בפועל(

ס"ח התשע"ד, עמ' 438.  1

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7322, ח"ח 22 )לשעבר גוש 7600,   
חלקה 32(, שטח החלקה: 1,985 מ"ר, שטח ההפקעה: 41 מ"ר; 

הייעוד: דרך.

כ"ו בטבת התשע"ו )7 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

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' כס/15/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
 ,7149 הפרסומים  בילקוט  וכן   ,1829 עמ'  2918, התשמ"ב, 
התשע"ו, עמ' 1265, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7594, ח"ח 20 )לשעבר גוש 7600,   
 חלקות 30, 32, 33(, שטח החלקה: 1,570 מ"ר, שטח ההפקעה: 

12 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ד בטבת התשע"ו )5 בינואר 2016(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

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' כס/15/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
 ,7149 הפרסומים  בילקוט  וכן   ,1829 עמ'  2918, התשמ"ב, 
התשע"ו, עמ' 1265, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7593, ח"ח 79 )לשעבר גוש 7600,   
חלקה 10(, שטח החלקה: 1,662 מ"ר, שטח ההפקעה: 31 מ"ר; 

הייעוד: דרך.

כ"ד בטבת התשע"ו )5 בינואר 2016(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

  8789010787מס':
 יובלים גנים נוף הפארק  שם התכנית:

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

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 32 תשריט  32 גרסת: הוראות  8588919585מס': 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1218 שינוי
 / א5928 שינוי
 3553 שינוי
 1/ 88/ 9 שינוי

 5928 ביטול
 5821 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 51,   58,   53רחוב: הנורית יישוב: ירושלים 

 רחוב קוסטה ריקה ורחוב הנורית
 X: 216318קואורדינטה 
 Y: 628839קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .581, 583, 588, 81, 81, 12חלקות במלואן:  28128גוש: 
 .88, 11חלקי חלקות:  28128גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מגורים, מרכז מסחרי ושירותי ציבור  הקמת בינייני

 בהליך של פינוי בינוי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח למתקנים הנדסיים, אזור  א.

מיוחד,  9מסחרי, דרך מאושרת, אזור מגורים 
שצ"פ, מעבר ציבורי להולכי רגל ודרך מוצעת 
למגורים מסחר ותעסוקה, מגורים ד', שצ"פ ומבנים 

 ת ציבור.ומוסדו
 31-39קביעת בינוי להקמת שני בנייני מגורים בני  ב.

 קומות מעל חניה תת קרקעית.
קביעת בינוי להקמת מרכז מסחרי בקומת רחוב  ג.

יח"ד המיועדות  38קוסטה ריקה, ומעליו בניית 
 קומות וחניונים. 2להשכרה ב

קומות מעל  53קביעת בינוי לשני בנייני מגורים בני  ד.
 חרי, בקומת רחוב הנורית.המרכז המס

 קביעת דרך לביטול. ה.
קביעת שימושים למגורים, מסחר בנייני ומוסדות  ו.

 ציבור ומתקנים הנדסיים
 קביעת תוספת זכויות בנייה. ז.
יח"ד קיימות, סה"כ  588יח"ד, מעל  239תוספת   ח.

 יח"ד מיועדות להשכרה. 38יחד, מהם  139
 ומס' קומות קביעת גובה בינוי, קווי בניין ט.
 קביעת שטחים והוראות לזיקות הנאה לציבור י.

 קביעת הוראות בינוי ופיתוח יא.

 קביעת הנחיות סביבתיות יב.
קביעת הוראות בבר תנועה וחניה בתחום התכנית  יג.

 ובתחום המגרשים
 קביעת הוראות בדבר מים ניקוז וביוב יד.
 קביעת הוראות בדבר חשמל טו.
 היתר בנייה קביעת תנאים למתן טז.
 קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים יז.
 קביעת הוראות להריסת מבנים יח.
 קביעת הוראות להכנת תכנית לאיחוד וחלוקה יט.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 טלפון:  8585285ים ירושל 5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 83-9388392

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 83-9389955טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  8700870787מס':
שם התכנית:תוספת בנייה בבניין קיים בשכ' בית 

 חנינה, ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 55 תשריט  51 גרסת: הוראות  8519851585מס': 
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 חוד וחלוקהללא אי איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1191 שינוי

 / א2119במ/  ביטול
 93 ביטול

 1833 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת בית חנינא, : בית חנינא החדשה'יישוב: ירושלים רח

 X: 221200קואורדינטה 
 Y: 638475קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .88חלקי חלקות: , לא מוסדר, 28981גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת בנייה בבניין קיים בשכ' בית חנינה, ירושלים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'.5שינוי ייעוד מאזור מגורים  5
 קוי בנין חדשים.קביעת  3
קומות מעל קומת  1ל 2הגדלת מספר קומות מ  2

 חניה תת קרקעית.
 יח"ד. 53יח"ד ל 1הגדלת מס' יח"ד מ 2
 5188מ"ר )מתוכם  3158לבנייה קביעת שטחי ה 1

 מ"ר(. 955מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות 
 קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. 1
 להעתקה. \ים לשימורקביעת הוראות בגין עצ 9
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  1

 בנייה בשטח.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  9

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 טלפון:  8585285ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 83-9388392

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 83-9389955טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה נון וההתכ
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

  8589000787מס':
תוספת בנייה להרחבת יחידת דיור,  שם התכנית:

 מלחה ירושלים 59ברחוב רקם 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 55 תשריט  59 גרסת: הוראות  8328911585מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב5889במ/  ביטול
 93 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1833מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 38יישוב: ירושלים רחוב: רקם 

, החלקה גובלת בצידה הצפוני עם רחוב 38רקם  רחוב
 גולומב

 ובצידה הדרומי בדרך משולבת.
 X: 217965קואורדינטה 
 Y: 629050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן: , מוסדר, 28195גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת יחידת דיור מאושרת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים מיוחד )כפר( לאיזור  שינוי ייעוד מאיזור . 5

 מגורים א.
 קביעת השימושים המותרים למגורים. . 3
 קביעת הוראות בנייה כמפורט להלן: . 2

קביעת בינוי להרחבת יחידת הדיור הקיימת במפלס 
 +. 1.28. ובמפלס 3.11, ובמפלס 5.21

 שינוי קוי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים. .1
בנייה וקביעת שטחי הבנייה הגדלת שטחי ה . 1

מ"ר  399.98מ"ר, מהם  391המירביים בהיקף של 
 מ"ר שטחי שרות. 59.18ו שטחים עיקריים

 קביעת השלבים וההתניות לביצוע. . 9
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  . 1

 בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בגין הריסות ופינויים. . 9
 עצים לשימור. קביעת הוראות בגין . 8

 

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 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98אי להגיש התנגדות תוך לחוק, רש 588סעיף 

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

 טלפון:  8585285ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 83-9388392

לים  ירוש 5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 83-9389955טלפון: 

 

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

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

 
 

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

  8509000787מס':
 הקמת בניין חדש למגורים  שם התכנית:

 בשכונת ואדי אג'וז, ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 58 תשריט  55 גרסת: הוראות  8318119585מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 3928 ביטול
 93 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1833מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: ח'אלד אבן אל ואליד   .

 .אדי אג'וז רח' ח'אלד אבן אל ולידהשטח ממוקם בשכונת ו
 השטח מיועד למגורים.

 X: 222065קואורדינטה 
 Y: 633075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן: , מוסדר, 28139גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קומות בשכונת ואדי  1הקמת בניין מגורים חדש בן 

 אלג'וז ירושלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב. 1שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים  . 5
 9קומות עבור  1הקמת בניין חדש למגורים, בן  . 3

 .5לנספח הבינוי נספח מס' יח"ד, בהתאם 
 מרבי. 519.3%הגדלת אחוזי בנייה ל  . 2

 מ"ר. 5119.93קביעת שטחי בנייה למגורים ל: . 2
 קביעת קווי בניין חדשים.  . 1
 יח"ד. 9 קביעת מס' יח"ד ל . 1
קומות מעל קומת חניה  1קביעת מס' הקומות ל . 9

 ומחסנים תת קרקעית.
 התכנית. קביעת שלבי ביצוע למימוש . 1
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה. . 9
 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה. . 8

 

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 

צמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את ע
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 טלפון:  8585285ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות 83-9388392

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 83-9389955טלפון: 

 

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

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

 
 

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

  8509105787מס':
הקמת בניין חדש ותוספת שתי קומות  שם התכנית:

 מעל בניין קיים בשכ' בית חנינא.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 1 תשריט  55 גרסת: הוראות  8318193585מס': 

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 93 ביטול
 9915 ביטול

 / א1833מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

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

 X: 220700קואורדינטה 
 Y: 638650קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .592חלקי חלקות: , מוסדר, 28953גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת בניין חדש ותוספת שתי קומות מעל בניין קיים 

 בשכ' בית חנינא.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד למגורים ב'  5שינוי ייעוד קרקע ממגורים   5

 ולמגורים ד' ושטח ציבורי פתוח.
 5להקמת בניין חדש בתא שטח מס'  קביעת בינוי  3

קומות מעל שתי קומות חניה תת קרקעיות,  1בן 
 יח"ד חדשות. 31לשם יצירת 

קומות מעל הבניין הקיים  3קביעת בינוי לתוספת   2
 חדשות. יח"ד  9לשם יצירת  3בתא שטח מס' 

ם עבור הבניין החדש מרביבנייה קביעת שטחי ה  1
 מ"ר. 1935 ל 5בתא שטח מס' 

 ל 3מרבים בתא שטח מס'בנייה קביעת שטחי ה  1
 מ"ר. 113

 קביעת קווי בניין חדשים.   9
 קביעת הוראות בגין מבנים, גדרות, מדרגות להריסה.  1
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   9
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   8

 קביעת זיקת הנאה לרכב למבנים מצפון התכנית. 58
 

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

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

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 טלפון:  8585285ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 83-9388392
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה ן ולמקומית לתכנו

 83-9389955טלפון: 
 

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

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

 
 

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

  8501185787מס':
 קומות, בית חנינה 1בניין חדש למגורים,  שם התכנית:

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

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 9 תשריט  8 גרסת: הוראות  8391123585מס': 
 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 93 ביטול
 / א1519 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1833מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית חנינא ירושלים, יישוב: ירושלים

 X: 221150קואורדינטה 
 Y: 637175קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .15חלקי חלקות: , לא מוסדר, 28951גוש: 

 

 מגרשים:
 / א1519ב בהתאם לתכנית 15

 

 מטרת התכנית:
 38קומות לשם יצירת  1הקמת בניין מגורים חדש בן 

 יח"ד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאיזור מגורים ג'  3שינוי ייעוד מאיזור מגורים  .5

 ושטח ציבורי פתוח.
 מ"ר. 2189קביעת סך השטחים בתכנית  ל  .3
 קביעת קוי בניין חדשים. .2
 יח"ד. 38ביעת מספר יח"ד מרבי ל ק .1
קומות מעל  1 קומות ל 1הגדלת מספר הקומות מ  .1

 קומות מרתף חניה ומחסנים.        3
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .9
 קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. .1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה די הועדה המחוזית לתכנון לתונים, למשריבע

 טלפון:  8585285ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 83-9388392

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 83-9389955טלפון: 

 

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

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

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

  8500500787מס':
מתחם  למסחר, תעסוקה מגורים  התכנית:שם 

 ותיירות ברח' שלומציון המלכה בירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

מתאר מקומית  ירושלים מופקדת תכניתבנייה לתכנון ול
 55 תשריט  51 גרסת: הוראות  8399399585מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 998 שינוי
 1581 שינוי
 5111 שינוי

 93 ביטול
 / א1581מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 8יישוב: ירושלים רחוב: שלומציון 

, שטח שבין הרחובות  28821ירושלים, מרכז העיר,גוש 
 כורש, שלומציון המלכה, עוזי חסון וינאי,

 X: 221135קואורדינטה 
 Y: 631885קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .518, 511, 529חלקות במלואן:  28821גוש: 
 .519חלקי חלקות:  28821גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת שימוש למגורים במתחם לתעסוקה, תיירות ומסחר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח מ "אזור מסחרי מיוחד" ל "אזור  א. 

 מגורים, מסחר ותיירות".
 קביעת השימושים בתכנית. ב. 
 קביעת קווי בנין. ג. 
 גובה בנייה.קביעת  ד. 
 קביעת זכויות בנייה. ה. 
 קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה. ו. 
 קביעת הוראות להריסת מבנים. ז. 
 קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים. ח. 
 קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת. ט. 
קביעת הוראות בגין הבלטת מרפסות זיזיות מעבר  י. 

 לגבול מגרש.
 

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

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

ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
ועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממ

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל
 טלפון:  8585285ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 83-9388392
ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

 83-9389955טלפון: 
 

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

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

 
 

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

 70508מס':
 שועפאט תוספת בנייה לבנין מגורים  שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   51312מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / א2119במ/  ביטול
 93 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1833מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת שועפט , יישוב: ירושלים רחוב: ואדי אל ח'לף

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 

 גושים וחלקות:
 .539חלקי חלקות: , לא מסודר, 28118גוש: 

 X: 635725קואורדינטה 
 Y: 222200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת יח"ד ותוספת יח"ד בבנין קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור  1שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  . 5

 מגורים ב' ודרך.
, י לתוספות בנייה בכל קומות הבניןקביעת בינו . 3

לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות, בהתאם 
לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח ולהשלמת 
קומה ב' ותוספת קומה חדשה מעל הבניין הקיים, 

 בהתאם לנספח בינוי.
 בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה . 2

מ"ר שטחים  5812.88)מתוכם מ"ר  5281.13
 מ"ר שטחי שירות(. 395.13 עיקריים ו
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 יחידות דיור. 1 קביעת מספר יחידות הדיור ל .1
 קביעת קווי בנין חדשים. . 1
קומות מעל קומת חניה  3 שינוי מס' הקומות מ . 9

 קומות. 1 חלקית ל
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. . 1
 ר בנייה.קביעת תנאים למתן הית . 9
 קביעת הוראות בגין בניין וגדרות להריסה. . 8

 קביעת הוראות בגין  אטימה. . 58
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1823ובילקוט הפרסומים  81/89/3851

 .81/81/3851, בתאריך 1391עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 83-9388392טלפון:  8585285

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 83-9389955טלפון: 

 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 

 א /77010מס':
 תוספת בנייה בשכונת אבו טור שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 א   /55111מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5991 ביטול
 8עמ/  ביטול
 93 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 א /1833מק/  כפיפות

 

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

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .583חלקות במלואן: , לא מסודר, 28838גוש: 

 X: 221950קואורדינטה 
 Y: 630500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת בנייה למבנה היסטורי

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 למגורים ב'.  1שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים  . 5
 קביעת הבינוים הבאים בשטח: . 3

חפירת שטח בקומת מרתף לשם יצירת קומת  א. 
 חניה תת קרקעית.

 תוספת בנייה לשני אגפים חדשים. ב. 
 סטורי.יתוספת שתי קומות מעל המבנה הה ג. 

מ"ר  5811המרביים ל בנייה הגדלת שטחי ה . 2
 931.18מ"ר שטחים עיקריים ו 5238.98מתוכם 

 מ"ר שטחי שירות.
מעל קומת חניה  2הגדלת מס' הקומות המרביים ל  . 1

 תת קרקעית.
 המוצעת.בנייה קביעת קווי בניין חדשים ל . 1
 קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. . 9
 קביעת הוראות בגין שימור מבנה הסטורי .  1
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. . 9
קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר  . 8

 בנייה.
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. . 58

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעו, עמוד 1531ובילקוט הפרסומים  32/58/3851

 .52/58/3851, בתאריך 239
 

מורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית הא
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 83-9388392טלפון:  8585285

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 83-9389955טלפון: 

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

 
 

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

  8771019787מס':
 , ירושלים1דורות ראשונים  שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ת מתאר בדבר אישור תכני, 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 38 גרסת: הוראות  8551918585מקומית מס': 
 59 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / א3152 ביטול
 93 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1833מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ., מרכז העיר1ירושלים רחוב: דורות ראשונים  יישוב:

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .591חלקות במלואן:  28818גוש: 
 .321חלקי חלקות:  28818גוש: 
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 X: 220755קואורדינטה 
 Y: 632154קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קומות  2קומות מעל  2, תוספת קיימותהרחבת קומות 

 קיימות וקומה אחת מתחת לפני הקרקע.
 

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

מאזור מסחרי לאזור מגורים ומסחר. מסחר יותר 
 בשתי הקומות הראשונות ויתר הקומות למגורים.

 להלן:קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט  ב. 
קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות קיימות לשם  . 5

 הרחבת שטחי מסחר קיימים ויח"ד קיימות.
קומות מעל הבניין  2תוספת קביעת בינוי ל . 3

ותוספת קומה מתחת לפני הקרקע, הקיים 
 בהתאם לנספח הבנוי.

 21בניית גלריה בקומת המסחר בשטח של כ . 2
 מ"ר בהתאם לנספח הבינוי.

 יח"ד. 53יח"ד ל 9הגדלת מס' יח"ד בבניין מ . 1
 181מ"ר, מתוכם כ 921הגדלת שטחי הבנייה ל ג. 

 מ"ר שטחי שירות. 228מ"ר שטח עיקרי ו
קומות מעל פני  9ל 2הגדלת מס' הקומות מ ד. 

 הקרקע + קומת מחסנים מתחת לפני הקרקע.
קביעת בינוי לתוספת מעלית בהתאם למסומן  ה. 

 .בנספח בינוי
 קביעת קווי בניין חדשים לבנייה. ו. 
 קביעת הוראות בגין הריסה בהתאם לנספח הבינוי. ז. 
הוספת מרפסות זיזיות מעל הדרך בהתאם  ח. 

 למרפסות בקומות הקיימות.
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ט. 
 קביעת הוראות בגין שימור המבנה. י. 

 הוראות בגין שלביות ביצוע. יא. 
 

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה 
, התשעה, 1823ובילקוט הפרסומים  85/81/3851

 .81/81/3851, בתאריך 1381עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 83-9388392טלפון:  8585285

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה ול מקומית לתכנון
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 83-9389955טלפון: 

 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 

  8700008787מס':
 תוספת קומה והרחבות דיור  שם התכנית:

 ,ירושלים080ברח' הדף היומי 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 

 55 גרסת: הוראות  8511118585מקומית מס': 
 1 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 3911 ביטול
 / א9198 ביטול
 3391 ביטול
 93 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1833 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת רמות א', 981ירושלים רחוב: הדף היומי ב: יישו

 

 גושים וחלקות:
 .19, 59, 51חלקי חלקות: , מוסדר, 28159גוש: 

 X: 219570קואורדינטה 
 Y: 635877קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ,981תוספת קומה והרחבות דיור ברחוב הדף היומי 

 ירושלים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ג'. 1מגורים שינוי ייעוד מאזור  .5
 קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: .3

קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת הגג, לשם 
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתן 

לקומה א' ולקומה ב'  ,הרחבות דיור לקומת הקרקע,
 בהתאם לנספח הבינוי.

 , כאמור.בנייה קביעת קווי בניין ל .2
בשטח וקביעתם לבנייה חי ההגדלת שט .1

 מ"ר.  5,991.18
 קומות )+קומת מרתף( 1ל 2קומות מ 'ת מסהגדל .1
 כאמור. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבניה, .9
ביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר ק .1

 בנייה בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעו, עמוד 1525רסומים ובילקוט הפ 32/58/3851

 .33/58/3851, בתאריך 929
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 83-9388392טלפון:  8585285

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
המעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל 83-9389955טלפון: 

 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 

  8508707787מס':
הרחבות ותוספת קומה לשם הרחבת  שם התכנית:

 , מקור ברוך.0קיימות ברח' צבי אילן יח"ד 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 
 58 גרסת: הוראות  8398515585מקומית מס': 

 9 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 רים או הרשאותהית

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 2119 ביטול
 93 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1833מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב צבי אילן, פניה מרח' מנחם בשכונת מקור ברוך.

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .528חלקות במלואן:  28898גוש: 
 .391, 312חלקי חלקות:  28898 גוש:

 X: 220267קואורדינטה 
 Y: 632869קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבות ותוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור מגורים  1שינוי ייעוד: מאזור מגורים  .5

 ג'.
 קביעת בינוי כמפורט להלן: .3

 בהתאם לנספח הבינוי.השלמת קומה חלקית קיימת  
 תוספת קומה בהתאם לנספח הבינוי. 

 , כאמור.בנייה קביעת קווי בניין ל .2
מ"ר  119 בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה .1

מ"ר  595מ"ר שטחים עיקריים, ו 381 )מהם:
 שטחי שירות(

 קומות. 1ל 8.88קביעת מס' קומות ממפלס ה .1
 התוכנית, כאמור.קביעת שלבי ביצוע למימוש  .9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעו, עמוד 1521ובילקוט הפרסומים  28/58/3851

 .83/55/3851, בתאריך 921
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 83-9388392טלפון:  8585285

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 83-9389955טלפון: 

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

 
 

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

  8817000705מס':
 תוספת יחידת דיור ברחוב אבינדב  שם התכנית:

 , קריית יערים9מס' 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

מתאר מקומית  הראל מופקדת תכניתבנייה לתכנון ול
 59 תשריט  38 גרסת: הוראות  8815119513מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א521מי/  ביטול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 8יישוב: קרית יערים רחוב: אבינדב 

 X: 210125קואורדינטה 
 Y: 634480קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .351חלקות במלואן: , מוסדר, 38129גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הכשרת עברות בנייה קיימות בבניין ויצירת מסגרת 

 תכנונית לתוספות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים לאזור מגורים א'. . 5
 קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן: . 3

+, 9.88+ ו2.88+, 8.88תוספות בנייה במפלסים      
 בהתאם לנספח הבינוי.

 קביעת קווי בניין לנ"ל. . 2
 קביעת שטחי בנייה בתחום התכנית. . 1
 .3ל 5ר יחידות הדיור מהגדלת מספ . 1
 קביעת הוראות בגין תנאים למתן היתר בשטח. . 9
 קביעת הוראות בגין תוספת קומות. . 1
 קביעת הוראות בגין עצים במגרש לשימור. . 9
 קביעת הוראות בגין הריסות. . 8

 

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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה המחוזית לתכנון לתונים, למשרדי הועדה יבע
 טלפון:  8585285ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
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. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 83-9388392
מבשרת  3הראל, שד החוצבים בנייה מקומית לתכנון ול

 83-1222531טלפון:  88981ציון 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  8801095707מס':
 00הפרדת מגרש מנחלה צלפון  התכנית:שם 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 

 51 גרסת: הוראות  8891983515מקומית מס': 
 52 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב181מי/  שינוי
 388מי/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 11יישוב: צלפון רחוב: התאנה 

 11מושב צלפון רחוב התאנה משק 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .93, 95, 98, 18, 19, 11חלקי חלקות:  1191גוש: 
 X: 193602קואורדינטה 
 Y: 634356קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 / ב/181בהתאם לתכנית מי/  11

 

 מטרת התכנית:
 הפרדת מגרש מנחלה ללא תוספת זכויות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן:ישינוי במערך י

מ"ר משטח חקלאי  188שינוי ייעוד שטח מגרש בן  א.  
 ב' למגורים א' 

 קביעת הוראות בינוי למגורים בישוב כפרי.  ב.  
 שינוי ייעוד משטח חקלאי ב' למגורים בישוב כפרי. ג.  

 קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. ד.   
 קביעת קווי בניין חדשים. ה.  
 קביעת הוראות לעצים לשימור. ו.  
 קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר ברכב. ז.  
 קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. ח.  

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1812ובילקוט הפרסומים  35/81/3851

 .58/81/3851, בתאריך 1819עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5רושלים, שלומציון מחוז יבנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 83-9388392טלפון:  8585285
, 83-8888999 'מטה יהודה, טלבנייה מקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 דלית זילבר
 עדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר הו

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  תל-אביב
 

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

  8707800087:'מס
  תוספת שימוש לגנרטור בשצ"פ  שם התכנית:

 088בב/ הר הבנים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה  מחוז תל אביבבנייה לתכנון ול

תכנית מופקדת  בני ברקבנייה המקומית לתכנון ול
 59 גרסת: הוראות  8595291185: 'מס מפורטת
 55 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב581בב/  שינוי
 / א581בב/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 55,   8יישוב: בני ברק רחוב: שמעיה 

 . 58,   9הלוחמים יישוב: בני ברק רחוב: 
 . 1יישוב: בני ברק רחוב: שמעיה 

 הר הבנים בני ברק
 X: 184200קואורדינטה 
 Y: 666300קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5191חלקי חלקות: , מוסדר, 9533גוש: 

 

 :מטרת התכנית
תוספת שימוש לגנרטור לשבת ולשעת חירום בשצ"פ 

 הר הבנים.
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 עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימוש של גנרטור לשבת, מועדי ישראל  .5

ושעת חירום לשימושים המותרים בשצ"פ הר 
 הבנים.

השימוש הנוסף יכלול את המבנים ואת המתקנים  . 3
 ההנדסיים הדרושים לצורך הפעלתם ותחזוקתם. 

הצבת הגנרטורים ייעשה עפ"י שיקולים תכנוניים  . 2
ח ותפעוליים שיאפשרו שימוש מיטבי בשצ"פ כשט

 פתוח ומגונן.
 

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל 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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

טלפון:  91853יפו תל אביב 531תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .82-1923199

 יצירת פרטי לציין יש .55:88-51:88ב', ג', ה' בין השעות 
העתק ההתנגדות  .קיימים אם פקס/ל"דוא לרבות קשר

בני ברק, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול יומצא למשרדי
 82-1119118טלפון:  15588בני ברק  19ירושלים 

 

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

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

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן
: 'מס תכניתבדבר הכנת  עודכנתהודעה מ

 11 /98 ג/ /808 רג/
 תכנית שימור לרמת גןשם התכנית: 

 58.3.51מעודכנת לפרסום מיום  נמסרת בזה הודעה
 11, בהתאם לסעיף (2128עמ'  9112)ילקוט פרסומים 

, בדבר 1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  19ו
 'מסתכנית והגבלת הוצאת היתרי בנייה הכנת 

 98בהתאם לקבוע בסעיף   11 /88 ג/ /218 רג/
להחלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית 

 .22/51בערר  51.5.59מיום 
 

  תחום התכנית:
 יישוב: רמת גן   .

אתרים וגנים המופיעים בסקר  539ומבנים  309
 .ברשימה מצ"ב השימור העירוני

 

 המוצעים: השינויים
הודעה על הכנת תכנית שימור לעיר רמת גן  .5

 :הכוללת
קביעת מדיניות השימור העירונית ע"י הגדרת  א.

מבנים, מתחמים ואתרים לשימור על בסיס סקר 
 השימור העירוני הקיים.

קביעת דרגות שימור והנחיות לשימור ולתוספות  ב.
 בנייה.

 תמריצים לשימור מבנים. ג.
 לחוק: 19היתרים לפי סעיף  תנאים להוצאת .3

לא תותר הריסת מבנה או אתר הנכלל  א. 
אשר צורפה להודעה שפורסמה ביום ברשימה 
)סקר השימור העירוני( ולא יוצא כל  58.3.51

היתר בנייה במבנה או אתר כאמור אלא 
באישור הועדה המקומית, לאחר שהונחה 

בכפוף  בפניה המלצת ועדת השימור המקומית
 . ף ז לעיללאמור בסעי

המלצת ועדת השימור המקומית תהא תנאי  ב.
מקדים לכל דיון בהיתר לאתר או למבנה 

 שברשימה.
עדת השימור העירונית ותנאי מקדים לדיון בו ג.

במבנה / אתר המופיע ברשימה יהיה  הגשת 
תיק תיעוד מקדים ע"פ הנחית מנהל התכנון 
אשר יערך ע"י אדריכל מומחה לשימור. ניתן 

דון בבקשה ולסרב לה או להמליץ על יהיה ל
שינויים מינוריים במבנה/ אתר שלדעת אדריכל 
העיר אין בהם כדי לפגוע בערכי השימור של 

 המבנה / האתר ללא תיק תיעוד מקדים.
ועדת השימור המקומית יוזמנו בדרך ולדיון ב ד.

קבע המועצה לשימור אתרים ושלושה נציגי 
לקם או מתכננת המחוז אשר יהיו רשאים, ח

כולם, להשתתף בישיבה ולהביע עמדה ללא 
 . זכות הצבעה

עדת וסדר יום יופץ לכל החברים והמוזמנים לו ה.
יום לפחות לפני מועד  51השימור המקומית 

הדיון, סדר היום יכלול את כל הפרטים הנוגעים 
לדיון לרבות תיק תיעוד מקדים ע"פ הנחיות 

 רנט.או דרך האינט CDמנהל התכנון שיועבר ב
בקשות להיתר שאושרו ע"י ועדת השימור  ו.

לא תהיינה  38.1.52המחוזית בישיבתה מיום 
 כפופות לתנאים הנ"ל. 

מתן היתר על ידי רשות הרישוי להריסה מלאה  ז. 
של מבנה המצוי ברשימת השימור, או של 
אלמנטים משמעותיים שבו, יהא כפוף לאישור 

באמצעות ועדת המשנה )הוועדה המחוזית 
 : )המוסמכת שלה

המחוזית כמפורט בסעיף  הוועדה החלטת . 5
 לבעלי טיעון זכות מתן לאחר תינתןזה, 
  .הנכס

 תןית לא המחוזית הוועדה שבו במקרה . 3
 לכל ,ימים 45 בתוך לכאן או לכאן החלטתה
 על לה הודע שבו מהמועד ,המאוחר
 להעניק המקומית הרישוי רשות החלטת

 יחשב חלקית או מלאה להריסה היתר
 להיתר המחוזית הוועדה אישור כמתן הדבר
 .הרישוי– רשות לקביעות בהתאם ,שניתן

 חלקית להריסה היתר מתן של במקרה . 2
 מדובר האם השאלה בחינת ולצורך
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 אם "משמעותיי אלמנטים להריסת בהיתר
 ידי על בהעברה מחויב כך בשל אשר ,לאו

 הוועדה לבחינת המקומית הוועדה
 עם תתייעץ המקומית הוועדה , המחוזית

 המוסמך הגוף כאמור היא השימור ועדת
 .שימור בנושאי לה לייעץ החוק פי על

לעיל, היתר להריסת בסעיף ז על אף האמור  ח.
מבנה המופיע ברשימת השימור או של 
אלמנטים משמעותיים שבו לא יידרש לאישור 
הוועדה המחוזית אם התקיימו לגביו כל 

 :להלןהדרישות המפורטות 
רשות הרישוי המקומית קיבלה את אישור  .5

 ;הוועדה המקומית להוצאת היתר כאמור
רשות הרישוי התייעצה בנושא עם וועדת  .3

השימור, כנדרש בחוק, ונימקה את 
החלטתה, ודאי שעה שהיא רואה לנכון 
לדחות את עמדת ועדת השימור באותו 

 ;עניין
הבקשה להיתר כוללת גם תיק תיעוד  .2

אם להנחיות מינהל מלא, ערוך בהת
 ;התכנון

החלטת רשות הרישוי כוללת גם הנחיות   .1
 ;לעניין שחזור המבנה או חלקים ממנו

 לתוספות המחוזית הוועדה אישור יידרש לא ט.
 השימור ברשימת הכלול למבנה ביחס בנייה

בנייה ל או לתוספות המקומית הוועדה והחלטת
 עליה להשיג לאפשרות בכפוף( סופית תהיה

 כאשר גם( בחוק הקבועות לדרכים בהתאם
 הריסה לאחר התוספות את מתירבנייה ה היתר
 משמעותיים אלמנטים של או המבנה של מלאה

 התנאים והתקיימו ,לשחזורם בכפוף ושל
  .לעילז'  בסעיף האמורים

 58.3.51 חודשים מיום 29תוקף התנאים:  .2
 ילקוט פירסומים 58.3.51הראשון" מיום  הפרסום"

 2128עמ'  9112
 

ללא  –א לעיל3ואתרים המצוינת בסעיף  רשימת מבנים
 .58.3.3851שינוי מ"הפרסום הראשון " מיום 

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן
היתרים וחלוקה בתקופת בדבר  הודעה מתוקנת

 080-8500900 ביניים
 שיכון ותיקים תכנית מתאר  7000רג/שם התכנית: 

תנאים שלפיהם בדבר  מתוקנת בזה הודעהנמסרת 
יינתנו היתר בנייה, ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או 

פורסמה בילקוט אישור תשריט של חלוקת קרקע ש
 .33/82/3851, בתאריך 1383,, עמוד 1889הפרסומים 

 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  19וכי בהתאם לסעיף 
תר בנייה, , כי נקבעו תנאים שלפיהם יינתנו הי5891

ט של ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשרי
  8311811189: חלוקת קרקע בתחום תכנית מס'

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
שיכון ותיקים בין רח' רוקח ממזרח ,מצפון וממערב לבין 

 דרך אבא הלל מדרום.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

  531, 531  13, 18  28חלקות במלואן:  9382גוש: 
523 ,529  519 ,518  593 ,591  591 ,518, 515 ,
512 ,519  585 ,582  381 ,389  353. 
, 11 31, 39 33, 38, 51 52חלקות במלואן:  9358גוש: 

11 ,18 ,95  99 ,99 18 ,12  582 ,581 559 ,559 
531 ,511 519 ,598 593 ,591 318 ,393 253. 

, 15  21, 31  39, 32, 59לקות במלואן: ח 9355גוש: 
11 ,11  11 ,18 ,15  13. 

 

התנאים המתוקנים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 
 יהיו כדלקמן: 10

 328וכן חלקה  5במגרשים ביעוד מגורים א .5
תנאים להוצאת היתר בנייה יהיו  – 9358בגוש 

 3הסדרת החניה בתחום המגרש בלבד. יותרו 
כניסות לרכב לכל מגרש. לא יוצאו היתרי בנייה 

 .29למימוש זכויות בנייה מכוח תמא/
 329במגרשים ביעוד מגורים מיוחד מתכנית רג/ .3

תנאים  –( 9382בגוש:  595-593)חלקות 
להוצאת היתרי בנייה יהיו הסדרת החניה 
בתחום המגרש בלבד. תותר כניסה אחת בלבד 
לכל מגרש. לא יוצאו היתרי בנייה למימוש 

 .29זכויות בנייה מכוח תמא/
-81במגרשים ביעוד מגורים ב' מיוחד )חלקות  .2

תנאים להוצאת  –( 9382בגוש:  581-589, 88
ה בתחום המגרש היתר בנייה יהיו הסדרת החני

בלבד. לא תותר חניה עילית. תותר כניסה אחת 
בלבד לכל מגרש. קביעת תכסית המרתפים 
תיקח בחשבון עצים קיימים בתחום המגרש 
הפרטי ומחוצה לו. לא יוצאו היתרי בנייה 

 .29למימוש זכויות בנייה מכוח תמ"א/
במגרשים ביעוד מגורים ב' ומגורים ג' שלאורך  .1

-581, 583-582, 588ות, דרך אבא הלל )חלק
, 18, חלקות 9358בגוש:  381, 519, 551

לנוכח  –( 9382בגוש:  538, 553-533, 91,82
הכוונה להוסיף שימושי מסחר לאורך הרחוב 
בחלקות אלו , לא יוצאו היתרי בנייה למימוש 

 .29זכויות בנייה מכוח תמא/
במגרשים שבאזור רחובות אביבים, רננים,  .1

, חלקות 9358בגוש:  318-311ונורית )חלקות 
25-28 ,19-92 ,91-83 ,532-531 ,531-539 
לנוכח הכוונה לקבוע מתחמים  –(  9382בגוש 

לאיחוד וחלוקה ולהוסיף בחלקם שימושי מסחר, 
לא יוצאו היתרי בנייה למימוש זכויות בנייה 

 .29מכוח תמא/
במגרשים בייעוד מגורים ב' שלאורך רחוב רוקח  .9

 ,585, 19-99, 33-39 ,38, 51-51)חלקות 
 9358בגוש  288-255, 283, 395, 311
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(, הוצאת 9355בגוש  13, 15, 19חלקות 
תותנה בהתאמה להנחיות הבאות:  היתרי בנייה

קומות ברוטו, קומת הקרקע  9גובה מרבי עד 
מ' מהחזית  3בנסיגה מינימלית של  תהיה

מ' לחזית  3לרחוב. קווי הבניין לא יפחתו מ
 988צדדים, במגרשים ששטחם מ' ל2הרחוב, 

מ' לצדדים, במגרשים  3.18מ"ר ומעלה. 
לא  מ' לאחור. 2מ"ר,  988ששטחם פחות מ

תותר הפניית מרפסות לאחור ולא תותרנה 
 בליטות מקווי הבניין.

במגרשים בייעוד מגורים ג' שאינם לאורך דרך  .1
, 52 , חלקות9382בגוש  388אבא הלל )חלקה 

( 9355בגוש  21חלקה , 9358בגוש  388, 11
להנחיות  הוצאת היתרי בנייה תותנה בהתאמה

קומות ברוטו. קווי  58הבאות: גובה מרבי עד 
מ'  2ת הרחוב, מ' לחזי 3הבניין לא יפחתו מ
לא תותרנה בליטות מקווי לצדדים )למגורים( 

הבניין. קומת הקרקע תהיה בנסיגה מינימלית 
יחויב מסחר  מ' מהחזיתות לרחוב. 3של 

התאם למסומן בתכנית מאושרת, תותר ב
קולונדה. החניה תוסדר בתחום המגרש בלבד, 
לא תותר חניה עילית. תותר כניסה אחת בלבד 
לכל מגרש. קביעת תכסית המרתפים תיקח 
בחשבון עצים קיימים בתחום המגרש הפרטי 

 ומחוצה לו.
 2,1ברח' סמדר  –במגרש שבייעוד מגורים ד'  .9

 לא יחולו מגבלות. –( 9382בגוש  529)חלקה 
במגרשים בייעוד מגורים מיוחד מתכנית  .8

לא  ( 9382בגוש  389-388)חלקות  198רג/
יוצאו היתרי בנייה למימוש זכויות בנייה מכוח 

 .29תמא/
 311במגרשים בייעוד מגורים מיוחד מתכנית רג/ .58

 , חלקות9382בגוש  523, 525)חלקות 
( הוצאת היתרי בנייה 9358בגוש  318,398

 תותנה 29כויות בנייה מכח תב"ע ותמ"א / לז
בהתאמה להנחיות הבאות: גובה מרבי לא 

 קומות ברוטו, שהם הגובה המותר 1יעלה על 
קומות  3.1( בתוספת  2בתכנית התקפה )ק+ 

לשד'  . קווי הבניין לא יפחתו מ: קדמי29מתמא/
 3מ', צידי  1מ', אחורי למגורים א'  1השושנים 

 ת מקווי הבניין.מ'. לא תותרנה בליטו
, 521, 529במגרשים בייעוד מסחרי )חלקות  .55

בגוש  318, 319, חלקות 9382בגוש  528
( הוצאת היתרי בנייה לזכויות בנייה מכוח 9358

תותנה בהתאמה להנחיות  תב"ע ותמ"א
הבאות: גובה מרבי בהתאם לגובה המותר ע"פ 

מ'  1התכנית התקפה. קווי הבניין לא יפחתו מ: 
מ' לחזית, לשד'  3לצדדים )למגורים(, 

מ'. לא תותרנה בליטות מקווי  3השושנים 
הבניין. קומת הקרקע תהיה בנסיגה מינימלית 

מ' מהחזיתות לרחוב. תותר קולונדה.  3של 
ניה תוסדר בתחום המגרש בלבד, לא תותר הח

חניה עילית, תותר כניסה אחת בלבד לכל 
מגרש. קביעת תכסית המרתפים תיקח בחשבון 
עצים קיימים בתחום המגרש הפרטי ומחוצה לו. 
לאור ייחודיות המגרשים ייבחן התכנון בתכניות 

 בניין עיר. 
בכל מקרה תותר הוצאת היתרים לתחזוקת  .53

חיזוקו, כולל הרחבת שטחי בניין קיים או ל
המתבקשת במסגרת החיזוק, דוגמת בנייה ה

 בניית ממ"דים, ללא מימוש זכויות בנייה.
בבקשות לחיזוק מבנה קיים ותוספת קומות,  .52

קווי הבניין יהיו בהתאם לתכניות החלות לרבות 
 בהתאם לתקנות ולחוק. 29תמ"א/

 9355בקשות שקודמו לחלקות הבאות בגוש  .51
בגוש   89, 39חלקות  9358 , בגוש59חלקה 
, רוקח 559)רוקח  382, 515חלקות  9382

( יקודמו בהתאם 3-1, רננים 21, רוקח 83
להחלטת הוועדה המקומית ו/או החלטת ועדת 

 הערר.
 

 תוקפם של התנאים:
 תוקף התנאים לשנתיים מיום פרסומם ברשומות.

 

הועדה  כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי:
 531מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ולהמחוזית 

וכן , 82-1923199טלפון:  91853יפו תל אביב
רמת גן, המעגל בנייה ועדה מקומית לתכנון ול במשרדי:

כל מעוניין בקרקע, , 82-9112151רמת גן  טלפון:  39
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק להגיש ערר  19ף על ידי התנאים, רשאי על פי סעי
, ירושלים 3קפלן בנייה אל המועצה הארצית לתכנון ול

 .83-9185198, טלפון 85895
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן

 תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
  8791017080:'מס
 88/ג /808ביטול תכנית רג/ שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58 גרסת: הוראות  8581915189: 'מס מקומית
 8 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 28/ ג/ 218רג/  ביטול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כל תחום השיפוט של רמת גן 

 

גבעת שמואל, בני ברק, גבעתיים,  מרחבי תכנון גובלים:
 יפו, קרית אונו.תל אביב
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 גושים וחלקות:
 X: 183873קואורדינטה 
 Y: 663481קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
   28/ג/218ביטול תכנית רג/

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
   28/ג/218תכנית רג/ ביטול .5
ייכנס לתוקף עם  28/ג/218ביטול תכנית רג/ . 3

 12/ג/218פרסומה לאישור של תכנית רג/מק/
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9188ובילקוט הפרסומים  52/82/3851

 .31/81/3851, בתאריך 1818
הועדה המחוזית  משרדינמצאת בהתכנית האמורה 

תל אביב 531מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול
ועדה  :וכן במשרדי. 82-1923199טלפון:  91853יפו 

רמת גן   39רמת גן, המעגל בנייה מקומית לתכנון ול
ין רשאי לעיין בה יוכל המעונ, 82-9112151טלפון: 

לקהל, ות שהמשרדים האמורים פתוחים בימים ובשע
 הפנים משרד של האינטרנט באתרו

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  בת ים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

  8508001085:'מס
 7שינוי עיצוב דרך מס'  5/078בי/ שם התכנית:

 מכביש משוקע לרחוב בעל אופי עירוני
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה  מחוז תל אביבבנייה לתכנון ול

מופקדת תכנית  בת יםבנייה המקומית לתכנון ול
 38 גרסת: הוראות  8318911183: 'מפורטת מס

 59 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 158בי/ מק/  שינוי
 158בי/  שינוי

 3/ 1תמא/  כפיפות
 1/ א/ 32תמא/  כפיפות
 תיכון / ים 52תמא/  כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
דרום מערב בת ים, בחלקו המערבי של תחום תכנית 

 המאושרת. 158בי/
 X: 175323קואורדינטה 
 Y: 656814קואורדינטה 

 מרחבי תכנון גובלים: ראשון לציון.
 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות: , מוסדר, 1839גוש: 

 

 מגרשים:
 5/158בהתאם לתכנית בי/מק/ 182

 5/158בהתאם לתכנית בי/מק/ 181-189
 158בהתאם לתכנית בי/  582

 158בהתאם לתכנית בי/  152-151
 

 :מטרת התכנית
מתכנית  5שינוי עיצוב וביטול שיקוע דרך מספר 

ליצירת רחוב בעל אופי עירוני וקשר רציף  5/158בי/מק/
לפארק ולמגורים מצידיו, ביטול התנאים הקשורים בביצוע 

 שאיבה תחת תחום הדרך. השיקוע, והקמת תחנת
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ביטול הוראות לשיקוע הקטע המרכזי של דרך מס'  . 5

בתחום הפארק, ושינוי לכל סעיף בו מצויין  5
השיקוע והתנאים הקשורים בו במסמכי תכניות 

 .5/158ובי/מק/ 158בי/
קביעת חתך רחוב מנחה ליצירת רחוב בעל אופי  . 3

 עירוני.
אזור למיקום מתקנים טכניים/ הנדסיים קביעת  . 2

 תת"ק תחת תחום הדרך.
 

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

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

וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית,
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 91853יפו תל אביב 531מחוז תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית  .82-1923199טלפון: 

 לציין יש .55:88-51:88ב', ג', ה' בין השעות  בימים א',
העתק  .קיימים אם פקס/ל"דוא לרבות קשר יצירת פרטי

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול ההתנגדות יומצא למשרדי
 82-1119828בת ים  טלפון:  5בת ים, סטרומה 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  8700008080:'מס
 מתחם חלזון, תובל  5/א/7507/רג שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה  מחוז תל אביבבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית  רמת גןבנייה המקומית לתכנון ול
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 12 גרסת: הוראות  8511118189: 'מפורטת מס
 33  תשריט

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 929רג/  שינוי
 593רג/  שינוי
 588רג/  שינוי
 218רג/  שינוי

 5/ 53תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 58/ ד/ 58/ תמא כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 52יישוב: רמת גן רחוב: תובל 

 . 58יישוב: רמת גן רחוב: החילזון 
השטח הנמצא בין רחוב החילזון  ממזרח, רחוב תובל 

  319בצפון וחלקות  292ו 295, 591ממערב, חלקות 
 בדרום. 291ו

 X: 181627קואורדינטה 
 Y: 665960קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .298, 392חלקות במלואן:  9588גוש: 
 .391חלקי חלקות:  9588גוש: 

 

 :מטרת התכנית
שינוי ייעוד הקרקע מאזור תעשייה למסחר, תעסוקה 

 ותיירות
קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה להקמת שני מגדלי 

 קומות במתחם הבורסה ברמת גן. 21תעסוקה בני 
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
שינוי ייעוד הקרקע מתעשייה למסחר, תעסוקה  א. 

 ותיירות.
 קביעת זכויות בנייה כדלקמן: ב. 

שטחי שירות ריים בהיקף של עד קביעת  . 5
מ"ר ותוספת שטחי שרות לשטחים  58,158

המותרים בתכנית הראשית כך שסה"כ 
 מ"ר. 38,188השטחים העיקריים יהיה עד 

י ציבור בהיקף של קביעת שטח בנוי לצורכ . 3
 מ"ר עיקרי. 5,888לפחות 

קומות  21בניינים עד  3קביעת הוראות לבניית  . 2
כ"א, הכוללות קומת כניסה גבוהה )בגובה של 

קומות משרדים כולל שטחים  21מטר(,  9עד 
 קומות טכניות. 3ציבוריים ו

 קביעת הנחיות בינוי. . 1
 אדריכלי ונופי.קביעת הוראות לעריכת מסמך עיצוב  ג. 
קביעת הוראות לפיתוח השטח וזיקות הנאה  ד. 

 למעבר הציבור.
 

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

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

ע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפג
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 91853יפו תל אביב 531מחוז תל אביב, דרך בגין 
המחוזית קבלת קהל בוועדה  .82-1923199טלפון: 

 לציין יש .55:88-51:88בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 
העתק  .קיימים אם פקס/ל"דוא לרבות קשר יצירת פרטי

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול ההתנגדות יומצא למשרדי
 82-9112151רמת גן  טלפון:  39רמת גן, המעגל 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב מחוז תל
 

 
  מחוז  דרום

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  גלילית מחוז הדרום

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
  8580880099מס':

הסדרת חלוקה וקו שם התכנית: יישוב שני ליבנה
 בניין במתחם ספורט ונופש

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ון ולבניה מחוז הדרום מופקדת תכנית 

 35 גרסת: הוראות  8381281988מפורטת 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
 1/ 519/ 82/ 55 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שני

 ליבנהמתחם ספורט ונופש ביישוב הקהילתי שני
 X: 206418קואורדינטה 
 Y: 584892קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 588881 גוש:
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 מגרשים:
 1/ 519/ 82/ 55בהתאם לתכנית  585

 

 מטרת התכנית:
התכנית משנה את החלוקה אשר נקבעה בתשריט 

וכן מסדירה וקובעת   1/ 519/ 82/ 55החלוקה בתכנית 
 קווי בניין במגרשים הנ"ל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת קווי בניין5
 לזכויות מגבלות בנייה. קביעת הוראות 3
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה2

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 טלפון:  91588באר שבע  1מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 89-9392181

 1מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה  מקומית 
 89-9392181טלפון:  91588באר שבע 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אופקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8797098087מס':
 אופקים –מוסדות ציבור   980שם התכנית: מגרש 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה אופקים מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 51 תשריט  59 גרסת: הוראות  8585988985
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ 585/ 83/ 32 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אופקים רחוב: האורן   .

רחוב האורן, הנמצא בשכונת מישור הגפן ברובע 
 הדרומי באופקים.

 X: 163236קואורדינטה 
 Y: 579795קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .5חלקי חלקות:  28885גוש: 
 .5חלקי חלקות:  28883גוש: 

 

 מגרשים:
 2/585/83/32בהתאם לתכנית  889

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שני מבני ציבור 
באמצעות חלוקת מגרש שביעוד "מבנים ומוסדות 

 ציבור". קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
תאי שטח שביעוד "מבנים  3חלוקת המגרש ל א. 

 ומוסדות ציבור".
 קביעת שימושים, הוראות, זכויות ומגבלות בנייה. ב. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ג. 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 טלפון:  91588באר שבע  1מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 89-9392181

אופקים  5מקומית לתכנון ולבניה אופקים, שד הרצל 
 89-8839113טלפון:  98288

 

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

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8505880085מס':
 אילת 0שחמון רובע  807שם התכנית: תא שטח 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 9 תשריט  52 גרסת: הוראות  8313889983
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 הרשאותהיתרים או 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 151/ מק/ 3 שינוי
 351/ 82/ 3 שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אילת רחוב: דרך הבשמים  

 X: 193304קואורדינטה 
 Y: 383719קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .59חלקות במלואן:  18538גוש: 
 .591חלקי חלקות:  18538גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית לתוספת זכויות בנייה 

 ושינוי מגבלות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
  תוספת זכויות בנייה  .5

 מאושר:
 מ"ר שטח עיקרי 598  
 מ"ר שטח שרות 38   
 מ"ר שטח שרות לחניה 28   

 מוצע: 
מ"ר  18נכללים מ"ר שטח עיקרי ומתוכם  298   

 בקומת מרתף
 מ"ר שטח שרות  38  
 מ"ר שטח שרות לחניה  28  

 – 8.88תוספת קומה מתחת ל .3
 מאושר: שתי קומות מעל מפלס הכניסה.

מוצע: שתי קומות מעל מפלס הכניסה וקומת 
       8.88מתחת ל

  –שינוי בקווי בנין לבריכת שחיה  .2
 מ'  5מ' , מוצע:  1מאושר:  קו בנין אחורי 

 מ'.  5מ', מוצע:  3קו בנין צדדי ימני ושמאלי מאושר: 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 08תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  588סעיף 

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

 טלפון:  91588באר שבע  1מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 89-9392181

אילת   5מקומית לתכנון ובניה אילת, חטיבת הנגב 
 89-9291551טלפון: 

 

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: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

8/ 88/ 780/ 88 
 אשדוד שם התכנית: רובע ח' 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   28 /589 /82 /2מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 589/ 82/ 2 שינוי
 19/ 585/ 83/ 2 כפיפות

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 . 1-9,52יישוב: אשדוד רחוב: סנש חנה 

מגרשים הרחוב הנרקיס בחלקו הדרום מערבי של רובע 
ח' בקרבת הצטלבות הרחובות הראשיים שד' בני ברית 

 ושד' מנחם בגין
גובלים המגרשים בבנייני מגורים  מצפון, דרום ומזרח

 בפארק וממערב
 X 166738.31קואורדינטה 
 Y 632825.79קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .99, 91  92, 95, 19, 11חלקות במלואן:  3812גוש: 
 .12חלקי חלקות:  3812גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת מבנה בית אבות ברובע ח' בתא שטח  . 5

 .58מספר 
ן בחזית ושינוי קו בניי 19ו 11,11איחוד מגרשים  . 3

 המגרש המאוחד
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המיועדים לשב"צ  11,19שינוי תכלית במגרשים  . 5

אחד וביטול שביל ודרך  לצורך יצירת תא שטח 
ביעוד: "מבנים ומוסדות ציבור" ( 58)תא שטח 

 שישמש להקמת בית אבות.
 .58קביעת זכויות בנייה לתא שטח  . 3
המיועדים לשב"צ  11,11,19הקטנת מגרשים  . 2

 (.18ואיחודם לתא שטח אחד)
 הרחבת דרך מאושרת עבור חניה לבית  אבות. . 1
 מ' ל 1.8.מ 18שינוי קו בניין קדמי עבור תא שטח  . 1

 מ'. 8.8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעד, עמוד9912ובילקוט הפרסומים  31/81/3851

 .81/89/3851, בתאריך 1381
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  1לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 89-9392181טלפון:  91588
אשדוד  58מקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הגדוד העברי 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 89-9111281טלפון:  11588
ים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים בה בימ

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  דימונה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8507080081מס':
שם התכנית: בית משפחת ללוש דימונה שכ' צפונית 

 590מגרש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 58 תשריט  53 גרסת: הוראות  8395129981
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 21/ 585/ 83/ 31 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דימונה

 1בשכונה הצפונית בדימונה רחוב שניר  389מגרש 
 .21/585/83/31ע"פ תכנית מאושרת 

 X: 203287קואורדינטה 
 Y: 554933קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 188181גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות הבניה שינוי בקווי בניין אחורי וצידיים 

 לשיפור איכות המגורים והסדרת הבניה בפועל.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. הגדלת זכויות בנייה.

 ב. קביעת קווי בניין אחורי וצידיים.
 

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

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

נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו
 ימים 08תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  588סעיף 

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

 טלפון:  91588באר שבע  1מחוז הדרום, התקוה 
רדי ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למש89-9392181

דימונה  5מקומית לתכנון ולבניה דימונה, שד הנשיא 
 89-9192593טלפון:  9988

 

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 כויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמ
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8558007070מס':
 רהט 59שכונה  07שם התכנית: מגרש 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רהט מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 1 תשריט  1 גרסת: הוראות  8338115959
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ 332/ 83/ 51 שינוי
 589/ 82/ 51 שינוי

 3511/ מק/ 51 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רהט. 15מגרש  38שכונה , יישוב: רהט.
 X: 177681קואורדינטה 
 Y: 588151קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .19חלקות במלואן:  588182גוש: 
 .91, 19חלקי חלקות:  588182גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה  ושינוי קווי בנין למגורים א' בשכונה 

 ברהט. 15מגרש  38
 

 עיקרי הוראות התכנית:
  18%הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות מ א. 

 שטחי שירות. 1.12עיקרי+  83.31% ל
 שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט ב. 
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ג. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ד. 
 קביעת הנחיות לבינוי ועצוב אדרכלי. ה. 
 יח"ד. 1יח"ד סה"כ  3תוספת  ו.  
 קומות. 2קומות ל 3הגדלת מס' קומות מ ז. 

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98וך לחוק, רשאי להגיש התנגדות ת 588סעיף 

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

. 89-9392181 'טל 91588באר שבע  1הדרום, התקוה 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 

 89-8851911 'טל ,ולבניה רהט, רהט
 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  בני שמעון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8505181050מס':
 מושב תדהר 88תוצרת המושב משק  שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה בני שמעון מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 53 תשריט  53 גרסת: הוראות    8393181931
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 511/ 82/ 1 שינוי
 2/ 511/ 82/ 25 כפיפות
 58/ ד/ 58תמא/  כפיפות
 19/ 281/ 83/ 1 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 22יישוב: תדהר 
 X: 165222קואורדינטה 
 Y: 587609קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 588281גוש: 

 

 מגרשים:
 2/ 511/ 82/ 25בהתאם לתכנית  5888

 511/ 82/ 1בהתאם לתכנית  22
 2/ 511/ 82/ 25בהתאם לתכנית  5

 

 מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה בתחום האיזור החקלאי בחלקה א' 

 מושב תדהר. 22נחלה 
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 מ"ר למבנה חקלאי. 5888תוספת זכויות בנייה 

 קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
 קביעת זכויות בנייה, הנחיות והוראות בינוי.

 

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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה יבע
 טלפון:  91588באר שבע  1 מחוז הדרום, התקוה

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 89-9392181
מקומית לתכנון ולבניה בני שמעון, בית קמה  בית קמה 

 89-9311838טלפון:  91288
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  חוף אשקלון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 510 /88 /80מס':
 שם התכנית: חוף ניצנים

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה חוף אשקלון מופקדת תכנית מפורטת 

   319 /82 /21מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 321/ 83/ 9 כפיפות
 52תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 5/ 52תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 28תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: נצנים.
 X: 162250קואורדינטה 
 Y: 628250קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 וחלקות:גושים 
 מוסדר:

 .8  5חלקי חלקות:  5893גוש: 
 .13 ,15, 18, 11, 22  35, 58חלקות במלואן:  5899גוש: 
  18, 29, 21, 38, 59  51חלקי חלקות:  5899גוש: 

13 ,11  19 ,19 ,18. 
 .51  1חלקות במלואן:  5898גוש: 
 .38  59, 51, 9חלקי חלקות:  5898גוש: 
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 מטרת התכנית:
שימושים מותרים, זכויות בנייה ומגבלות באזור  הגדרת

 חוף הרחצה ניצנים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת תכליות מותרות בכל ייעוד קרקע

 ב. קביעת זכויות בנייה ומגבלות
 ג. הרחבת דרך והתווית שטח לחניה ציבורית

 ד. קביעת הוראות לפיתוח השטח לרבות מערכת תשתית
 תיותה. קביעת הנחיות סביב

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 08תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  588סעיף 

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

 טלפון:  91588באר שבע  1מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 89-9392181

  19588מקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון,   אשקלון 
 

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

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  מיתר
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 

70/ 85/ 787/ 70 
 שם התכנית: שכונת הכלניות מיתר

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר  51 /585 /83 /51מקומית מס': 
, התשעא, עמוד 9592הפקדתה  ובילקוט הפרסומים 

 .31/55/3858, בתאריך 5311
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית היחססוג 

 55/ 585/ 83/ 51 ביטול
 9/ 585/ 83/ 51 ביטול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מיתר.

 בכניסה הראשית למיתר מצפון ומדרום
 X 582988קואורדינטה 
 Y 193388קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .85  1במלואן:  חלקות 588929גוש: 
 .511  3חלקות במלואן:  588921גוש: 

, 588921, 588119, 588151, 588159גושים בחלקיות: 
588921 ,588929 ,588928 ,588918 ,588915. 

 

 מטרת התכנית:
 שינויים והסדרים לשכונת מגורים מאושרת במיתר

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 אדריכליקביעת הנחיות לבינוי ועיצוב  .  5
שטח  11%תכניות ל 3השוואת זכויות בנייה בין  . 3

 בנייה עיקרי במגרש.
 שינוי בקווי בניין במספר מגרשים. . 2
 שינוי בהסדרי תנועה על בסיס התכנון המפורט. . 1
 שינוי ייעוד משצ"פ למתקנים הנדסיים ולהיפך. . 1
 הסדרת נחל חברון בקטע שכונה זה. . 9

 

הועדה המחוזית  נמצאת במשרדי:התכנית האמורה 
באר שבע  1לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

עדה וכן במשרדי: ו, 89-9392181טלפון:  91588
 טלפון:  91831מיתר  מקומית לתכנון ולבניה מיתר,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים , 89-9151158
 באתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של טרנטהאינ
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 5 /597 /88 /07מס':
 מושב דקל שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 

15/ 82/ 385/ 3   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 311/ 83/ 1 שינוי
 311/ 83/ 1 שינוי
 385/ 82/ 1 שינוי
 5/ 385/ 82/ 1 שינוי

 21משד/  ביטול
 5/ 385/ 82/ 1 ביטול

 21משד/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דקל.

 X: 138000קואורדינטה 
 Y: 567600קואורדינטה 
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 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  588285גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת השטח המיועד למגורים ביישוב כפרי ע"י  א. 

 שינויים בייעוד הקרקע.
 תוספת יח"ד הורים. ב. 
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה. ג. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יעודי קרקע.ייים בשינו א. 
 קביעת תכליות ושימושים בייעודי הקרקע השונים. ב. 
 קביעת הוראות זכויות ומגבלות בנייה. ג. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ד. 
תוספת יח"ד קטנה בתחום הייעוד "מגורים ביישוב  ה. 

 כפרי".
 הגדלת שטח המגרש ל"מגורים ביישוב כפרי"  ו. 

 ד'. 3.1 ד' ל 5.1 מ
 

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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

  'טל 91588באר שבע  1מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 89-9392181

 89-9921188' מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, טל
 

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

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8795071005מס':
 ערערה בנגב 0שכ'  50שם התכנית: מגרש 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 9 תשריט  8 גרסת: הוראות  8583951913
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

 
 
 
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ו הרשאותהיתרים א

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א259/ 82/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 39בנגב יישוב: ערערה בנגב רחוב: ערערה

 ערערה בנגב 1שכ'  39מגרש 
 X: 200925קואורדינטה 
 Y: 563160קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .32במלואן: חלקות  588138גוש: 
 .389, 589חלקי חלקות:  588138גוש: 

 

 מגרשים:
 / א259/ 82/ 1בהתאם לתכנית  39

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת קומה  שינוי קווי בניין,

 39יח"ד במגרש  1ל  3שלישית והגדלת מס' יח"ד מ 
 ערערה בנגב. 1שכ" 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א'  .5

 מ"ר למטרות עיקריות,  818מ"ר ) 5888בסך של 
 מ"ר למטרות שירות(. 15ו

 הוספת קומה שלישית. .3
 יח"ד. 1 ל 3הגדלת מס' יח"ד מ .2
 שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים. .1
 קביעת התכליות והשימושים. .1
 קביעת הנחיות לתשתיות. .9
 היתרי בנייה. קביעת תנאים למתן .1

9.  

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 08תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  588סעיף 

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

 טלפון:  91588באר שבע  1הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 89-9392181

 89-9328899מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי, טלפון: 
 

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

גדויות לתכנית התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנ
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8580898005מס':
 ערערה 0שכונה  788שם התכנית: מגרש 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 9 תשריט  53 גרסת: הוראות  8389888913
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 רשאותהיתרים או ה

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א259/ 82/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 528בנגב יישוב: ערערה בנגב רחוב: ערערה

 ערערה בנגב 1שכ'  528מגרש 
 X: 201360קואורדינטה 
 Y: 563000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .538במלואן: חלקות  588138גוש: 
 .581חלקי חלקות:  588138גוש: 

 

 מגרשים:
 א 259/82/1בהתאם לתכנית  528

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת קומה שלישית והגדלת מס' 

 ערערה בנגב. 1שכ"  528יח"ד במגרש   1ל  3יח"ד מ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א'  

 מ"ר למטרות עיקריות, 888מ"ר ) 5888.8של  בסך
 מ"ר למטרות שירות(. 588ו

 הוספת קומה שלישית. 
 יח"ד. 1 ל 3הגדלת מס' יח"ד מ 
 קביעת התכליות והשימושים. 
 קביעת הנחיות לתשתיות. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 

 

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

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

ם ימי 98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

 טלפון:  91588באר שבע  1הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 89-9392181

 89-9328899מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי, טלפון: 

תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא 
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 
 

 דוד לפלר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז דרום 
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  טבריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  8590078581מס':
 תוספת שטח עקריאריסטון שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה

 1 תשריט  52 גרסת: הוראות  8389152381מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 9911ג/  שינוי
 33/ 9911טה/ מק/  שינוי

 59815ג/  כפיפות
 55191ג/  כפיפות
 51/ 391טה/ מק/ ג/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 שכונת קרית שמואל, 5יישוב: טבריה רחוב: שד הרצל 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , טבריה, 51881גוש: 

 X: 250453קואורדינטה 
 Y: 744791קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 33/ 9911בהתאם לתכנית טה/ מק/  388

 

 מטרת התכנית:
 .Aיח"ד בבניין  1תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .Aמ"ר לשטח עקרי בבניין  188. תוספת 5
 .Aיח"ד בבניין  1. תוספת 3
 .A. תוספת קומה בבניין 2
 . תותר בניית יח"ד בקומת כניסה.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1582ובילקוט הפרסומים  53/89/3851

 .39/89/3851, בתאריך 9292עמוד 
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
 ,טבריה ,לתכנון ולבניה טבריה, טבור הארץ מקומית
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 81-9128139טלפון: 

 שרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמ
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

 58007 מס':ג/
 תכנית כוללנית, יקנעם עילית שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   38995 מקומית מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 11ג/ במ/  שינוי
 381ג/  שינוי

 59199ג/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 2/ ג/ 58תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 / ב21תמא/  כפיפות
 59תמא/  כפיפות
 3/ א/ 25תמא/  כפיפות
 1/ א/ 25תמא/  כפיפות

 21תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 2תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 33תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 9תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: יקנעם עילית   .

 

 גושים וחלקות:
 , 11, 12, 23  31, 55חלקות במלואן:  55813גוש: 

95  92. 
 .98, 18, 21  22 חלקי חלקות: 55813גוש: 
, 18 ,19, 31  59, 55  5חלקות במלואן:  55812גוש: 

13 ,11 ,19 ,19. 
, 11  12, 31, 31, 51  53חלקי חלקות:  55812גוש: 

12 ,98  15 ,12. 
 .21  23, 2  5חלקות במלואן:  55811גוש: 
 .25  28, 9, 9  1חלקי חלקות:  55811גוש: 

 .5חלקי חלקות:  55819גוש: 
 .2חלקות במלואן:  55818גוש: 
 .9, 2  3חלקות במלואן:  55895גוש: 
, 91, 98, 95, 22  23חלקות במלואן:  55892גוש: 

99 ,99 ,88 ,83 ,81 ,88 ,582 ,589  588 ,552 ,
551 ,551 ,558 ,535 ,532 ,531 ,539 ,528 ,522  
521 ,521  529 ,518 ,513 ,511. 

, 15, 38  31, 35  51במלואן: חלקות  55891גוש: 
12 ,11 ,11 ,18 ,95 ,91 ,91 ,98 ,15 ,12. 

 .2חלקות במלואן:  55891גוש: 
 .29, 21  31, 55  5חלקות במלואן:  55899גוש: 
 .21, 39, 51  53חלקי חלקות:  55899גוש: 
 .93, 18, 15, 98, 99, 92חלקות במלואן:  55883גוש: 
 .12, 1  9, 3חלקי חלקות:  55883גוש: 
, 15  18, 29  25, 59  55חלקות במלואן:  55882גוש: 

19 ,98 ,92 ,91  588 ,583 ,581  551 ,559 ,521 ,
519  515 ,512  591 ,582  588 ,385 ,389  381 ,
388 ,355 ,352 ,359 ,359 ,338  311 ,311  315. 

, 92, 11, 12  13, 28  31חלקי חלקות:  55882גוש: 
99 ,529 ,588 ,583. 

, 88  19, 98  11, 11חלקות במלואן:  55881גוש: 
89 ,588 ,583 ,581 ,589 ,589 ,558 ,553 ,551 ,

559 ,559 ,538 ,533 ,531 ,539 ,539 ,529  521 ,
528 ,513 ,511 ,513  359. 
 .521, 523, 528, 98חלקי חלקות:  55881גוש: 
 .9  5חלקות במלואן:  55881גוש: 
 .99, 95, 98, 59 ,51, 55  1חלקי חלקות:  55881גוש: 
 .9, 5חלקות במלואן:  55889גוש: 
, 91  19, 18  98, 12חלקות במלואן:  55881גוש: 

81  555 ,551  559 ,538 ,531 ,538 ,525  523 ,
521 ,529 ,529 ,518 ,513 ,511 ,519 ,519 ,518 ,
513 ,511 ,519 ,519 ,598 ,593 ,591 ,599 ,599 ,
518 ,513 ,511 ,511 ,598 ,593 ,591 ,582  281. 

, 11, 19, 12  33, 1  5חלקות במלואן:  55889גוש: 
11 ,18  98 ,92 ,589  588 ,555  553 ,558 ,531 

 538 ,525  511 ,518  519 ,593  591 ,515 ,
598  383 ,381 ,389 ,389 ,358  325 ,318 ,311  
318 ,313 ,311 ,311 ,318 ,393 ,391 ,399 ,315 ,
312 ,311 ,311 ,318 ,395  393. 
 .59  3חלקות במלואן:  55558גוש: 
 .12  3חלקות במלואן:  55559גוש: 
 .91  9חלקות במלואן:  55118גוש: 
 .39, 59  52חלקי חלקות:  55198גוש: 
 .29חלקי חלקות:  55185גוש: 
, 98  99, 93  19, 11 חלקות במלואן: 55183גוש: 

81 ,518 ,511  511 ,519  511 ,593. 
 15, 11, 32  58, 51  52חלקי חלקות:  55183גוש: 

 11 ,19  11 ,92 ,91 ,95  93 ,99 ,83 ,515  519. 
 .82, 85, 5חלקי חלקות:  55182גוש: 
 .1חלקות במלואן:  55181גוש: 
 .5חלקי חלקות:  55181גוש: 
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, 29  21, 31, 31  51חלקות במלואן:  55181גוש: 
12  11 ,19  19 ,92 ,82 ,585 ,581 ,588 ,555 ,

551 ,551 ,558 ,535 ,531  539. 
, 31, 33, 38  58, 59  5חלקות במלואן:  55189גוש: 

31  28 ,23 ,28 ,15 ,11 ,19 ,15 ,12 ,19 ,98 ,93 ,
91 ,98 ,15 ,12 ,11 ,11 ,98 ,93. 

 .9  3חלקות במלואן:  55988גוש: 
 .11, 55  1, 5חלקי חלקות:  55988גוש: 
 .53, 9  9, 5חלקות במלואן:  55958גוש: 
  51, 51  52, 55, 8, 1, 3חלקי חלקות:  55958גוש: 

58 ,33  31 ,31  25 ,29. 
 .82  99, 95  21חלקות במלואן:  55952גוש: 
  22, 31  31, 38  51, 5חלקי חלקות:  55952גוש: 

21 ,93  15 ,92  91. 
 .5חלקי חלקות:  55951גוש: 
 .91, 93, 98  18, 11חלקות במלואן:  55921גוש: 
 .99, 91, 92, 95, 11  25, 31חלקי חלקות:  55921גוש: 
, 13, 18, 19, 59  58חלקות במלואן:  55921גוש: 

11 ,19 ,95 ,99 ,98 ,13 ,11 ,19 ,585 ,582 ,581 ,
581 ,588 ,555 ,552 ,551. 
 .91  91, 93  29, 21  9חלקות במלואן:  55999גוש: 

  581, 581, 582  1חלקות במלואן:  53899גוש: 
531 ,531  518 ,515 ,512. 

 .12  1חלקות במלואן:  53898גוש: 
, 95, 18  99, 92, 98  1חלקות במלואן:  53888גוש: 

92  91. 
 .12  13, 18  3 חלקות במלואן: 53228גוש: 
 .581  9חלקות במלואן:  53191גוש: 
 .588  15, 18  55, 9, 1 ,2חלקות במלואן:  53199גוש: 
 .81  1, 2  3חלקות במלואן:  53191גוש: 
, 358, 389  58, 9, 3  5חלקות במלואן:  53199גוש: 
351 ,351  358 ,333  331 ,328  325 ,321 ,321 ,
315  311. 

 .595  1חלקות במלואן:  53198ש: גו
 .91  2חלקות במלואן:  53118גוש: 
 .95  3חלקות במלואן:  53931גוש: 
 .95  11, 12  3חלקות במלואן:  53118גוש: 
 .11חלקי חלקות:  53118גוש: 
, 58, 59, 51  52, 8  9חלקות במלואן:  53115גוש: 

21 ,29  21 ,18 ,12 ,93 ,99  91 ,18  15 ,18 ,93 ,
85  551. 

 .98חלקי חלקות:  53115גוש: 
, 31  31, 38, 59, 59  1חלקות במלואן:  53113גוש: 

31 ,21  15 ,11  19 ,95  92 ,91  13 ,93 ,91  
91 ,98 ,82 ,89  88 ,583 ,551  521. 

  11, 12  91, 92  1חלקות במלואן:  53111גוש: 
85 ,81 ,88 ,552  551 ,528  522 ,521  599 ,

518  513 ,511  383 ,381  351. 
 .21  35, 59  59, 52  1חלקות במלואן:  53118גוש: 

 
 
 

 .51  1חלקות במלואן:  53198גוש: 
 .19  1חלקות במלואן:  53189גוש: 

 X: 209000קואורדינטה 
 Y: 728000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
כעיר בעלת תבנית  ביסוסה של העיר יקנעם * 

אורבאנית הררית מתונה בתווך ביוספרי וכעיר 
 מובילה בתחום התעסוקה עתירת הידע.

יצירת מסגרת תכנונית לעיר בת קיבולת של כ * 
נפש, תוך התווית עיקרי התכנון לשכונות  21,888

המגורים ולאזורי הפיתוח החדשים וטיפול תכנוני 
 לאזורים הקיימים.

של השטחים הפתוחים עתירי  שימורם וחיזוקם * 
 ערכי טבע ונוף פתוח, המאפיינים את העיר.

קביעת תשתית פיזית למוסדות ובנייני ציבור  * 
 לחינוך, שיאפשרו החלת מערכת חינוך ערכית.

הסדרת תכנון העיר והחלתו על כל השטחים  * 
 הכלולים בתכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת יעודי קרקע. . 5
מתחמי תכנון למגורים, תעסוקה, מסחר  קביעת . 3

 ומבני ציבור.
 קביעת הוראות והנחיות לעריכת תכניות מפורטות. . 2
 קביעת שימושים מותרים ליעודי הקרקע. . 1
קביעת מסגרת שטחי הבניה והוראות הבניה  . 1

 באזורים החדשים.
קביעת הנחיות, זכויות והוראות באזורים קיימים  . 9

 מאושרות.מתוקף תכניות 
קביעת מערכת הדרכים, ובכלל זה עיגון דרכים  . 1

 מאושרות, והתוויית דרכים עיקריות חדשות.
קביעת הוראות בנושא תשתיות ושרותים כגון:  . 9

 ביוב, מים, ניקוז, חשמל וכו'.
 קביעת הוראות לשימור מבנים היסטוריים. . 8

 קביעת הוראות לשיפור המרחב הציבורי ולחיבורו ל . 58
 "רשת ירוקה" כלל עירונית.

 קביעת הוראות סביבתיות לתכניות מפורטות. . 55
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9911ובילקוט הפרסומים  51/89/3851

 .53/89/3851, בתאריך 1295
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38עלה יצחק לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מ

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
יקנעם  5מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית, צאלים 

, וכל המעוניין רשאי 81-8189881טלפון:  38983עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  כרמיאל
 57800 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

תכנית מתאר מפורטת לגגונים, קרויים  שם התכנית:
 כרמיאלומצללות במבני מגורים ברחבי העיר

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   35819 מפורטת מס': ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 131ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כרמיאל.

 המגורים ברחבי העירבכל שכונות 
 

 גושים וחלקות:
, 59891, 59892, 59819  59811גושים בשלמות: 

59899  59891 ,59885  59883 ,59881  58888 ,
58883  58881 ,58835  58831 ,58895  58892 ,
58891  58813 ,58323 ,58998  58919 ,58819 ,
58818 ,35819. 

, 18  99, 12, 29, 21  22חלקות במלואן:  59893גוש: 
11  19 ,98 ,89  588 ,583  581 ,593 ,591 ,511  

518 ,595  592 ,358  352 ,329 ,329 ,318  315 ,
312 ,311 ,311  319 ,315  313 ,318 ,395 ,391 ,
311 ,393 ,398 ,385 ,381 ,388 ,285 ,223 ,221 ,
215 ,211 ,211 ,295 ,291 ,213 ,219 ,218 ,291 ,
288  289 ,183 ,113 ,111 ,119 ,119 ,198 ,193 ,
191 ,199  191 ,115 ,112 ,111. 
 .198חלקי חלקות:  59893גוש: 
, 29  21, 23, 28  35חלקות במלואן:  59892גוש: 
551 ,523 ,521 ,515 ,599 ,388  351 ,319 ,315 ,
399 ,315 ,319 ,398 ,388 ,383 ,381 ,258 ,253 ,
251 ,259 ,259, 238  235 ,231 ,231 ,223 ,221 ,
221 ,228 ,215  138 ,132  195 ,192  191 ,199 ,
199  198 ,113 ,191 ,198 ,188  183. 
 11, 11  21, 22, 25, 1  5חלקי חלקות:  59892גוש: 

 18 ,13  11 ,15  13 ,358  333 ,225 ,192 ,181  
189 ,181. 

 99, 92, 91, 11, 19 ,25חלקות במלואן:  59891גוש: 
 99 ,88  585 ,558  528 ,511  519 ,591  518 ,

513  511 ,591  589 ,388 ,381  388 ,399 ,318 ,
312  311 ,319 ,319 ,398  395 ,392 ,391  399 ,
399  398 ,385  383 ,381 ,389 ,283 ,281 ,289 ,
258  252. 

, 32  35, 52  53, 9  1חלקי חלקות:  59891גוש: 
38 ,23 ,29  13 ,11  11 ,18 ,13  11 ,19  11 ,
92 ,91 ,13 ,11  19 ,95  93 ,91 ,98  85 ,81  
89 ,583 ,589  588 ,319 ,388. 

, 51  51, 8  9, 2  3חלקות במלואן:  59899גוש: 
31 ,39 ,39  38 ,15 ,11  11 ,19  18 ,91 ,99  
98 ,13  11 ,11  85 ,82  81 ,88  589 ,552  

551 ,559  551 ,538  535 ,531  525 ,518 ,511 ,
511 ,592 ,512 ,511 ,511 ,595  593 ,585  389 ,
389  333 ,328 ,321 ,329 ,318 ,312 ,315 ,311  
319 ,319  318 ,395 ,392 ,313  311. 
 .318, 531  531, 558  559חלקי חלקות:  59899גוש: 
 ,538, 559 29, 22 39חלקות במלואן:  59888גוש: 
535. 

 .558חלקי חלקות:  59888גוש: 
 .38  58חלקות במלואן:  59882גוש: 
 .21, 55חלקי חלקות:  59882גוש: 
 .51  59חלקות במלואן:  59881גוש: 
 .38, 8  1חלקי חלקות:  59881גוש: 
  25, 38  39, 39  5חלקות במלואן:  58811גוש: 

22 ,21  29 ,18  15. 
 .18חלקי חלקות:  58811גוש: 
, 19  11, 13  29, 21חלקות במלואן:  58811גוש: 

95 ,92 ,99 ,83  82. 
 .85  88, 91, 22, 25חלקי חלקות:  58811גוש: 
, 21  25, 38  58, 1  2חלקות במלואן:  58819גוש: 

29  21 ,28  11. 
 .98, 28 חלקי חלקות: 58819גוש: 
 .58, 55  8, 2  5חלקות במלואן:  58515גוש: 
 .15, 28, 51, 51  53, 9 ,1, 1חלקי חלקות:  58515גוש: 
 .59, 51, 53, 58, 1חלקות במלואן:  35521גוש: 
 .52, 55, 8  9, 9  1חלקי חלקות:  35521גוש: 

 X: 0קואורדינטה 
 Y: 0קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קביעת זכויות והוראות לבנית גגונים, קירויים ומצללות 

 במבני מגורים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
תכנית זו נועדה לאפשר הוספת קרויים, גגונים ומצללות 
בלבד. אין בתוכנית זו כדי לשנות כל תכנית אחרת. 
במקרה של סתירה בין שתי התוכניות בכל נושא למעט 

 ים תגבר התוכנית האחרת.שטח קרויים וקווי בנין לקרוי
קביעת הוראות בנייה , קווי בנין לקרויים, גגונים  . 5

 ומצללות.
קביעת עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בנייה  . 3

 בתחום התכנית.
קביעת טיפוסי קירוי למבני המגורים במתחמים  . 2

 השונים.
 קביעת שטחי בנייה מרביים לקרויים, גגונים ומצללות. . 1
 . קביעת חומרי גמר לקרויים, גגונים ומצללות.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1811ובילקוט הפרסומים  81/89/3851

 .35/81/3851, בתאריך 1888עמוד 
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
כרמיאל  588מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, שד קק"ל 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 81-8891915טלפון:  38588
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

הפנים  משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
pnim.gov.ilwww.. 

 
 

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

והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
8580987580 

כרמיאל  שם התכנית: פארק תעשיה מזרחי 
 57001ג/

נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית 
ש ובילקוט הפרסומים    8329885389מפורטת מס' 

. וכי 59/85/3859, בתאריך 3122, התשעו, עמוד 1591
 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  551בהתאם לסעיף 

,נמסרת הודעה בדבר בדבר אישור תכנית 1965
  8329885389מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתיחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 588ג/ בת/  שינוי
 352ג/ בת/  שינוי
 9/ 588כר/ מק/  שינוי

 52981ג/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 9/ 131כר/ מק/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות

 33תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כרמיאל רחוב: מעלה כמון.

 אזור תעשיה מזרחי כרמיאל, רח' מעלה כמון
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9, 3, 5חלקי חלקות:  59911גוש: 
 .52, 58, 1, 9, 1, 1, 2, 3חלקי חלקות:  59911גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59919גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59911גוש: 

 
 
 

, 58, 8, 9, 1, 9, 2, 3, 5חלקי חלקות:  58511גוש: 
55 ,59 ,58 ,38 ,29 ,28. 

 .11, 39חלקי חלקות:  58598גוש: 
 .3חלקי חלקות:  58591גוש: 
 .99חלקי חלקות:  58591גוש: 

 

 גושים ישנים:
 .58519: גוש ישן   58591גוש נוכחי: 
 .58511, 58519גוש ישן:    58598גוש נוכחי: 

 X: 232369קואורדינטה 
 Y: 759043קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
רה תכנון חלק מאזור התעשייה המזרחי בכרמיאל    

ליצירת מגרשים גדולים יותר וביטול מגרשים בשולי 
התכנית, הסדרת הדרך העולה לכמון והסדרת 

 מאגר מים.
: 33מאושרת הקלה מתמ"א   33גריעת יער מתמ"א   

 . ההקלה המבוקשת5313בתחום יער  59ד' בח'  1
 בסמכות ועדה מחוזית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת מעבר נחל ניקוז משני לתכנון במובל סגור.  
 שינוי ייעוד חלק מהמגרשים מתעשיה לשצ"פ.  
 שינוי ייעוד ממבנה ציבור לשצ"פ.  
 ביטול דרכים והתווית חדשות.  
 יצירת מגרשים גדולים הניתנים לחלוקה.  
 קביעת שימושים ותכליות מותרים באזורים שונים.  
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה והוראות אחרות.  
קביעת תנאים והוראות לשמירה על איכות   

 הסביבה.
 הסדרת הדרך לכיוון כמון מכמנים וכמאנה.   
מתקנים הנדסיים ע"י שינוי ייעוד משטח יער הסדרת   

 לייעוד מתקנים הנדסיים. 33לטיפוח עפ"י תמ"א 
 שינוי ייעוד משצ"פ לדרך.  
 שינוי ייעוד מדרך מאושרת לייעוד מתקנים הנדסיים.  
 קביעת הוראות בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי.  
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  
 שינוי בהגדרת שטחי שפ"פ.  

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1832ובילקוט הפרסומים  51/81/3851

 .35/81/3851, בתאריך 1925עמוד 
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

וכן במשרדי: ועדה , 81-9189111טלפון:  5112881
כרמיאל  588מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, שד קק"ל 

כל מעוניין רשאי לעיין , 81-8891915טלפון:  38588
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתר לקהל, וכן
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עפולה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8591888570מס':
רובע יזרעאל  הגדלת שטח בנייני ציבור שם התכנית:

 (55505)ג/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת מס':  לתכנון ולבניה עפולה מופקדת
 55 תשריט  52 גרסת: הוראות  8381222351

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 55599ג/  שינוי
 38199ג/  שינוי

 59911ג/  כפיפות
 53191ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ברובע יזרעאל , שוב: עפולה רחוב: רובע יזרעאליי

 X: 229080קואורדינטה 
 Y: 724590קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .11חלקות במלואן:  59119גוש: 
 .21חלקות: חלקי  59119גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת שטח בנייני ציבור על חשבון השצ"פ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מבני ציבור 

 הקטנת קו הבניין האחורי 
 

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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

יה מחוז בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנ
טלפון:  5112881נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 81-9189111
עפולה  11מקומית לתכנון ולבניה עפולה, חנקין יהושע 

 81-9138211טלפון:  59588
 

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

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:  צפת
 57878 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

 הגדלת שטחים שנקבעו  שם התכנית:
 לצרכי ציבור, צפת בתכנית בת תוקף

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה צפת מופקדת תכנית מפורטת מס': 

   35252 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 3331ג/  שינוי
 23צפ/ מק/  שינוי
 113ג/  שינוי
 9151ג/  שינוי

 5/ 89/ 32תרש"צ/  התליה
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 53951ג/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: צפת רחוב: צה"ל   .

 X: 246100קואורדינטה 
 Y: 763500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  52892גוש: 
 .31, 59, 1, 3חלקי חלקות:  52891גוש: 
 .19חלקי חלקות:  52359גוש: 

 

 לא מוסדר.
 .52895גושים בחלקיות: 

 

 מטרת התכנית:
"שטח שטחים ליעוד "מבנים ומוסדות ציבור" ו הגדלת

ציבורי פתוח" על מנת להתאים את היעודים לקיים 
 בפועל ולמתוכנן.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת היעודים שצ"פ ומבנים ומוסדות ציבור.

 .1 ל 2 הגדלת מספר הקומות שמעל מפלס הכניסה מ
 הגדלת זכויות הבניה לשטחי שירות.

 הגדלת התכסית.
 קביעת גובה המבנה.

 שינוי קווי הבנין בהתאם לקיים בפועל.
 

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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  5112881נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 81-9189111

צפת  טלפון:  1מקומית לתכנון ולבניה צפת, ירושלים 
81-9831191 

 

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

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן, קצרין
 55885 הודעה בדבר אישור בקשה להרשאה מס':ג/

שם הבקשה: הרשאה לביצוע קידוחי נסיון לחיפוש 
 נפט ברמת הגולן

פט, לחוק הנ 11נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון והבנייה, תשע"ב 

   33283 בדבר אישור בקשה מס': ג/ 3853 –
 

הרשאה שמכוחה ניתן לבצע  התרי בנייה והרשאות:
 את הפעולות הדרושות לקידוחי ניסיון לחיפוש נפט.

 

 גושים וחלקות:
 .18, 29, 32, 59, 51, 1חלקי חלקות:  388888גוש: 
 .38, 8  1חלקי חלקות:  385888גוש: 

 

 מטרת ההרשאה:
הגדרת אתרים והוראות שיאפשרו ביצוע קידוחי ניסיון 
לחיפוש נפט )אקספלורציה( בדרום רמת הגולן, בהתאם 

 / "נס" והתנאים הכלולים בו.281לרישיון נפט 
 

 עיקרי הוראות ההרשאה:
 קביעת שטחי האתרים לביצוע הקידוחים .5
 ים באתר קידוחקביעת השימושים המותר .3
קביעת הוראות להקמת אתר קידוח, להפעלתו  .2

 ולסגירתו בתום תקופת הקידוח.
קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות להקמה, להפעלה  .1

 ולסגירת  אתר הקידוח.
 

הודעה על הפקדת ההרשאה פורסמה בעיתונים 
, 1513ובילקוט הפרסומים  53/55/3851בתאריך 

 .31/55/3851, בתאריך 5225התשעו, עמוד 
 

ההרשאה האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

עדה . וכן במשרדי: ו81-9189111טלפון:  5112881
 טלפון: , 53888מקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה קצרין,   , 81-9898153
, וכל המעוניין רשאי 89-9898991טלפון:  53888קצרין 

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

www.pnim.gov.il. 
 
 

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

  8508850509מס':
 הגלילי הקארדו 57005\ג שם התכנית:

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

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת

 38 תשריט  31 גרסת: הוראות  8318231318מס': 
 יחוד וחלוקהללא א איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 53382ג/  שינוי
 51111ג/  שינוי
 59115ג/  שינוי

 8/ 3תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מערבית לאזור תעשייה חצור הגלילית

 X: 251833קואורדינטה 
 Y: 765581קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .588, 581חלקות במלואן:  52919גוש: 
, 551, 559, 585, 99, 19חלקי חלקות:  52919גוש: 
539 ,591 ,511. 
 .529חלקי חלקות:  52911גוש: 
 .19חלקות במלואן:  52811גוש: 
 .11, 39, 9, 1, 1, 2, 3, 5חלקי חלקות:  52811גוש: 

 

 מטרת התכנית:
עפ"י תכנית המתאר  5תכנון מפורט של חלק ממתחם יב

 מרכז עירוני בעל אופי מסחרי. 59115ג/
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תכליות ושימושים לייעוד מסחר לרבות  . 5

 שטח לחניונים, פארק, ושטחים ירוקים לפיתוח.
 קביעת הוראות וזכויות בנייה. . 3
 קביעת הנחיות לתכנון אדריכלי. . 2
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה, ולביצוע. . 1
מערבה על מנת לאפשר הקמת  3הטיית דרך מס'  . 1

 5מתחם, והסדרת ההתחברויות שלה לדרכים מס' 
 .59 ו

 

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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ב

 5112881נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 81-9189111טלפון: 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצור 
 81-9988811הגלילית  טלפון: 

 

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:  אצבע הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8505099509מס':
שינוי קו בנין ותוספת אחוזי בנייה  שם התכנית:

 .57911ג/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת 
 53 תשריט  52 סת: הוראות גר 8393988318מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8221ג/  שינוי

 21תמא/  כפיפות
 59115ג/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 813/ 8221אג/ מק/  כפיפות
 51518גנ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .31שכונת הבוסתן רח' הגפן 

 X: 251065קואורדינטה 
 Y: 766325קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .89חלקות במלואן:  51815גוש: 
 .511חלקי חלקות:  51815גוש: 

 

 גושים ישנים:
 .52912גוש ישן:    51815גוש נוכחי: 

 

 התכנית:מטרת 
 תוספת אחוזי בנייה ושינוי קו בנין.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקטנת קווי בניין בהתאם למצב קיים. .5
+  2%עיקריים ו 13%הגדלת אחוזי הבנייה מ .3

אחוזי בנייה כוללים מהם  99%מ''ר לשרות ל28

לטובת שרות  58%זכויות בנייה עיקריים ו 18%
 בהתאמה למצב הקיים בפועל.

 .11%ל 21%סית המבנה תגדל מתכ .2
 

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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

טלפון:  5112881נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 81-9189111

מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצור הגלילית  
 81-9988811טלפון: 

 

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

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

 
 

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

 58180 מס':ג/
 שינוי ייעוד משצ"פ לחניה כולל דרך  שם התכנית:

 ראש פינה מרכז מסחרי בית המכס 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   38129 מפורטת 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
 1939ג/  שינוי
 9185ג/  שינוי
 59111ג/  שינוי
 59119ג/  שינוי
 811/ 9185אג/ מק/  שינוי

 8/ 3תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 53811ג/  כפיפות

 2תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ראש פינה   .

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות: חלקי  52811גוש: 
 .28חלקות במלואן:  52818גוש: 
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, 22 ,23, 38, 39 ,31, 9חלקי חלקות:  52818גוש: 
29 ,21 ,18 ,15. 

 .2חלקי חלקות:  52818גוש: 
 X: 251873קואורדינטה 
 Y: 763872קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת חניון ציבורי עבור מתחם בית המכס, ודרך 

 .88ו בניין מדרך מס' גישה אל החניון, כולל הקלה בק
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משצ"פ לחניון ציבורי. . 5
 הסדרת קווי בנין. . 3
הסדרת דרך גישה לחניה עם שינוי ייעוד שטח  . 2

מסחרי לדרך ושטח מסחר ותירות לדרך מבלי 
 לפגוע בזכויות הבניה במגרש המסחרי.

 הגדלת תכסית בשני הייעודים. . 1
 מ' ל 588 מ 88הקלה בקו בניין צידי של דרך מס'  . 1

 מ' עבור חניון. 21ל  , ו3מ' עבור דרך מס'  11
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9818ובילקוט הפרסומים  52/83/3851

 .83/83/3851, בתאריך 2513עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38ן ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק לתכנו

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
חצור הגלילית   ומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל,מק

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 81-9988811טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

  8888801507מס':
 שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות הבניה 

 כפר מנדא  51/1במגרש 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת
 1 תשריט  1 רסת: הוראות ג 8282211395מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 1919ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר מנדא   .

 בכניסה הראשית לכפר
 X: 224214קואורדינטה 
 Y: 745714קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .31חלקי חלקות: , מוסדר, 51193גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מתן לגיטימציה לבניה קיימת

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 העלאת אחוזי בנייה

 הוספת שימוש משרדים באזור מסחר ותעסוקה
 חלוקת השטחים לפי השימושים באזור מסחר ותעסוקה

 העלאת גובה מבנה ומס' קומות
 

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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  5112881נצרת עילית  38, מעלה יצחק הצפון
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 81-9189111

מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: 
81-8183851 

 

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

א מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות שעליהן הי
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 

  8858878507מס':
 0/8שם התכנית: שינוי ייעוד למגורים ג' למגרש מס' 

 55580ג/תוואי דרך והסדרת 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת  לתכנון ולבניה גבעות אלונים מופקדת
 8 תשריט  55 גרסת: הוראות  8238858395מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 51898ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם.

 שפרעם מזרחאלקרק 
 X: 217563קואורדינטה 
 Y: 745420קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות: , מוסדר, 58319גוש: 

 

 מטרת התכנית:
והסדרת תוואי  9/2שינוי ייעוד למגורים ג למגרש מס' 
 דרך בהתאם לתשריט חלוקה מאושר

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ' והתאמתו  9הסדרת תוואי דרך פנימית ברוחב  

 לחלוקה מאושרת בחלקה.
 9/2למגורים ג' למגרש מס' שינוי ייעוד ממגורים א  
 1.8מ' ל 2.8שינוי קו בניין קדמי בקומת קרקע מ 

 מ'.
 382%ל 538%הגדלת אחוזי בנייה מ 
 קומות. 1 קומות ל 2 הגדלת מס' קומות מ 
 ד יח' דיור 8 ל 2 הגדלת מס' יח' דיור מ 
 11% הגדלת תכסית קרקע ל 
 מ' 59.1 הגדלת גובה מבנה ל 
 הוראות למתן היתר בנייה קביעת 

 

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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  5112881נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 81-9189111

טלפון:  ,שפרעם ית לתכנון ולבניה גבעות אלונים,מקומ
81-8183851 

 

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:  גולן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 58910 מפורטת מס':ג/
 מתחם לתיירות עין תאנה שם התכנית:

 וחניון קמפינג אקולוגי
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –יה, התשכ"ה והבנ
צפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז ה

לתכנון ולבניה גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית 
   38811 ברמה מפורטת מס': ג/

 
 
 
 
 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1351ג/  שינוי

 / ג55/ 2תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 / ג2/ 55תמא/  כפיפות
 2/ 3תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרום רמת הגולן. מצפון מערב ליישוב גבעת יואב. 

 בסמוך לתוואי "שביל הגולן".
 X: 264500קואורדינטה 
 Y: 746400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .18חלקות:  חלקי 388888גוש: 

 

 מטרת התכנית:
פיתוח מתחם לתיירות חקלאית, הכולל בתחומו לינה 

 בחניון לילה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד לתיירות, אטרקציה תיירותית, דרך נופית 

 ונמתקן הנדסי.
 קביעת התכליות והשימושים ביעודי הקרקע.

 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
 לבינוי ופיתוח.קביעת הוראות והנחיות 

 הסדרת דרך גישה
קביעת הוראות והנחיות בנושאי תשתיות הנדסיות: מים 

 וביוב.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 5112881נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
ההתנגדות יומצא למשרדי  . העתק81-9189111טלפון: 

 פון:טל ,53888ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 
81-9898153 

 

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

לתכנית התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות 
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גולן
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 58000 מס':ג/
 שינוי ייעוד למסחר ותיירות  שם התכנית:

 "יקב פלט,ר, מרום גולן
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 – והבניה, התשכ"ה
   38919 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

 51515ג/  שינוי
 59221ג/  שינוי

 2/ 3תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 21תמא/  ע"פ תמ"אאישור 

 33תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח חקלאי עם מבנה סורי ישן המשמש את חקלאי 

 הסביבה
 

 גושים וחלקות:
 .39, 52חלקי חלקות:  383888גוש: 

 X: 781900קואורדינטה 
 Y: 275600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 למסחר ותיירות 3/2 שינוי ייעוד ממרחב פתוח ע"פ תמ"מ

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית לאטרקציה 

 תיירותית, שפ"פ ודרך
 מטר  98 )דרך מקומית( מ  893שינוי בקו בנין מדרך 

 מטר 58 ל 
 הסדרת דרך והגדלתה באזור הצומת 

 הגדרת זכויות בנייה
 מתן הוראות בנייה

 5391ד' מתחום יער  9גריעה של 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1828ובילקוט הפרסומים  33/81/3851

 .52/81/3851, בתאריך 1918עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

עדה . וכן במשרדי: ו81-9189111טלפון:  5112881
 טלפון: , 53888מית לתכנון ולבניה גולן, קצרין מקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 81-9898153
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

  8858000580מס':
 תחנת גזית מערכת הולכת הגז הטבעי 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 
תכנית מפורטת מס':  לתכנון ולבניה הגלבוע מופקדת

 53 תשריט  35 גרסת: הוראות  8238119381
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3818ג/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 5/ 21תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 / ב21תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תחנת הגז גזית מזרחית לטמרה ובסמיכות למתקן 

 מקורות.
 X: 239552קואורדינטה 
 Y: 725744קואורדינטה 

 

 מרחבי תכנון גובלים: הגליל המזרחי, יזרעאלים.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .8819, 91, 11חלקות במלואן:  33185גוש: 
, 91, 18, 19, 15, 21חלקי חלקות:  33185גוש: 
8811 ,8811 ,8818. 
 .1חלקי חלקות:  33188גוש: 
 .59, 5חלקי חלקות:  32318גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת תחנת הגפה גזית וחיבורה למערכת ההולכה על 

וכן הוספת רצועת תשתיות נלווית  5/ ב'/ 21פי תמ"א 
 לה.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
ייעוד קרקע לתחנת גז ולצנרת הגז הטבעי בתחום  א. 

 התכנית.
 קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים. ב. 
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת  ג. 

 ההולכה והחלוקה. 
 קביעת תנאים להפעלת מערכת ההולכה. ד. 
 קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה.  ה. 
מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה  ו. 

מהקמת מערכת הולכת הגז הטבעי והוראות 
 להסדרת השטח ושיקומו.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 

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

 5112881נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 81-9189111ון: טלפ
עין חרוד )מאוחד(   ה מקומית לתכנון ולבניה הגלבוע,ועד

 81-9122321טלפון: 
 

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

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8500010507מס':
הרחבה נקודתית למגורים 55709ג/ שם התכנית:

 צפון מערב טורעאן
לחוק התכנון  98לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת 

 9 תשריט  51 גרסת: הוראות  8319111315מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  :התרי בנייה והרשאות
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 53118ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צפון מערב טורעאן

 X: 234975קואורדינטה 
 Y: 743125קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .52חלקות במלואן: , מוסדר, 59922גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
 הרחבת שטח מאושר למגורים והסדרת דרך.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
במלואה תוך הרחבת שטח  52תכנון של חלקה  א. 

 המגורים והסדרת דרך במקום שפ"פ.
זכויות הבנייה בשטח שנוסף למגורים זהות לאלו  ב. 

שנקבעו בתכנית התקפה בשאר שטח התכנית 
 .53118ג/

 רי בנייה.קביעת תנאים למתן הית ג. 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  98להגיש התנגדות תוך לחוק, רשאי  588סעיף 

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

 5112881נצרת עילית  38מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 81-9189111טלפון: 

כפר תבור  ית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,ועדה מקומ
 81-9113222טלפון:  51315

 

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:  הגליל המזרחי
 57010 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

 החלפת שטחים, בועיינה נוג'ידאת שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   35111 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

 52311ג/  שינוי
 8821ג/  שינוי

 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נוג'יידאת   .יישוב: בועיינה

 

 גושים וחלקות:
 .3חלקי חלקות:  51118גוש: 
 .2חלקי חלקות:  51119גוש: 

 X: 236025קואורדינטה 
 Y: 746475קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת שטח למבני ציבור ע"ח שטח מגורים, וחילופי 

 שטחים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים ב' לאזור מבנים  שינוי ייעוד שטח מאיזור . 5

 ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי.
שינוי ייעוד שטח מאזור מבני ציבור לאזור מגורים  . 3

 ב'.
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 קביעת הוראות בינוי ופיתוח. . 2
 528%ל 83הגדלת אחוזי בנייה בתא שטח  . 1

 והקטנת קווי בנין.
 , ותכסית518%הגדלת אחוזי בנייה ל  18בתא שטח  . 1

מ"ר  188לי לאמי, הקטנת גודל מגרש מינ18%ל
 דים מפולשת.ווהוספת אפשרות לקומת עמ

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1832ובילקוט הפרסומים  82/81/3851

 .35/81/3851, בתאריך 1921עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק לתכנון ולבניה מחוז 

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 81-9113222טלפון:  51315
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

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

 58808 ג/ מפורטת מס':
 קדרים. אזור לולים  שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   38212 מקומית ברמה מפורטת 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

 1911ג/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 28תתל/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קדרים   .

 

 גושים וחלקות:
 .18, 1חלקי חלקות:  51131גוש: 

 X: 244900קואורדינטה 
 Y: 755625קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרה והרחבת חוות לולים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שימושים ותכליות

 זכויות והגבלות בנייהקביעת 
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה ופיתוח לשטח מבני 
 משק ע"פ תכנית זו שייעודו ענפים משקיים בתכנית 

 1911ג/ 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9889ובילקוט הפרסומים  89/82/3851

 .83/82/3851, בתאריך 2991עמוד 
 

את במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצ
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
 53588ראש פינה  ית לתכנון ולבניה הגליל העליון,מקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 81-9959212טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 57850 מפורטת מס':ג/
 שינוי הוראות וזכויות בנייה, שאר יישוב שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   35831 מקומית ברמה מפורטת 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

 1889ג/  שינוי
 12ג/  שינוי
 828גע/ מק/  שינוי

 8/ 3תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שאר יישוב   .

 

 וחלקות:גושים 
 .29חלקי חלקות:  52218גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה לצורך הסדרת בנייה קיימת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הגדלת אחוזי בנייה.5
 . שינוי קוי בניין.3
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9991ובילקוט הפרסומים  81/88/3851

 .39/89/3851, בתאריך 1191
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
 53588ית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ראש פינה מקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 81-9959212טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  8880901500מס':
  מערכת הולכת הגז הטבעי  שם התכנית:

 הרחבת תחנת הגז דברת
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת מס': זרעאלים מופקדת לתכנון ולבניה י
 55 תשריט  35 גרסת: הוראות  8281891311

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 55221ג/  כפיפות
 52998ג/  כפיפות
 58משצ/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 5/ 21תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 / ב21תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
  91תחנת הגז דברת בסמוך לישוב דברת ולכביש 

 X: 233880קואורדינטה 
 Y: 728135קואורדינטה 

 

 תכנון גובלים: הגליל המזרחי.מרחבי 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9, 1, 3חלקי חלקות:  59891גוש: 
 .28חלקות במלואן:  51895גוש: 
 .38, 39, 31, 39, 3חלקי חלקות:  51895גוש: 
 .15, 21חלקי חלקות:  51991גוש: 
 .59, 59, 51חלקי חלקות:  51999גוש: 

 

 מטרת התכנית:
דברת" וחיבורה למערכת הרחבת תחנת הגז הקיימת "

, וכן הרחבת 5ב'  21ההולכה והחלוקה ע"פ תמ"א 
 רצועת התשתיות הנלווית לה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד קרקע לתחנת גז ולצנרת הגז הטבעי בתחום  א. 

 התכנית.
 קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים. ב. 
מערכת קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת  ג. 

 ההולכה וחיבורה למערכת החלוקה.
 קביעת תנאים להפעלת מערכת ההולכה. ד. 
 קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה.  ה. 

מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה  ו. 
מהקמת מערכת הולכת הגז הטבעי והוראות 

 להסדרת השטח ושיקומו.
 

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

ימים  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
עה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההוד

בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
טלפון:  5112881נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 81-9189111
טלפון:  59538מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 

81-9138998 
 

ון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תיד
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 מתאר מקומית 

  8555750501מס':
 מכון שאיבה אכסאל 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 
מתאר  לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת תכנית

 51 גרסת: הוראות  8333531311מקומית מס': 
 58 תשריט 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 59119ג/  שינוי

 21תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: אכסאל   .

 מדרום ליישוב אכסאל
 X: 230600קואורדינטה 
 Y: 730900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 59839גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 העתקת ושדרוג תחנת שאיבה לביוב
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 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת ייעוד למתקנים הנדסיים

 

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 98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  5112881נצרת עילית  38הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 81-9189111

נצרת  1מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 
 81-9199191טלפון:  51888עילית 

 

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:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  8500907501מס':
שינוי ייעוד משצ"פ לשטחים פתוחים  שם התכנית:

 ומוסדות ציבור
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית  , בדבר אישור1965 –והבניה, התשכ"ה 
 1 גרסת: הוראות  8399895311מפורטת מס': 

 1 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 28/ 9982/ מע/ מק/ 2 שינוי
 52111ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר עילוטאיזור תעשיה

 

 גושים וחלקות:
 .15חלקי חלקות: , מוסדר, 51191 גוש:

 X: 225045קואורדינטה 
 Y: 736765קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מתן אפשרות להקמת תחנת כיבוי אש באזור התעשיה 

 של עילוט
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד משצ"פ לשטחים פתוחים ומוסדות ציבור.5
 . קביעת השימושים ותנאים לקבלת היתר בנייה.3
 . קביעות הוראות וזכויות ומגבלות בנייה2

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1898ובילקוט הפרסומים  25/81/3851

 .81/89/3851, בתאריך 1921עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
נצרת  1מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, ציפורן 

, וכל המעוניין רשאי 81-9199191טלפון:  51888עילית 
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 אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 58818 מפורטת מס':ג/
 תכנית מפורטת לשכונה מזרחית  שם התכנית:

 עראבה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   38818 מקומית ברמה מפורטת מס': ג/

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1318ג/  שינוי
 51199ג/  שינוי
 52538ג/  שינוי
 53881ג/  שינוי
 9195ג/  שינוי
 1133ג/  שינוי
 58235ג/  שינוי
 58189ג/  שינוי
 8889ג/  שינוי
 58211ג/  שינוי
 1851ג/  שינוי

 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות
 33תמא/  כפיפות

 / ג2/ 55תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עראבה   .

 המקום נמצא בצד המזרחי של עראבה
 

 גושים וחלקות:
, 98  91, 12  19, 21, 38חלקות במלואן:  58212גוש: 

15 ,11  19. 
, 11, 13, 18, 28, 39  39חלקי חלקות:  58212גוש: 

89  89 ,582  581. 
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 .21, 21, 5חלקות במלואן:  58211גוש: 
, 15 ,18, 29, 29, 39, 9  3חלקי חלקות:  58211גוש: 

11, 11 ,555. 
 .588חלקי חלקות:  58159גוש: 

 X: 233000קואורדינטה 
 Y: 751500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מרכז עירוני מזרחי בעראבה עם שימושים 

ד',  391.8 מעורבים ושכונת מגורים חדשה, סה"כ כ 
עם דרכים ראשיות ומקומיות שטחי שצ"פ ושב"צ 

 והשירותים המקומיים הדרושים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
התווית דרכים וקביעת הנחיות תחבורה לדרכים  א. 

 קיימות ומתוכננות.
שינוי ייעוד ממגורים א' וחקלאות למגורים, מסחר  ב. 

 ותעסוקה, שטחי ציבור פתוחים ובנייני ציבור.
שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים א, ב ומגורים,  ג. 

 מסחר ותעסוקה, שטחים פתוחים, ומבני ציבור.
 אות בנייה לשימושי הקרקע השונים.קביעת הור ד.
הגדלת שטח ייעוד לתחנת תדלוק מאושרת ללא  ה.

 שינוי זכויות בנייה מותרות לפי תכנית מאושרת 
 .58211ג/ 

, אשורו ע"י 981הקלות בקו בנין מדרך קיימת מס'  ו. 
 :121הולנת"ע מס' 

 981מ' מציר דרך  98מ' במקום  38קו בנין  . 5
וצעת, שטח מלאכה עבור היעודים: דרך מ

 ותעשיה, מסחר ומשרדים ומגורים ב'.
התחברויות של דרך שירות פנימית מס'  3 . 3

 .981לדרך אזורית מס'  9815
ז. קביעת חלק מתחום התכנית כמתחמים ולאיחוד 

 וחלוקה ללא הסכמת בעלים
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9891ובילקוט הפרסומים  59/85/3851

 .51/85/3851, בתאריך 3919עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
 טלפון:  ,מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, סח'נין

לעיין בה בימים , וכל המעוניין רשאי 81-9119118
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלות תרשיחא, 
 מעלה הגליל

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

 57070 מס' ג/מתאר מקומית 
 שם התכנית: אזור תעסוקה מעלות תרשיחא , 

 כפר ורדים
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 

שפורסמה בעיתונים  35959 מתאר מקומית מס': ג/
, 3129, התשעו, עמוד 1591ובילקוט הפרסומים 

לחוק  98. וכי בהתאם לסעיף 59/85/3859בתאריך 
, מופקדת במשרדי 5891התכנון והבניה, תשכ"ה

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי 
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא, מעלה 

 35959 הגליל תכנית מתאר מקומית מספר ג/
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 51113ג/  שינוי
 1889ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .יישוב: מעלות

 יישוב: כפר ורדים   .
אזור תעסוקה מעלות תרשיחא, כפר ורדים לאורך כביש 

9922. 
 X: 223200קואורדינטה 
 Y: 768200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12  13, 22, 31חלקות במלואן:  59281גוש: 
 .21, 23  25, 38, 39  31, 32חלקי חלקות:  59281גוש: 
 .19  11חלקי חלקות:  59289גוש: 
 .3חלקות במלואן:  59288גוש: 
 .18, 11, 51  52, 1  2, 5חלקי חלקות:  59288גוש: 
 .31  39, 52  53חלקי חלקות:  59153גוש: 
 .11, 21  22, 38חלקות במלואן:  59151גוש: 
, 18  11, 29 ,21, 23, 28, 2חלקי חלקות:  59151גוש: 

13  11 ,19. 
 .58, 1, 2חלקי חלקות:  59159גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנון מפורט לאזור תעסוקה המשותף מעלות תרשיחא

 .51113המאושר בתכנית ג/ כפר ורדים 
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 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מגרשים לתעסוקה, תעשייה, מתקנים  א. 

 הנדסיים, דרכים ושצ"פ.
שינוי במערכת הדרכים וקביעת דרכי גישה וכניסות  ב. 

 למגרשים.
קביעת הוראות לבינוי, עיצוב אדריכלי, פיתוח נופי  ג. 

 ומגבלות בנייה.
מגבלות, הוראות ותנאים סביבתיים קביעת  ד. 

 לשמירת איכות הסביבה.
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בחלק מתחום  ה. 

 התכנית.
 

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

כל  . m.gov.ilwww.pniהפנים 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  98לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  588סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

טלפון:  5112881נצרת עילית  38ן, מעלה יצחק הצפו
ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 81-9189111

 5מקומית לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא, האורנים 
ועדה , 81-8812928טלפון:  31813תרשיחא מעלות

ד.נ מעלה הגליל,   מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל
 81-8818918מעונה  טלפון: 

 

ת לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדו
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:  מעלה הגליל
 70808 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 שם התכנית:אזור תיירות ונופש, עין יעקב
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   59292 מפורטת 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

 58121ג/  שינוי
 1889ג/  שינוי
 51195ג/  שינוי

 8/ 3תממ/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין יעקב.

 

 גושים וחלקות:
 .53  55חלקי חלקות:  59151גוש: 
 .51חלקי חלקות:  59159גוש: 
 .1חלקי חלקות:  59158גוש: 
 .31חלקי חלקות:  58988גוש: 

 X: 221550קואורדינטה 
 Y: 768500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 31הקמת מלונית כפרית במושב עין יעקב תוך גריעה 

 המאושרת. 58221יח"ד אירוח מהתוכנית ג/ 
 

 רי הוראות התכנית:עיק
שינויים בייעודי קרקע משטח פרטי פתוח, דרך  . 5

מאושרת ושטח ללא תכנון מפורט לדרך, פרטי 
 פתוח ואירוח כפרי.

קביעת התכליות השימושים המותרים בכל ייעוד  . 3
 קרקע.

 קביעת זכויות הוראות בנייה. . 2
קביעת הנחיות ארכיטקטוניות והנחיות להשתלבות  . 1

 והסביבה.בנוף 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 1855ובילקוט הפרסומים  51/81/3851

 .39/82/3851, בתאריך 1189עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

ועדה  . וכן במשרדי:81-9189111טלפון:  5112881
ד.נ מעלה הגליל,   מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל

, וכל המעוניין רשאי לעיין 81-8818918מעונה  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 78805 מס':ג/
 תכנית מתאר מעלות תרשיחא שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   52213 ג/ מקומית מס':
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית היחססוג 

 9תמא/  כפיפות
 / ב55/ 2תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 21תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 21תמא/  כפיפות
 8/ 3תממ/  כפיפות



ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו, 21.2.2016  3682

 מספר התכנית היחססוג 
 21תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 2תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 33תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא.יישוב: מעלות

 

 גושים וחלקות*:
, 59282, 59285  59291, 59298גושים בשלמות: 

59188  59189 ,59139  59138 ,59122 ,59121  
59129 ,59129  59128 ,59191  59198 ,59182  
59188 ,59122  59128 ,59112  59118 ,59985  
59982 ,59912 ,59919-59919 ,58553 ,58599  
58581 ,58125 ,58122  58119 ,58821 ,35891  
35891 ,35888 ,35558. 

 .15  23חלקות במלואן:  59211גוש: 
 .99, 91, 93חלקי חלקות:  59211גוש: 
 .55, 8  9, 1  3חלקות במלואן:  59211גוש: 
 .53, 58, 9, 1, 5חלקי חלקות:  59211גוש: 
, 59, 51, 53, 58, 1, 1חלקות במלואן:  59211גוש: 

59  58. 
 .8חלקי חלקות:  59211גוש: 
, 29  21, 31, 51  52חלקות במלואן:  59219גוש: 

12 ,18  13 ,11 ,11 ,95 ,12 ,11 ,11  19 ,98 ,93 ,
91 ,83  82 ,81  89 ,88. 

 .29, 55  58, 5חלקי חלקות:  59219גוש: 
 .58  51, 55, 8חלקות במלואן:  59218גוש: 
 .9חלקי חלקות:  59218גוש: 
 .51  5חלקות במלואן:  59283גוש: 
 .8  1חלקות במלואן:  59289גוש: 
, 31  51, 52  58, 2  5חלקות במלואן:  59281גוש: 

21 ,21  15. 
 .29, 21  22, 38, 8, 1חלקי חלקות:  59281גוש: 
 .91  9חלקות במלואן:  59289גוש: 
 .1  1, 3חלקי חלקות:  59289גוש: 
 .18, 19, 11  51חלקות במלואן:  59288גוש: 
, 11, 11  19, 52  53, 5חלקי חלקות:  59288גוש: 

11  19. 
  11, 18  12, 15  5חלקות במלואן:  59181גוש: 

11 ,18. 
 .13חלקי חלקות:  59181גוש: 
 .39  51, 9  2חלקות במלואן:  59151גוש: 
 .21  22, 28  38חלקי חלקות:  59151גוש: 
 .38  59חלקות במלואן:  59159גוש: 
 .52חלקי חלקות:  59159גוש: 
  53, 58, 1, 1, 3  5חלקות במלואן:   59128גוש: 

52 ,51  38 ,32  31 ,31  39 ,22 ,21  21 ,15 ,12 
 11 ,13 ,11  91. 

 .33  35חלקי חלקות:  59128גוש: 
 .35  51, 51  5חלקות במלואן:  59125גוש: 
 .59  51חלקי חלקות:  59125גוש: 
 .35  59, 51  5חלקות במלואן:  59123גוש: 

 .59חלקי חלקות:  59123גוש: 
 .52, 55, 8חלקי חלקות:  59121גוש: 
, 22  25, 38  39, 39חלקות במלואן:  59111גוש: 

18  19 ,18 ,13  19 ,18. 
, 29  21 ,32  33, 58, 59חלקי חלקות:  59111גוש: 

11  19 ,15. 
  23, 38  59, 55  58חלקות במלואן:  59111גוש: 

29 ,29. 
 .1, 2חלקי חלקות:  59111גוש: 
 .29  28, 39  5חלקות במלואן:  58123גוש: 
 .21, 38חלקי חלקות:  58123גוש: 
 .5חלקי חלקות:  58111גוש: 
 .33  35, 51, 58  5חלקות במלואן:  58985גוש: 
 .32, 58  59, 59  51חלקי חלקות:  58985גוש: 
 .5חלקות במלואן:  58983גוש: 
 .52חלקי חלקות:  58983גוש: 
 .8, 5חלקי חלקות:  58881גוש: 
 .21  31, 35, 51  9, 1  3חלקות במלואן:  58881גוש: 
 .31, 33, 59, 1  9, 5חלקי חלקות:  58881גוש: 
 .55  2חלקות במלואן:  58889גוש: 
 .3  5חלקי חלקות:  58889גוש: 
 29  21, 23  5חלקות במלואן:  35898גוש: 
 22חלקי חלקות:  35898גוש: 
 28  31, 31  5חלקות במלואן:  35885גוש: 
 39חלקי חלקות:  35885גוש: 
 28  31, 31  5חלקות במלואן:  35883גוש: 
 39חלקי חלקות:  35883גוש: 
 .511  513, 518 11, 11 3אן: חלקות במלו 35882גוש: 
 .515, 19  11חלקי חלקות:  35882גוש: 
 5חלקי חלקות:  35515גוש: 
 5חלקי חלקות:  35513גוש: 
 5חלקי חלקות:  35512גוש: 
 5חלקי חלקות:  35511גוש: 
 3חלקות במלואן:  35511גוש: 
 5חלקי חלקות:  35511גוש: 

 

הסדר זכויות  *עקב פעולות הסדר מקרקעין עפ"י פקודת
( חלו שינויים 5898במקרקעין )נוסח חדש, תשכ"ט

במספרי החלקות ביחס לפרסום של מסמכי התכנית 
 המופקדת.

 

 מטרת התכנית:
קביעת מתחמים חדשים שיאפשרו את פיתוחה של  א. 

 נפש. 21.888 מעלות תרשיחא לעיר בת כ
הוספת שטחים למבני ציבור, תעסוקה, מסחר  ב. 

 ם.ושטחים פתוחי
יצירת מערך דרכים מדרגי וברור שיחבר את כל  ג. 

 חלקי העיר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות בשטח  א. 

 התכנית.
 קביעת הנחיות להבטחת תנאים סביבתיים נאותים. ב. 
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 קביעת הנחיות לשימור הנוף הטבעי בישוב ובסביבתו. ג. 
 מערך התשתיות העירוני.קביעת הנחיות לפיתוח  ד. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע"א, 9319ובילקוט הפרסומים  89/81/3855

 .58/89/3855, בתאריך 1881עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  38לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 81-9189111טלפון:  5112881
 5מקומית לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא, האורנים 

, וכל 81-8812928טלפון:  31813תרשיחא מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 

 אורי אילן
 ולבניה יו"ר הועדה המחוזית לתכנון

 מחוז צפון 
 

שם האגודה: ייזום ופיתוח מילואות פרוד - אגודה שיתופית   )5(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006022-8.  

המען: אזור התעשייה עכו 25201.  

תאריך רישום: י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: שקדי הגליל - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

השם החדש: שקדי כפר בלום - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005010-4.

מיום: ט"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016(.

ט"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

ר.ע.י.י. השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-398945-9(

)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 22.3.2016, בשעה 18.00, במשרד עו"ד דרזנין רמאן 
גן, לשם הגשת דוח סופי של  רמת   ,11 בגין  רח' מנחם  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נדב דרזנין, עו"ד, מפרק  

גראנד וורקר בע"מ
)ח"פ 51-260394-5(

)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 
10.00, אצל המפרק, רח'   הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2016, בשעה 
גיבורי ישראל 24, בית רעים, קומה ב, נתניה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אליהו חיים ביטון, עו"ד, מפרק  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שם האגודה: גרין קואט אלונים - אגודה שיתופית חקלאית   )1(

בע"מ.

מס' האגודה: 57-006018-6.  

המען: דואר אלונים 30040.  

תאריך רישום: ט"ז שבט התשע"ו )26 בינואר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: מקרקעי מילואות - אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006019-4.  

המען: ד"נ אשרת 25201.  

תאריך רישום: י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה   - העמק  מדגה  האגודה:  שם   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006020-2.  

המען: ד"נ בית שאן, מעוז חיים 1084500.  

תאריך רישום: י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה   - בעמק  שדות  האגודה:  שם   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006021-0.  

המען: ד"נ עמקים, גבע 3657900.  

תאריך רישום: י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
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מסעדת מרקש בע"מ
)ח"פ 51-190912-9(

)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 
עילם  חשבון  רואי  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,30.3.2016 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  12ג,  החבצלת  רח'  אזולאי,  ומוריס 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנחס אלהרר, מפרק  

בית אריזה מיסודה של ורד אגס בע"מ
)ח"פ 51-050190-1(

)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 31.3.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' ששת 
דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,31 קומה  צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל סבג, עו"ד, מפרק  

ד.ק. קסלר )1996( בע"מ
)ח"פ 51-234555-4(

)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 
 ,14 יואל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.4.2016 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חולון, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד זיו, מפרק  

אחים הרשברג שווק בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-351452-1(

)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'  הרשברג,  קבוצת  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.4.2016 ביום   תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,18 הפלדה  גלגלי 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון ברוך, מפרק  

בטיחות סבירוני בע"מ
)ח"פ 51-189741-5(

)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 27.3.2016, בשעה 9.00, במשרד רואי חשבון גסר-רשפי 
ושות', רח' אחוזה 142, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב סבירוני, מפרק  

סטון חברה נאמנותית בע"מ
)ח"פ 51-480008-5(

)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 28.3.2016, בשעה 16.00, אצל ארד ושות', משרד עורכי 
דין,  רח' קרמניצקי 1, תל אביב 6789901, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף דנציגר, עו"ד, מפרק  

כונלי דיג'יטל בע"מ
)ח"פ 51-353715-9(

)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,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,29.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,10 קומה   ,2 ב.ס.ר  מגדל   ,1 גוריון  בן 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור כדורי, עו"ד, מפרק  

יבולים נטורל - מוצרים טבעיים ואורגניים בע"מ
)ח"פ 51-317689-1(

)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 
קיבוץ  המפרקת,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,30.3.2016 ביום  תתכנס 
משמר השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל הדר זימן, עו"ד, מפרקת  
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איפוס סטטוס שיווק וסחר בע"מ
)ח"פ 51-226153-8(

)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 4.4.2016, בשעה 12.30, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

בי. מוס בע"מ
)ח"פ 51-130287-9(

)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 4.4.2016, בשעה 13.30, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

אופטימום שריג בע"מ
)ח"פ 51-116449-3(

)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 4.4.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

אייטש טו קארנט בע"מ
)ח"פ 51-389368-5(

)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 4.4.2016, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

יוניפוד - תוספי מזון בע"מ
)ח"פ 51-153825-8(

)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 
רח'  הרשברג,  קבוצת  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.4.2016 ביום   תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,18 הפלדה  גלגלי 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון ברוך, מפרק  

ניתוח פיננסי )נ.פ.( בע"מ
)ח"פ 51-153512-2(

)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 
תתכנס ביום 3.4.2016, בשעה 11.00, במשרדי המפרקת, רח' הכנסת 
47/10, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זהבית ברזילי, עו"ד, מפרקת  

אמדיזיין בע"מ
)ח"פ 51-397547-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,3.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
יוני נתניהו 30, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כפיר מתן, מפרק  

פרודייפרס בע"מ
)ח"פ 51-462269-5(

)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'  בנבנישתי,  משה  אצל   ,9.00 בשעה   ,3.4.2016 ביום  תתכנס 
מישר 36, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרין מנור-חברוני, עו"ד  
באת כוח החברה
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ד. זילברבוים בע"מ
)ח"פ 51-300004-2(

)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 
תתכנס ביום 10.4.2016, בשעה 10.00, במשרדי עו"ד ברקמן, וקסלר, 
בלום ושות', מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 36, תל אביב,  
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דיני כספי, עו"ד, מפרקת  

חלקה 215 בגוש 10041 בע"מ
)ח"פ 51-039991-8(

)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 
פוליצר  חברת  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,10.4.2016 ביום  תתכנס 
חדרה 1982 בע"מ, רח' יצחק רבין 11, חדרה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

רותם פוליצר, עו"ד, מפרקת  

י. חכמי בע"מ
)ח"פ 51-305098-9(

)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   ,10.00 בשעה   ,11.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
החרצית 2, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן חכמי, מפרק  

טי.זד. תויות בע"מ
)ח"פ 51-409972-0(

)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 
10.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 11.4.2016, בשעה 
סופי של המפרק,  דוח  25, פתח תקווה, לשם הגשת  מודיעין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו פינקלשטין, מפרק  

ד.ע. קינג סולבר בע"מ
)ח"פ 51-490744-3(

)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 
ליאונרדו  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.4.2016 ביום   תתכנס 
דה וינצ'י 4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד עציוני, מפרק  

פיד תוכנה )מו"פ( בע"מ
)ח"פ 51-477068-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
15.00, אצל המפרקת, רח'  בשעה   ,5.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הילה עבאדי, עו"ד, מפרקת

שוגון מוצרי נוחות בע"מ
)ח"פ 51-414146-4(

)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 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,6.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
השקמה 19, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו חלפון, מפרק  

פנובה בע"מ
)ח"פ 51-514206-5(

)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 9.4.2016, בשעה 18.30, אצל המפרק, שד' מוריה 19, 
חיפה 3457503, טל' 054-803333, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה גרינבלום, מפרק  
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צוקי בר-דם בע"מ
)ח"פ 51-402233-4(

)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 תתכנס ביום 11.4.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, קיבוץ 
אשדות יעקב )איחוד(, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור אדם, מפרק  

מג פולס טק בע"מ
)ח"פ 51-184296-5(

)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 
ויניק 43,  רח'  ביום 12.4.2016, בשעה 14.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל פנקס, עו"ד, יועצת משפטית  

ליאוני בע"מ
)ח"פ 51-458402-8(

)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 
חבצלת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.4.2016 ביום  תתכנס 
השרון 20, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף אהרוני, מפרק  

נרקיסי גבריאל בע"מ
)ח"פ 51-252728-4(

)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' פנקס 64,  תתכנס ביום 14.4.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלישע בן תמר, מפרק  

בת נס בע"מ
)ח"פ 51-048391-0(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
שפירא 4, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיר גליל, מפרק  

נאות סתיו חברה לתפעול מוסדות סיעוד בע"מ
)ח"פ 51-405781-9(

)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   ,10.00 בשעה   ,11.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
שפירא 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיר גליל, מפרק  

אורטופול בע"מ
)ח"פ 51-292729-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,1 טוב  שם  הבעל 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פולט יוסופוב, מפרק  

א.י.א. תנובת הארץ בע"מ
)ח"פ 51-350313-6(

)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   ,10.00 בשעה   ,11.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
נחל הבשור 9א, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה ברמן, מפרק  
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כל אדם הטוען שהוא נושה החברה, יגיש למען הנ"ל או לפקס' 
03-6417246, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, את הוכחות החוב.

                                                    אמיר תירוש   אייל פלטי
        נושאי משרה בחברה

זלוף השקעות בע"מ 
)ח"פ 510984495(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10:00 בשעה   17/04/2016 ביום  תתכנס 
אלון יגאל 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

פלג נציגויות מסחר שיווק ותעשיות 1981 בע"מ 
)ח"פ 510890171(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10:00 בשעה   17/04/2016 ביום  תתכנס 
אלון יגאל 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

וארם יצחק קבלן לעבודות חשמל קירור ומיזוג בע"מ 
)ח"פ 513766048(

)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 17/02/2016 התקבלה 
ניר   ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

רויט, מרח' האומן 17, חדרה, טל' 04-6335441, 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 07/04/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

ניר רויט, מפרק

מקית סושי רובוט בע"מ
)ח"פ 51-380868-3(

)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 14.4.2016, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' ענבר 23, 
קיסריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית פרבר, מפרקת  

א.פ. )באר שבע( סחר תעשייה ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-159564-7(

)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 14.4.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הר כנען 29, 
באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים פיינבלום, מפרק  

גוש 6438 חלקה 73 כ"ס בע"מ
)ח"פ 51-292590-0(

)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 14.4.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' וייצמן 62, 
כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עשהאל טל, מפרק  

סאני תקשורת )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203676-5(

הודעה על דחיית האסיפה הכללית של נושי החברה

החברות  לפקודת   323 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי האסיפה הכללית של נושי החברה 
אשר היתה אמורה להתכנס ביום שלישי, 9.2.2016, בשעה 12.00, 

נדחית ליום ראשון, 3.4.2016, בשעה 12.00.

במשרדי  אביב,  רמת   ,19 ברודצקי  ברח'  תתקיים  האסיפה 
לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ.

על סדר יומה של האסיפה: פירוק מרצון של החברה. לאסיפה 
יוגש דוח מלא על מצב עסקיה של החברה. האסיפה תהיה רשאית 
וכן  נכסיה,  ולחלוקת  החברה  לעסקי  מפרק  שיהיה  אדם  להציע 

ועדת ביקורת.
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סאן סט אירועים בע"מ 
)ח"פ 514284389(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 11/02/2016 התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גלינה  שטרנברג, מרח' הציונות 45, אשדוד, טל' 054-5270737, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/06/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

גלינה שטרנברג, מפרקת 

מוסך אם-הדרך בע"מ 
)ח"פ 511617367(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16/02/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,077-4560430 טל'  גן,  רמת   ,5 החילזון  מרח'  עמי,  בן  שירלי 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/07/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,12:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

שירלי בן עמי, עו"ד, מפרקת 

משרד וגן יבוא וסחר בע"מ 
)ח"פ 514765650(

)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 07/02/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 
אייזיק אוחנה, מרח' אגס 4/46, אשדוד, טל' 08-8525269, 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 07/06/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יצחק אייזיק אוחנה, מפרק 

חי בזק צילום 1999 בע"מ 
)ח"פ 512761503(

)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 16/02/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב  
למפרק   ,053-7772434 טל'  גן,  רמת   ,10 גימל  כף  מרח'  ביבי, 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/06/2016  
בשעה 08:00, במשרדי עו"ד אורן כמוס, רח' סירני 9, חולון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         

יעקב ביבי, מפרק 
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גתגיב בע"מ
)ח"פ 51-477313-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

מתן לוין, מרח' סנהדרין 4, תל אביב, למפרק החברה.

מתן לוין, מפרק

אי.ג'י.די. אינטרנשיונל גנטיק דיוולופמנט בע"מ
)ח"פ 51-158625-7(

)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 3.2.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

יחזקאל קשי, ממשק מס' 65, מושב היוגב, למפרק החברה.

יחזקאל קשי, מפרק

צור שרותי תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-208227-2(

)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 2.2.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

אברהם צור, מרח' התמר 32, חיפה, למפרק החברה.

אברהם צור, מפרק

זיגמן )1977( המרכז לשווק ויצור ברגים בע"מ
)ח"פ 51-075815-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

רפאל רותם, מרח' סמטת מגידו 4, קריית אונו, למפרק החברה.

רפאל רותם, מפרק

ווי אל בי טלקום בע"מ 
)ח"פ 514051010(

)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 31/01/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דנה  ליאור, מרח' הרכבת 58, תל–אביב-יפו, טל' 03-7775200, 

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.

דנה ליאור, עו"ד, מפרקת 

טקמא בע"מ
)ח"פ 51-425418-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל בייצר, מרח' יוסף 

לוי 2, קריית ביאליק, למפרק החברה.

טל בייצר, עו"ד, מפרק

מוצרי סינטור בע"מ
)ח"פ 51-081627-5(

)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 30.12.2015, התקבלה 
אונגר,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' המסגר 32, תל אביב, למפרק החברה.

אברהם אונגר, מפרק

שנפס את עזר הנדסה ושמאות בע"מ
)ח"פ 51-312296-0(

)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 2.2.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

בנימין עזר, מרח' שלמה המלך 63, תל אביב, למפרק החברה.

בנימין עזר, מפרק
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כספי אוסלקה חלד ניהול בע"מ
)ח"פ 51-468837-3(

)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 
בעלי  שכל  לאחר   ,1.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
קיום  בדבר  מוקדמת  הודעה  לקבלת  זכותם  על  ויתרו  המניות 
האסיפה, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

זאב אוסלקה, משד' רוטשילד 25, 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.

זאב אוסלקה, מפרק

מילניום קרנות נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-352675-6(

)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   ,3.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי פייס, אצל מיטב 
צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים  ששת  דרך  רח'  בע"מ,  השקעות  דש 

קומה 26, בני ברק, טל' 03-7904450, 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.

צחי פייס, עו"ד, מפרק

מבטח תעשיות אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-225565-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.9.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  רמי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

רמי כהן, עו"ד, מפרק

קדושים מתכות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-323636-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף קדושים, מרח' אשל 23, 

יקנעם 2061502, 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.

יוסף קדושים, מפרק

ב.א.ח ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-403158-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים יפים חפץ, מרח' השרון 

39, אבן יהודה, 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.

חיים יפים חפץ, מפרק

קליר סקי סרויסס בע"מ
)ח"פ 51-264775-1(

)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 27.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת פלץ-פולג, מרח' 

המנופים 8, הרצליה, טל' 03-6888825, 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.

עינת פלץ-פולג, עו"ד, מפרקת
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קליפקיוב בע"מ
)ח"פ 51-460468-5(

)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'  בורשטיין,  איתן  אצל   ,9.00 בשעה   ,5.4.2016 ביום   תתכנס 
דויד ילין 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עינב בורשטיין, עו"ד, מפרקת  

הוצאות "יאיר" על שם אברהם שטרן )1995( בע"מ
)ח"פ 51-214594-7(

)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 5.4.2016, בשעה 16.00, במשרדי שריר שיוו ושות', רח' 
ולנברג 24, מגדלי זיו, מגדל D, קומה 5, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

ערן רייכמן, מפרק  

ב.ח. חמו )1990( חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-148053-5(

)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 6.4.2016, בשעה 8.30, אצל המפרק, באמצעות עו"ד 
אורן סלעי, רח' דרך בר יהודה 52, נשר, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין חמו, מפרק  

ביוטיקה בע"מ
)ח"פ 51-392031-4(

)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 
דנהירש  דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,8.4.2016 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק  

ריליף מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-387802-5(

)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 24.3.2016, בשעה 17.00, במשרדי פרל, כהן, צדק, לצר, 
ברץ, רח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל העגול, קומה 18, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שדה, עו"ד, מפרק  

רובין אר.טי. בע"מ
)ח"פ 51-487053-4(

)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 30.3.2016, בשעה 12.00, אצל משרד עורכי דין הירש-

 ,20 לינקולן  רח'  רובינשטיין,  בית  ושות',  אורן  גילת,  מזרחי,   פלק, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דן דישבק, מפרק  

שפיר מרכז הדרכה בע"מ
)ח"פ 51-445437-0(

)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 30.3.2016, בשעה 13.30, אצל המפרק, רח' ברקת 12, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק קוכנר, עו"ד, מפרק  

שפיר הנדסה פרוייקט 531 בע"מ
)ח"פ 51-404499-9(

)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 30.3.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ברקת 12, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק קוכנר, עו"ד, מפרק  
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שירותי סי-1 בע"מ
)ח"פ 51-149303-3(

)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 
הכשרת  חברת  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,14.4.2016 ביום  תתכנס 
 הישוב בישראל בע"מ, רח' ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון, קומה 36, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמשון מרפוגל, מפרק  

אל.איי.אמ.אס החזקות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-302135-2(

)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 15.4.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הברזל 32ב, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  תל אביב, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גונן גלוברמן, רו"ח, מפרק  

סקרינגו בע"מ
)ח"פ 51-471465-8(

)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 17.4.2016, בשעה 10.00, במשרדה הרשום של החברה, 
רח' ששת הימים 35, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילון גכט, מפרק  

פרדסנים מהטבע בע"מ
)ח"פ 51-437427-1(

)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 
 ,2 יבנה  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,17.4.2016 ביום   תתכנס 
תל אביב 6579102, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון יאיר פלד, מפרק  

טוטוקרד בע"מ
)ח"פ 51-289627-5(

)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 
 ,5 כנרת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.4.2016 ביום  תתכנס 
מגדל ב.ס.ר. 3, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל פלום, עו"ד, מפרק  

צלון תריסים בע"מ
)ח"פ 51-179987-6(

)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 
ביום 10.4.2016, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, מרכז  תתכנס 
עזריאלי 5, הבניין המרובע, קומה 26, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו פרישתא, עו"ד, מפרק  

צלון תריסים לשיווק בע"מ
)ח"פ 51-190660-4(

)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 
ביום 10.4.2016, בשעה 11.00, במשרדו של המפרק, מרכז  תתכנס 
עזריאלי 5, הבניין המרובע, קומה 26, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו פרישתא, עו"ד, מפרק  

א.מ.י קשרים בע"מ
)ח"פ 51-429076-6(

)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 
ביום 10.4.2016, בשעה 10.00, במשרד המפרק, שד' משה  תתכנס 
גושן 36, קריית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי שרם, עו"ד, מפרק  
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חנן ומרדכי הובלות בע"מ
)ח"פ 51-280987-2(

)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 
 ,18 אחוה  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה  ביום 3.4.2016,  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי קריידן, עו"ד, מפרק  

ר.ד אחזקות מבנים בע"מ
)ח"פ 51-454941-9(

)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 3.4.2016, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' קק"ל 82/31, 
קומה ב', באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מעיין סבג, עו"ד, מפרקת  

צ.ח.מ. אפיקים פרויקטים בינלאומיים בע"מ
)ח"פ 51-178381-3(

)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 6.4.2016, בשעה 11.00, במשרד ליפא מאיר ושות', רח' 
ויצמן 2, קומה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איילת ברקוביץ, עו"ד  
באת כוח המפרקת

גיא שירותים אלקטרוניים מקוונים בע"מ
)ח"פ 51-152987-7(

)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 10.4.2016, בשעה 9.00, אצל משרד פישר, בכר, חן, וול, 
אוריון ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב 64731, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר חן, מפרק  

אימג' אינפומדיה בע"מ
)ח"פ 51-417872-2(

)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 
תתכנס ביום 17.4.2016, בשעה 16.00, במשרד עו"ד אלעזר טננבוים, 
רח' מיקוניס 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד פיניאן, מפרק  

שומרים הפקד לעירך בע"מ
)ח"פ 51-443750-8(

)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'  המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה   ,17.4.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
מיקוניס 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעזר טננבוים, עו"ד, מפרק  

שירותי מיפוי ומידע בע"מ
)ח"פ 51-355885-8(

)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 
דרך  רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,18.4.2016 ביום  תתכנס 
מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 27, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא טל, עו"ד, מפרק  

א.ש.ב.ס. ייזום בע"מ
)ח"פ 51-284942-3(

)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 1.4.2016, בשעה 12.30, אצל ש. תמן בע"מ, רח' גלגל 
המזלות 4, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז שפלר, רו"ח, מפרק  
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עזריאל גושן )1974( בע"מ
)ח"פ 51-067448-4(

)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 
 ,42 14.00, במשרד המפרק, רח' אגריפס  ביום 15.4.2016, בשעה 
ירושלים, טל' 02-6247141, פקס' 02-6247144, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עידו שוורץ, עו"ד, מפרק  

חונים וקונים בע"מ
)ח"פ 51-239838-9(

)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 
אצל  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,17.4.2016 ביום  תתכנס 
מליסרון בע"מ, שד' אבא אבן 1, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא כשר, עו"ד, מפרק  

איחוד מוניות הנשיא אשדוד בע"מ
)ח"פ 51-382806-1(

)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 
מבוא  רח'  המפרק,  אצל   ,19.00 בשעה   ,1.5.2016 ביום  תתכנס 
האמוראים 1/9, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק פלוינסקי, עו"ד, מפרק  

קלאקס בע"מ
)ח"פ 51-451770-5(

)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 29.5.2016, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' נתנזון 28, 
חיפה 3309611, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת חיים, עו"ד, מפרקת  

קיו. אקס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-152987-7(

)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 11.4.2016, בשעה 18.30, במשרדי המפרק,  הנ"ל תתכנס 
הביל"ויים 25, גדרה, טל' 08-8592161, שלוחה 2, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל אזולאי-סימון, עו"ד, מפרק  

סרנגה יצחק בע"מ
)ח"פ 51-390525-7(

)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 11.4.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הרברט 
סמואל 27, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי שוקרון כהן, עו"ד, מפרק  

ב.ר.י.א החזקות בע"מ
)ח"פ 51-289165-6(

)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 12.4.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הרברט 
סמואל 27, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי שוקרון כהן, עו"ד, מפרק  

ביוסנסור סיסטימס דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-279770-5(

)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 14.4.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הנחושת 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן מתוקי, מפרק  
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חצב וירטואלי
)ח"פ 51-524801-1(

)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 21.3.2016, במשרדי המפרק, רח' האלונים 20, נתניה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

גיא ברוך, מפרק  

ג.י יובל גל שירותים 2012 בע"מ
)ח"פ 51-470908-8(

)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 22.3.2016, בשעה 17.00, במשרדי המפרק, רח' המדע 1, 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ראט, מפרק  

שלי מדיקל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-502216-8(

)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 22.3.2016, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' המדע 1, 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ראט, מפרק  

מעיין טל בע"מ
)ח"פ 51-465484-7(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי המניות ונושי החברה
החברות  לפקודת  321)א(  סעיף  להוראות  בהתאם 
שהתקבלה  להחלטה  ובהמשך  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בהתאם  בזה  מפרסמת  החברה  הנ"ל,  החברה  בדירקטוריון 
כושר  )בלא  מרצון  פירוקה  לקראת  לפקודה,   )3(319 לסעיף 
ביום  יתכנסו  החברה,  ונושי  מניות  בעלי  אסיפות  כי  פירעון(, 
13.3.2016, לפי החלוקה: בשעה 12.00 בעלי מניות, בשעה 13.00 
נושים בדין קדימה )עובדים ורשויות מס(, בשעה 14.00 נושים 
אחרים; האסיפות יתכנסו במשרדי עו"ד יגאל )ישראל( מדר, רח' 
בן יהודה 12 פינת בן הלל 12, ירושלים, טל' 02-6722080, פקס' 

.info@adv-il.com :02-6244499, דוא"ל
יגאל )ישראל( מדר, עו"ד  
      בא כוח החברה

אשטרום אחזקות תעשיה בע"מ
)ח"פ 51-165019-4(

)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 
פרסום  מיום  ימים   30 שלאחר  הראשון  העסקים  ביום  תתכנס 
הודעה זו ברשומות, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' קרמניצקי 10, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם נוסבאום, מפרק  

תמר מרום בע"מ
)ח"פ 51-344045-3(

)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 23.3.3016, במשרדי המפרקת, רח' שילה 5, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

תמר מרום, מפרקת  

פייטון למסחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-171816-5(

)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 21.3.2016, במשרדי המפרק, רח' העבודה 3, נס ציונה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דוד יטיב, מפרק  

פייטון נכסים בע"מ
)ח"פ 51-205392-7(

)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 21.3.2016, במשרדי המפרק, רח' העבודה 3, נס ציונה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דוד יטיב, מפרק  
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ל.א. קרליבך נכסים בע"מ
)ח"פ 51-384875-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת 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 4.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  אבינרי,  חני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, למפרקת החברה במקומה של 

עו"ד שירי שומינר.

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.

חני אבינרי, עו"ד, מפרקת

ויטלייף פרטנרס מנג'מנט
)ש"מ 55-020864-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 31.12.2015, 
העביר השותף המוגבל בשותפות, .Dover Street V L.P, את 
 Strategic Partners כל הזכויות והחובות שלו בשותפות לידי

.VI Acquisitions O, L.P.
ג'פרי דיקן          אסנת פרוינד

            מורשי חתימה בשותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושי החייב
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 1905/04

שם החייב: אברהם הושמנד.

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי 
החייב בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד לנושים 
בדין קדימה

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 16017-08-12

שם החייבת: בוארון מפעלי מתכת בע"מ, ח"פ 51-144565-2.

החברה  מפרק  ידי  על  החייבת  לנושי  הודעה  בזה  ניתנת 
בדבר חלוקת דיבידנד ראשון ואחרון לנושי החייבת כדלקמן:

נושים בדין קדימה: דיבידנד חלקי ראשון ואחרון ביחס לתביעת 
החוב שהוגשה מטעם המוסד לביטוח לאומי למפרק כדין 

ואושרה על ידו.

נושים בדין רגיל: לא יהיו זכאים לקבלת דיבידנד שהוא.

דין  כל  בהוראות  הנקוב  המועד  בחלוף  יחולק  הדיבידנד 
נוכח פרסום הודעה זו.

גיורא רובננקו, עו"ד, מפרק

וייטל ויו בע"מ
)ח"פ 51-424672-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית של בעלי המניות 
וכן אסיפת נושים סופית של החברה

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  סופית  כללית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.4.2016, בשעה 12.00, במשרדי שבלת 
ושות', רח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, קומה 15, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, כדי להחליט כיצד לחלק את נכסי החברה, 

וכיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כמו כן, ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת 
החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג-1983, על כינוס אסיפת נושים 
בשעה   ,6.4.2016 ביום  שתתקיים  הנ"ל,  החברה  של  סופית 

12.30, במשרדי שבלת ושות', בכתובת הנ"ל.
עידו שומרוני, עו"ד, מפרק  

אמנים למען אמנות 
)ע"ר 58-050912-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 7.2.2016, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את כרמלה וייס, מרח' בארי 8, תל אביב 64682, 

טל' 050-5543485, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

כרמלה וייס, מפרקת

פאוורספקטרום טכנולוגיה חברה לנאמנות 1992 בע"מ
)ח"פ 51-169741-9(

הודעה על כינוס אסיפת נושים
לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
11.00, במשרדי  10.4.2016, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס  החברה 

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק.

רעות בן–שושן, עו"ד  
             באת כוח החברה

צפון נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-510892-6(

הודעה על ביטול פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2016, התקבלה החלטה במניין חוקי 

להפסיק את הליך פירוק החברה מרצון.
אסף קאופמן, עו"ד
               בא כוח החברה
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן-החוק(, אני מודיע על פתיחת תיק במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 

מתנהל מסלול 
מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

מיקום הדיוןתאריך הדיוןלחוק
שעת 
הדיון

קנמון יעקב 12, חזן גאולה
עפולה

לשכת הוצל"פ תל 019782310709/05/201629/06/2016תל אביב
אביב, ויצמן 1

13:00

וואטרס שמיר 
רויטל אסתר

 מורדות טבריה
923, טבריה

לשכת הוצל"פ תל 019891299009/05/201622/06/2016תל אביב
אביב, ויצמן 1

13:00

מודיעין 251, חזן רפאל
דימונה

לשכת הוצל"פ 019698400911/05/201617/07/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

11:00

גולבסקי )ליבשיץ( 
אירינה

 הרא"ש 6,
באר שבע

לשכת הוצל"פ 019767405914/05/201607/07/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

11:00

צבאן ישראילוב 
יעל

מרדכי סעדיה 7, 
רמלה

לשכת הוצל"פ 019970080014/05/201607/07/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

09:00

לשכת הוצל"פ 169963610914/05/201608/06/2016נתניהאצ"ל 8, נתניהבסנו ורד
נתניה, פינסקר 18

12:00

אילנות 14, קרן אולגה
כרמיאל

לשכת הוצל"פ 019990333515/05/201614/07/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

13:00

לשכת הוצל"פ 019938402815/05/201607/07/2016תל אביבהלפר 37, בת יםארביב נסים
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

13:00

המעפילים 25, רזבורוטנב מיכאל 
בת ים

לשכת הוצל"פ 189997405215/05/201616/06/2016נתניה
נתניה, פינסקר 18

09:30

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע "ה, עמ' 204.




