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הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6)1( ו–)4( לחוק שכר מינימום, 
התשמ"ז-11987 )להלן - החוק(, כפי שהוחלו בסעיף 1)3( לחוק 
שכר מינימום )העלאת סכומי שכר המינימום - הוראת שעה(, 
התשע"ו  ב'  באדר  כ"ב  מיום  כי  מודיע  אני  התשע"ה-22015, 
שקלים   4,650 הוא  לחודש  המינימום  שכר   )2016 באפריל   1(
הוא  לחוק,  3)ב()5(  בסעיף  כהגדרתו  הבסיסי  והסכום  חדשים, 

4,433.65 שקלים חדשים.

י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(
)חמ 3-2068-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ושר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  1

ס"ח התשע"ה, עמ' 152.  2

מינוי מעריך מסוכנות
לפי סעיף 5 לחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, 

התשס"ו-2006

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5 לחוק ההגנה על הציבור מפני 
וייס,  יהושוע  את  ממנים  אנו  התשס"ו-12006,  מין,   עברייני 

למעריך מסוכנות, לפי החוק האמור.

כתב מינוי זה יעמוד בתוקפו שנה מיום חתימתו.

ו' באדר א' התשע"ו )15 בפברואר 2016(
)חמ 3-5098(

                          חיים כץ                          יעקב ליצמן
         שר הרווחה והשירותים החברתיים         שר הבריאות

                          
ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
א'  באדר  ו'  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,031/2014 בד"מ  בתיק   ,)2016 בפברואר   15( התשע"ו 
להטיל על נפתלי ורצברגר, רישיון מס' 11072, עונש של השעיה 
חודשים  שלושה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

במצטבר לעונש השעיה התלוי ועומד נגדו.

תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, יום י' בשבט התשפ"ג 
)1 בפברואר 2023( עד יום ט' באייר התשפ"ג )30 באפריל 2023(.

ט' באדר א' התשע"ו )18 בפברואר 2016(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 

א'  באדר  ח'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,105/2014 בד"מ  בתיק   ,)2016 בפברואר   17( התשע"ו 
מס'  רישיון  שורר,  שלדון  על  שהוטלה  ההשעיה  את  להפסיק 
10153, מיום ח' באדר א' התשע"ו )17 בפברואר 2016(, עד יום כ' 

באדר א' התשע"ו )29 בפברואר 2016(.

ההשעיה  תקופת  למיצוי  הנותרים  הימים  עשר  שלושה 
כ"א  יום  עד   )2016 ביוני   15( התשע"ו  בסיוון  ט'  מיום  ירוצו 

בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(.

ט' באדר א' התשע"ו )18 בפברואר 2016(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ז' באדר א' התשע"ו 
על  להטיל  החליט   ,062/2014 בד"מ  בתיק   ,)2016 בפברואר   16(
עורך הדין אנואר אזברגה, רישיון מס' 26778, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

בפברואר   16( התשע"ו  א'  באדר  ז'  מיום  ההשעיה  תוקף 
2016( עד יום ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(.

י"ב באדר א' התשע"ו )21 בפברואר 2016(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לשכת  לחוק  78)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
א'  באדר  ח'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,072/2015 בד"מ  בתיק   ,)2016 בפברואר   17( התשע"ו 
להטיל על עורך הדין שחר בן עמי, רישיון מס' 17145, השעיה 
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין, מיום ח' באדר א' התשע"ו 

)17 בפברואר 2016( ועד להכרעת דינו בבית המשפט.

ט"ו באדר א' התשע"ו )24 בפברואר 2016(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר הוצאת חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ז' באדר א' התשע"ו 
על  להטיל  החליט   ,044/2013 בד"מ  בתיק   ,)2016 בפברואר   16(

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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הלשכה  מן  הוצאה  של  עונש   ,22792 מס'  רישיון  כרמי,  לדה 
שהוטלו  מהלשכה  וההוצאה  ההשעיה  עונשי  לכל  במצטבר 

עליה.

ט' באדר א' התשע"ו )18 בפברואר 2016(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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:

")69( בגני יהושוע ברחוב אוסישקין 80 בתחומי הגינה המגודרת 
המיועדת לכלבים."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 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 ועמ'   2 

     4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628, עמ' 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 ועמ' 3643.

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:

")70( בחורשה בפינה הצפון מערבית של צומת הרחובות   
אבן גבירול-רוקה."

 
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,
    עמ' 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 

   ועמ' 3643.

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 2016(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר עכו יתחיל ביום י"ב 

באדר ב' התשע"ו )22 במרס 2016(.

תיאור המקרקעין   

המקרקעין הנכללים בגושי רישום ממס' 21067 עד מס' 21070/
דיר אל אסד )השטח הבנוי של דיר אל אסד(.

ג' באדר ב' התשע"ו )13 במרס 2016(

עדנאן זידאן  
אזור הסדר עכו  

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
המרכז תמ"מ 32/21/3 - תכנית מיתאר מחוזית חלקית 

לשינוי מיקום אזור תחזוקה ותפעול בראשון לציון
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
לסעיף  בהתאם  כי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה, 
מיתאר  תכנית   -  32/21/3 תמ"מ  תכנית  אושרה  לחוק  108)ג( 
בראשון  ותפעול  תחזוקה  אזור  מיקום  לשינוי  חלקית  מחוזית 

לציון.

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק.

בישיבת  ניתנה  התכנית  אישור  על  ראש  היושב  הודעת 
ולנת"ע מס' 560, מיום כ"ח בחשוון התשע"ו )10 בנובמבר 2015(.

נמצאת  אושרה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
 ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  המחוזית,  התכנון  לשכת   בארכיב 
ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61 ובארכיב מינהל התכנון, משרד 
הפנים, רח' קפלן 2, קריית בן גוריון, ירושלים, טל' 02-6701556/646, 
ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד הפנים 
http://www.moin.gov.il.

י' בטבת התשע"ו )20 בינואר 2016(
)חמ 3-697-ה1(

אביגדור יצחקי  
יושב ראש המועצה הארצית   

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

  מחוז  ירושלים

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

   0064915-101:'מס
התכנית: המשמששם קיים לבניין קומות תוספת

שלמה בשכ' רמת ציבורי   כמוסד
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלחו 89נמסרת ק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  17 - תשריט 32 -גרסת: הוראות 0064915-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  62  ביטול
  / ב1973  ביטול
  / א5022מק/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
איש רחוב: חזון   . 45יישוב: ירושלים

איש חזון שלמה, רוחב רמת   45שכונת
  X: 220785קואורדינטה
  Y: 635194קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30562גוש:    .4חלקות

  

התכנית   :מטרת
ציבורי כמוסד המשמש קיים לבניין קומות   תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
קיים  .1 לבניין קומות תוספת עבור בינוי   קביעת
של    .2 בהיקף בנייה שטחי   מ"ר7251.98קביעת
חדשים  .3 בניין קווי וקביעת בניין קוי   שינוי
מס  . 4 ל 'הגדלת הקובעת 4-קומות כניסה מעל קומות

הקובעת (כאשר 7- ו לכניסה מתחת קומות 4קומות
קרקעית) תת חניה הם   מתוכם

התוכנית  .5 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
הית  .6 למתן תנאים בנייהקביעת   ר

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה
  פון: טל9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

   0100834-101:'מס
התכנית: בנייהשם והכשרת חדש בנין   הקמת

  בשכ' עיסאוויה.
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  13 - תשריט 17 -גרסת: הוראות 0100834-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  8566  שינוי
  62  ביטול
  2316  ביטול
  / א5022מק/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רח דהר 'יישוב: ירושלים עיסוויה, אל דהרה- שכ' אל אל   אזור

  X: 223475קואורדינטה
  Y: 634200קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30892גוש:  במלואן: , לא   .1חלקות

  

  מגרשים:
לתכנית 1   8566בהתאם

  

התכנית   :מטרת
קיים לבניין בנייה למגורים ,ותוספת חדש בנין   הקמת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
שטח  . 1 ייעוד מיוחד 5ממגוריםשינוי ומגורים

ציבור. ומוסדות ומבנים ב' ומגורים   למגורים
בשטח:  . 2 הבאים הבינויים   קביעת

מס'    :- 1א. בנין
קרקע  . 1 בקומת והרחבתו שירות שטח הפיכת

יצירת חדשות. 3לשם   יח"ד
תוספת  . 2 ב' לשם א' ו בקומה בנייה תוספת

מאושרות. יח"ד   והרחבת
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קומה  . 3 יצירתתוספת לשם יח"ד 3עליונה
  חדשות.

של4 שטח בנספח 400. איטום כמפורט מ"ר
בנייה. היתר לשלב עד   הבנוי

מס' 5 בבנין יח"ד   יח"ד. 12: 1. סה"כ
מס'   ב.    :-2בנין

קרקעית  .1 התת החניה קומת הרחבת
מס'  בתכנית   .8566המאושרת

ציבורי  .2 לצורך קרקע בקומת שטח קביעת
ילדים גן כעבור של וחצר 125-בשטח מ"ר

כ של בשטח   מ"ר. 150-צמודה
ל  . 3 מס' הקומות קומות 4- קביעת מעל קומות

קרקעית. תת ומחסנים   חניה
ל  .4 מס' יח"ד יח"ד 23יח"ד. סה"כ 11-קביעת

הבניינים.   בשני
התכנית.  .3 בתחום מרביים בנייה שטחי   קביעת
וגדרות  להריסה.  .4 מבנה בגין הוראות   קביעת
חדשים.  .5 בנין קווי   קביעת
בינוי,  . 6 הוראות בנייה.קביעת היתר למתן ותנאים   פיתוח
התכנית.  . 7 למימוש ביצוע שלבי   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, ימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או בבנין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה
  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

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

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

   0122218-101:'מס
התכנית: ברח' האביביתשם בבניין בנייה , 2הרחבות

גנים, ירושלים.   עיר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  14 - תשריט 13 -גרסת: הוראות 0122218-101: 'מס

וחלוקה: איחודאיחוד   וחלוקהללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  3406  ביטול
  62  ביטול
  1035  ביטול
  / א5022מק/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: האביבית   . 2יישוב: ירושלים

גנים, ירושלים.אזור עיר בשכונת   מגורים
  X: 216060קואורדינטה
  Y: 629091קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30438גוש:    .39חלקות

  

התכנית   :מטרת
האביבית ברחוב מסחרית חזית וקביעת בינוי   .2תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  . 1 מאזור א'  6שינוי למגורים וחזיתמיוחד

  מסחרית.
למגורים.  . 2 המותרים השימושים   קביעת
בנספח  . 3 כמפורט בינוי ושטחי בנייה הוראות קביעת

  הבינוי.
חדשים.  . 4 בניין קווי וקביעת הבניין קווי   שינוי
היתר  . 5 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
התכנית.  . 6 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
מבנה, מדרגות.קביעת  . 7 הריסת בגין   הוראות
ולעקירה.  . 8 לשימור עצים בגין הוראות   קביעת
מסחרית.  . 9 חזית בגין הוראות   קביעת

רגלי.  . 10 למעבר הנאה זיקת בגין הוראות   קביעת
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנימעונ הרואהיין אחר תכנוני פרט בכל או ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
לבתונים, למשרדייבע לתכנון המחוזית מחוזהועדה ניה

  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון
למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית
  02-6296811טלפון: 

  

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

לתקנותאת ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
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מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0146803-101:'מס
התכנית: בנישם ומגוריםהקמת למסחר חדש ין

מזרח   ירושלים ,במע"ר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  22 - תשריט 28 -גרסת: הוראות 0146803-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  2639  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחיישוב: טאי 'ירושלים א מזרח., חאתם מע"ר   שכונת

  X: 222100קואורדינטה
  Y: 632875קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30525גוש:    .901, 3חלקות

  

התכנית   :מטרת
בין ומגורים למסחרי בניין  חדש   קומות. 4הקמת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  .1 מאזור ייעוד ומגורים.לאזור 5שינוי   מסחר
ומסחר  .2 מגורים מבנה להקמת בינוי הוראות קביעת

מעל 4בן קרקעיות. 2קומות תת חניה   קומות
ל  .3 בתכנית שטחים סך שטחים1467-קביעת מ"ר

  מרביים .
מס  .4 ל 'קביעת מעל 4- הקומות חניה 2קומות קומות

קרקעיות .   תת
מס  .5 ל 'קביעת   יח"ד . 4-יח"ד
הוראות  .6 היתרקביעת למתן תנאים וקביעת פיתוח

  בנייה.
התכנית.  .7 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
להריסה.  .8 גדרות בגין הוראות   קביעת
לעקירה.  .9 עצים בגין הוראות   קביעת

למעבר  .10 הנאה זיקת עם שביל בגין הוראות קביעת
  ברכב.

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
האמורים לקהלשהמשרדים באתרוכן, פתוחים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

מחוזתונים, למשרדייבע לבניה לתכנון המחוזית הועדה
  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

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

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

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

   0206573-101:'מס
התכנית: בנייןשם והקמת הקיים מעל קומה תוספת

אלעמוד. בשכ' ראס   חדש
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מתארמופקדתירושליםלתכנון מקומיתתכנית
  14 - תשריט 15 -גרסת: הוראות 0206573-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  2668  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
עמוד   . אל רחוב: ראס   יישוב: ירושלים

  X: 223550קואורדינטה
  Y: 630950קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30899גוש:  במלואן: , לא   .1חלקות

  

התכנית   :מטרת
קיים. לבניין בנייה ותוספת חדש בניין   הקמת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ייעוד  .1 מגוריםשינוי ומבנים 5מאזור למגורים מיוחד

ציבור.   ומוסדות
ל  .2 למגורים הבניה שטחי מ"ר, 1385.5-קביעת

ציבור. 156ובנוסף שטחי עבור   מ"ר
בן  .3 חדש בניין תת 4הקמת חניה קומת מעל קומות

  קרקעית.
סה"כ  .4 קיים בניין מעל אחת קומה קומות 4תוספת

חלקית. מחסנים קומת   מעל
לקביעת  .5 יחד. 8 -מס' יח"ד הבניינים בשני   יח"ד
חדשה.  .6 בנייה להקמת ביצוע שלבי   קביעת
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היתר  .7 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת
בשטח.   בנייה

חדשים.  .8 בנין קוי   קביעת
להעתקה.  .9 עצים בגין הוראות   קביעת

הריסה.  .10 בגין הוראות   קביעת
  

מעונ בתכנית, בימיכל לעיין רשאי ובשעין ותים
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

ההו של פרסומה הפרסומיםממועד בין המאוחרת דעה
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה
  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

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

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

   0223347-101:'מס
התכנית: קייםשם בניין מעל למגורים קומות תוספת

י   ם-ברח' יפו
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  14 - תשריט 12 -גרסת: הוראות 0223347-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  4847  שינוי
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: יפו   . 61יישוב: ירושלים

ישראל. לרח' אבן רח' יפו, ממזרח יהודה מחנה   בשכונת
  X: 220640קואורדינטה
  Y: 632300קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 30050גוש:    .87חלקי
במלואן: , מוסדר, 30074גוש:    .12חלקות

התכנית   :מטרת
מס'  ברח' יפו קיים מסחרי בנייה (מגורים) בבניין תוספת

יהודה. 61 מחנה   שכונת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
להלן:  א.  כפורט הקרקע יעודי במערך   שינוי

מגורים לאיזור מיוחד מגורים מאזור שטח שינוי
לשצ"פ. רגל להולכי ציבורי ומעבר   ומסחר

מס  ב.  מ 'הגדלת ל 2-הקומות וקומת 8-קומות קומות
  מרתף.

כאמור.  ג.   הבנייה תוספות להקמת ביצוע שלבי   קביעת
היתר  ד.   למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
השצ"פ.  ה.  בתחום מבנים להריסת הוראות   קביעת

לשימור.  ו. הוראות   קביעת
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה
  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

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

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

   0229252-101:'מס
התכנית: קיימיםשם בניינים לשני בנייה אחוזי תוספת

צפפא בבית ג'דיד אל ג'בל אל   ברחוב
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  10 - תשריט 12 -גרסת: הוראות 0229252-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  2317  ביטול
  62  ביטול
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היחס התכנית  סוג   מספר
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ג'דיד אל רחוב: ג'בל צפפא, יישוב: ירושלים בית   שכונת

  X: 219672קואורדינטה
  Y: 627916קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30285גוש:    .136, 135חלקות

  

התכנית   :מטרת
קיימים.תוספת בניינים לשני בנייה   אחוזי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  א. מאזור הקרקע ייעוד ב'.  5שינוי   למגורים
קיימים.  ב. בניים לשני בנייה תוספת   קביעת
ל  ג. המרביים בנייה שטחי   מ"ר.2475.45- קביעת
כאמור.  ד. המוצעת לבניה בניין קווי   קביעת
מס  ה. ל 'קביעת המרבי הדיור מתוכם 20-יחידות יח"ד

מס 12 שטח בתא שטח 8-ו 1 פריח"ד בתא יח"ד
  .2 פרמס

מס  ו. ל 'קביעת המרבי קומת 4הקומות מעל קומות
  מרתף.

התכנית.  ז.  למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בשטח.  ח.  בנייה היתר למתן תנאים   קביעת
להריסה.  ט. וגדרות מבנים בגין הוראות   קביעת
לעקירה/ שימור/ העתקה.  י. עצים בגין הוראות   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

הז כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך כאי
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזתונים, למשרדייבע לבניה לתכנון המחוזית הועדה

  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון
למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
לתכנון ספראמקומית ירושלים, ככר ירושלים   1ולבניה

  02-6296811טלפון: 
  

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

עבודתו), וסדרי חוקר   .1989 -תשמ"טסמכויות
  
  
  
  
  
  
  
  

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

   0255448-101:'מס
התכנית: בנייה 4תוספתשם ושטחי   קומות

חברון   ,ירושלים80דרך
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  11 - תשריט 17 -גרסת: הוראות 0255448-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  62  ביטול
  3770  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
חברון רחוב: דרך   ירושלים, 80יישוב: ירושלים

  X: 221074קואורדינטה
  Y: 629265קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30001גוש:    .54חלקות

  

התכנית   :מטרת
ו 4תוספת הבנייה 16-קומות שטחי יח"ד, הגדלת

שירות. שטחי   ותוספת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מיוחד  . 1 מגורים מאזור ייעוד ג'. 1שינוי   למגורים
תוספת  . 2 קיימות 4קביעת קומות שתי מעל קומות

הבינוי. לנספח   בהתאם
של  . 3 בהיקף בנייה שטחי      מ"ר. 1918.82קביעת
ל  . 4 מס' יח"ד   יח"ד.  24קביעת
למרפסות.  . 5 עיליים בניין וקווי בניין קווי   קביעת
אדריכלי.  . 6 ועיצוב לבינוי הוראות   קביעת
בוגרים.  . 7 בעצים לטיפול הוראות   קביעת
ביצוע.  . 8 שלביות   קביעת
לחניה.  . 9 הוראות   קביעת

בנייה.   .10 גובה למגבלות הוראות   קביעת
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין   ין
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פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה
  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

ההתנגד. 02-6290263 למשרדיהעתק יומצא ועדהות
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

   0264275-101:'מס
התכנית: מגוריםשם בנינים לשני קומות תוספת

שועפט, בשכונת   ירושליםקיימים
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  11 - תשריט 14 -גרסת: הוראות 0264275-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א3456במ/   שינוי
  62  ביטול
  15תמא/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

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

הכפר מגלעין מדרום   שועפט-שטח
  X: 221476קואורדינטה
  Y: 635534קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30557גוש:  במלואן: , לא   .57חלקות

  

התכנית   :מטרת
בשכונתתוספת קיימים מגורים בנינים לשני קומות
  ירושלים.שועפט,

  

התכנית: הוראות   עיקרי
יעודי.1 במערך להלן:שינוי כמפורט   הקרקע

מגורים   מאזור ייעוד ב' .            5שינוי למגורים   מיוחד
התכנית.  .2 בתחום מירביים בנייה שטחי   קביעת
חדשים.  .3 בנין קוי וקביעת בנין קוי   שינוי

מס'  .4 בבנין מס' יח"ד   יח"ד. 7-ל  1קביעת
מס'        בבנין מס' יח"ד   יח"ד. 8-ל 2קביעת

מס'   .5 מהגדלת מעל 4- קומות  ל 2- הקומות קומות
מס'  בבנין מרתף מס' 1קומת מקומה 2, ובבנין

ל   קומות.   4-אחד
שטח  .6 ופיתוח הבניה לתוספת ביצוע שלבי קביעת

  בתכנית.
היתר  .7 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
להעתקה.  .8 ועצים לשימור עצים בגין הוראות   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
לתכנוןבעתונים, למשרדי המחוזית מחוזהועדה לבניה
  טלפון: 9101301ירושלים, 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

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

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0274050-101:'מס
התכנית: יהודהשם בן לרחוב קומות   6תוספת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
ולבניה מפורטתמופקדתירושליםלתכנון : 'מסתכנית

  7 -תשריט 9 -גרסת: הוראות 0274050-101
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  62  ביטול
  8615  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א2513  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יהודה רחוב: בן   . 6יישוב: ירושלים

במקטע יהודה בן מדרחוב של הצפונית בצלע בניין
ראשונים. ודורות רח' לונץ בין   הרחוב
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  X: 220770קואורדינטה
  Y: 632120קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר:   לא

במלואן: 30049גוש:    .131חלקות
חלקות: 30049גוש:    .235חלקי

  

התכנית   :מטרת
ותיירות. תוספת  קומה, קומה למסחר היעוד קביעת

קיים. לבניין מרתף וקומות   טכנית
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ותיירות.  . 1 למסחר מיוחד ממסחרי ייעוד   שינוי
מלון.  . 2 למסחר(חנויות) ובית שימושים   קביעת
מעל  . 3 קומה לתוספת בינוי   מאושרות.קומות 8קביעת
מאושרות.  . 4 בקומות בנייה לתוספות בינוי   קביעת
בן  . 5 רחוב מחזית בנסיגה טכנית לקומה בינוי קביעת

מהרחוב.  נצפות וללא   יהודה
ל  . 6 בינוי מרתף. 2-קביעת   קומות
בנין  . 7 קו שסימונו 0קביעת הקרקע ולקומת למרתף

תכלת. בצבע נקודה קו   בתשריט
ל  . 8 בניין קו בתשריטקביעת שסימונו טיפוסית קומה

אדום. בצבע נקודה   קו
קו  . 9 בתשריט שסימונו למרפסות בניין קו קביעת

אדום. בצבע   נקודותיים
ל  . 10 הקרקע מעל מרביים בנייה שטחי 2144קביעת

מהם ו1616מ"ר עיקריים שרות. 528מ"ר   מ"ר
ל  . 11 הקרקע בתת מרביים בנייה שטחי  142קביעת

שרות.    מ"ר
יהודה  . 12 בן רחוב בחזית המרבי הגובה מפלס קביעת

הים.818.70ל פני   מעל
בינה.  . 13 היתר למתן תנאים   קביעת
התכנית.  . 14 למימוש הביצוע שלבי   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחובעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית זהועדה
  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

העובדו לתקנותאת ובהתאם מסתמכת היא שעליהן ת
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0286617-101:'מס
התכנית: ברח' ישאשם יח"ד , 24ברכההרחבות

הבוכרים.   בשכונת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מפורטתמופקדתירושליםלתכנון : 'מסתכנית
  6 -תשריט 8 -גרסת: הוראות 0286617-101

וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  3276  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
לרחובותרח' ישא החזן, מקביל רח' דוד פינת ברכה

ולרח' נחמיה.   הבוכרים
  X: 220674קואורדינטה
  Y: 633282קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30084גוש:    .75חלקות

  

התכנית   :מטרת
יח"ד. הרחבות לשם קומה   תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  .1 ייעוד: מאזור מאושרת  לאזור+דרך3שינוי

מאושרת. ג'+ דרך   מגורים
להלן:  .2 כמפורט בנייה לתוספות בינוי   קביעת

יח"ד   - העברת לשם קומה לתוספת בינוי קביעת
המוצעת לקומה קיימות מקומות מאושרות

הבינוי. לנספח   והרחבתם, בהתאם
חניה (מפלס   - בקומת יח"ד ) ע"ח-3.00הרחבת

לנספח מחסנים, בהתאם   הבינוי.שטחי
לבניה , כאמור.  .3 בניין קווי   קביעת
ל  .4 וקביעתם בשטח הבניה שטחי מ"ר1511-הגדלת

עיקריים, ו854.0 -(מהם: שטחים מ"ר657.0 -מ"ר
שירות)   שטחי

מ  .5 מס' קומות ה 3- הגדלת ממפלס  4-ל0.00-קומות
  קומות.

התוכנית, כאמור.  .6 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
ל  .7 תנאים בנייה.קביעת היתר   מתן

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

  כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
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בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה
  פון: טל9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

   0311688-101:'מס
התכנית: דיורשם והרחבות יח"ד   תוספת

ישראל12ברח' קארו   , בית
הודעה,  בזה לסעיףנמסרת התכנוןלח 89בהתאם וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  11 - תשריט 17 -גרסת: הוראות 0311688-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
בנייה להוציאוהרשאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית

התכנית מתחום בחלק הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  4383במ/   ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יוסף רחוב: קארו   . 12יישוב: ירושלים

קארו,הכניסה יוסף ישראל.מסמטת בית   שכונת
  X: 221245קואורדינטה
  Y: 633170קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30091גוש:    .32חלקות

מוסדר, 30087גוש:  חלקות: , לא   .105חלקי
  

התכנית   :מטרת
יח"ד ,ותוספת דיור. 2תוספת והרחבות   קומות

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגוריםשינוי   - מאזור קרקע ד'. 4ייעוד מגורים   לאזור
מ   - מס' הקומות ל 2-הגדלת מרתף מעל  4- קומות

בחלל הינה אחת מרתף ,קומה קומת מעל קומות

בין שקיים הקיימות, קומה 2בניים  5הקומות
רעפים. בגג   מובלעת

בבנ 2תוספת   - היח"ד והגדלת חדשות מייח"ד  2-ין
ל   יח"ד. 4 -יח"ד

כאמור.קביעת   - הבניה לתוספת בנייה   קווי
של   - בהיקף בנייה שטחי מ"ר609.00קביעת

עיקרי שטח שירות516.00מתוכם ושטחי מ"ר
  מ"ר. 93.00

התכנית.   - למימוש ביצוע שלבי   קביעת
לשימור.   - מבנה בגין הוראות   קביעת
הריסה.   - בגין   הנחיות
בנייה.  - היתר למתן תנאים   קביעת

  

מעונ ובשעיןיכל בתכנית, בימים לעיין ותרשאי
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזתונים, למשרדייבע לבניה לתכנון המחוזית הועדה

  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון
למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית
  02-6296811טלפון: 

  

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

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

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

   0327288-101:'מס
התכנית: קיים, שם בניין מעל בנייה   תוספת

צפאפא חדש, בית בניין   והקמת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  5 -תשריט 7 -גרסת: הוראות 0327288-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  3855  ביטול
  2317  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
נהאדה רחוב: א צפאפא, יישוב: ירושלים   ירושלים - בית

  X: 219450קואורדינטה
  Y: 628175קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30284גוש:    .31חלקות

  

התכנית   :מטרת
לסה"כ יח"ד ומספר בנייה אחוזי   יח"ד. 16הגדלת

החניה. קומת   הכשרת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  . 1 מאזור קרקע ייעוד למגורים 3שינוי מיוחד

  ג'.
הרחבות, והקמת  . 2 לשם תוספות עבור בינוי קביעת

חדש.   בניין
הבניין  . 3 לסה"כ המרביים הבנייה שטחי   קביעת

  מ"ר.4022.25- ל
בניין  חדשים.  . 4 קווי   קביעת
ל 12תוספת  . 5   יח"ד.  20יח"ד  לסה"כ 8 -יח"ד
המקב  . 6 הקומות מספר ליעת מעל 4-רבי קומות

קרקעית. תת חניה   קומת
התכנית.   . 7 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בנייה.  . 8 היתר למתן תנאים   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהלשהמשר פתוחים האמורים באתרוכן, דים
כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

מחוזתונים, למשרדייבע לבניה לתכנון המחוזית הועדה
  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

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

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0055814-101:'מס

התכנית: מוסדשם על קומות ושלוש אגף תוספת
טיפולי רוממהסיעודי   שכונת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 26 -גרסת: הוראות0055814-101: 'מסמקומית
  20 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמתי לתכניות   חסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / א6251מק/   שינוי
  12287  שינוי
  62  ביטול
  6251  ביטול
  5022  כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: הרקמה רוממה  , 9יישוב: ירושלים   שכונת

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 30235גוש:    .227, 226, 224חלקות
חלקות: 30235גוש:    .225, 220חלקי

  X: 219295קואורדינטה
  Y: 633275קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
קרקע ייעוד קיים.שינוי למוסד אגף   ותוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ציבור  .1 ומוסדות ומבנים מתעסוקה ייעוד שינוי

ציבור. ומוסדות   למבנים
לדרך  .2 פתוח ציבורי משטח ייעוד   שינוי
למוסד  .3 משולב משטח ייעוד ושינוי חדש בינוי קביעת

ל זעירה ציבור.-ומלאכה ומוסדות קביעתמבנים
בהתאם חדש להלן:בינוי וכמפורט הבינוי   לנספח

המבנהא. .  4 של מזרחי הדרום בצד אגף תוספת
ותוספת המבנה 3הקיים על אשפוז קומות

הבינוי. לנספח בהתאם   הקיים
טכניות    ב.  למערכות הקומה ביטול התרת

לקומה8.13במפלס והפיכתה +, הגבהתה
לכתות שתשמש מיוחדות,פונקציונלית

מנהלה, ולשירותיםלחדרילמשרדי מלאכה
הבינוי.     לנספח בהתאם ואחרים   טכניים

של  ג.   מזרחית הדרום בפינה אגף תוספת
לחוסי טיפולית בריכה מבנה עבור המגרש
פעילות. בהתאם וכתות אשפוז המוסד,חדרי

הבינוי.ל   נספח
ל  ד.   אנכי פיר בקיר 2-תוספת נוספות מעליות

הבינוי. לנספח בהתאם המזרחי   הבנין
בתא  .  ה וחניתם לאמבולנסים הגישה הסדרת

בהתאם100שטח החניה מערך והסדרת
הבינוי.   לנספח

של  .5 בהיקף בנייה שטחי מהם10549.6קביעת מ"ר
ו9018.2 עיקריים שטחים שטחי1531.4-מ"ר

  שרות.
חדשים.  .6 בנין קוי וקביעת בנין קוי   שינוי
מ  .7 העיקריות הקומות מספר חדרי+  9-ל 5-הגדלת

הגג. על   מכונות
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ציבור.  .8 ומוסדות מבנים עבור שימושים   קביעת
התכנית.  .9 למימוש ביצוע שלבי   קביעת

בנייה.  10 היתר למתן תנאים   קביעת
לדרך.  11 מיוחדות הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים08/11/2013 , התשעד, עמוד6691ובילקוט

  .13/11/2013, בתאריך1206
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימ02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין ים, וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0069534-101:'מס

התכנית: קייםשם בניין מעל קומות שתי תוספת
חנינה, ירושלים.   בשכ' בית

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 12 -גרסת: הוראות0069534-101: 'מסמקומית
  7 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
לתכניותיהמת   הבאות:יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  62  ביטול
  / א3458במ/   ביטול
  / א5022מק/   כפיפות
  15תמא/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
חנינה, יישוב: ירושלים   בית

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30610גוש:    .92חלקות

  X: 221946קואורדינטה
  Y: 637486קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
שתי תוספת לשם קיים בניין מעל קומות שתי תוספת

חדשות.   יח"ד
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים   .1 מאזור שטח ייעוד ב. 1שינוי למגורים   מיוחד
בניין  .2 מעל קומות שתי לתוספת בינוי הוראות קביעת

לנספח בהתאם יח"ד שתי תוספת לשם קיים
  הבינוי.

להגדלת  .3 וקביעתם הבניה מ"ר618.45- שטחי
מרביים, מהם שטחים528.05שטחים מ"ר

ו שירות.90.40- עיקריים שטחי   מ"ר
כאמור  .4 הבניה לתוספת בניין קווי   קביעת
מ  .5 מס' יח"ד   .3- ל 1- הגדלת
מ  .6 מס' הקומות   3-ל 1-הגדלת
התכנית.  .7 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בני  .8 היתר למתן תנאים   יה.קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים16/10/2015 , התשעה, 7099ובילקוט

  .20/08/2015, בתאריך8224עמוד
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מתאראישורהודעה מקומיתתכנית
   0080838-101:'מס

התכנית: עבורשם אחת קומה יח"ד 2תוספת
רח' גרייבסקי שאול, ירושלים 6חדשות   גבעת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 19 -גרסת: הוראות0080838-101: 'מסמקומית
  10 - תשריט
וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:יהמת לתכניות   יחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  1726  ביטול
  1137  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב:  פנחסיישוב: ירושלים    6גרייבסקי

שאול, ירושלים בגבעת מגורים   אזור
  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30168גוש:    .9, 8חלקות

  X: 218085קואורדינטה
  Y: 633050קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
עבור אחת קומה רח' גרייבסקי 2תוספת חדשות יח"ד

שאול, ירושלים 6   גבעת
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התכנית: הוראות   עיקרי
מגוריםשינוי  .1 ג'. 3מאזור   למגורים
למגורים.  .2 המותרים השימושים   קביעת
בנייה:  .3 הוראות   קביעת

במפלס  . א שירות משטח חלק  -3.35הפיכת
מבואה.  עבור עיקרי   לשטח

במפלס  . ב חדשה קומה + למגורים, 9.45תוספת
חדשות. 2עבור   יח"ד

במפלס +  . ג לגג יציאה קומת   .12.60תוספת
ק  .4 מירביים.שינוי בניין קווי וקביעת הבניין   ווי
היתר  .5 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
התכנית.  .6 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
ל  .7 השטחים סך   מ"ר.1410.57קביעת
חניה.  .8 בגין הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים06/11/2015 , התשעו, עמוד7137ובילקוט

  .02/11/2015, בתאריך832
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ירושלים,  ולבניה לתכנון ספראמקומית ירושלים   1ככר

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0085951-101:'מס

לייבוביץ' התכנית:שם ברח' צבי יח"ד , 16-29הרחבת
שרת, ירושלים   רמת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 23 -גרסת: הוראות0085951-101: 'מסמקומית
  16 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  3640  ביטול
  1269  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: לייבוביץ , 25, 21, 20, 19 ,18יישוב: ירושלים

26 ,23 ,28 ,17 ,16 ,24 ,29 ,22 ,27.  
מגרש עם במזרח גובל לייבוביץ ברחוב ממוקם המגרש

מגרש 59 עם במערב ציבור למבנה המיועד 5המיועד

מגרש 2למגורים עם פרטית 7בצפון לחניה המיועד
דרך. קיימת   ובדרום

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30191גוש:    .6חלקות

  X: 217350קואורדינטה
  Y: 629450קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
ברח' צבי קיימות יח"ד הרחבת לשם בנייה תוספת

שרת, ירושלים.16-29לייבוביץ'    , רמת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  . 1 מאזור קרקע ייעוד א'   2שינוי מגורים   לאזור
בחזיתות  . 2 יח"ד הרחבת עבור בינוי הצפוניתקביעת

קיים. בינוי הכשרת וכן הבניין של   והדרומית
כאמור.  . 3 הבניה לתוספת בניין קווי   קביעת
ל  . 4 הבנייה שטחי מ"ר, מהם2996.00-קביעת

ו -מ"ר2827.60 עיקריים  -מ"ר168.40-שטחים
שרות.   שטחי

בנייה.  . 5 היתר למתן תנאים   קביעת
הריסה.  . 6 בגין הוראות   קביעת
לשימור.קביעת  . 7 עצים בגין   הוראות
לעקירה.  . 8 עץ בגין הוראות   קביעת
התכנית.  . 9 למימוש ביצוע שלבי   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים13/11/2015 , התשעו, עמוד7145ובילקוט

  .15/11/2015, בתאריך1158
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציוןלת מחוז לבניה ירושלים 1כנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0111286-101:'מס

התכנית: מגורים , שם בבניין בנייה אחוזי הגדלת
טור   אבו

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 22 -גרסת: הוראות0111286-101: 'מסמקומית
  13 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / א1864  ביטול
  62  ביטול
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היחס התכנית  סוג   מספר
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם:השטחים בתכנית   הכלולים
טור, יישוב: ירושלים   אבו

  

וחלקות:   גושים
מוסדר:   לא

במלואן: 29985גוש:    .79חלקות
חלקות: 29985גוש:    .67חלקי

  X: 222172קואורדינטה
  Y: 630463קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
קיים. מגורים לבניין יח''ד ותוספת בנייה אחוזי   הגדלה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים   -1 מאזור הקרקע ייעוד מגורים 5שינוי לאזור

  ב'.
דירות   -2 הרחבת לשם תוספת עבור בינוי קביעת

יח''ד. ותוספת   קיימות
חדשים.   -3 בניין קווי   קביעת
ל   - 4 וקביעתם בשטח הבנייה שטחי 1201.20 - הגדלת

ומ989.20מ"ר (מתוכם עיקריים שטחים  212- "ר
שירות)  שטחי   מ"ר

מ   -5 מס' יח''ד ל 5-הגדלת   יח''ד.  7 - וקביעתם
מ   -6 מס" הקומות ל 3הגדלת   קומות. 4קומות
בתוכנית.   -7 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
היתרי   -8 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
וגדרות  להריסה.   - 9 סככה, מדרגות בגין הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךפוהודעה בעיתונים רסמה
הפרסומים30/10/2015 , התשעו, עמוד7132ובילקוט

  .22/10/2015, בתאריך670
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1ספראמקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0149302-101:'מס

איסלנדהתכנית:שם רחוב   הסדרת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר   תכנית
  
  
  

 22 -גרסת: הוראות101-0149302: 'מסמקומית
  12 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמת לתכניות   יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  5844  שינוי
  2305  שינוי
  2986  שינוי
  / א2986  שינוי
  62  ביטול

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ירושלים   .

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 30435גוש:    .67חלקות
חלקות: 30435גוש:  , 50, 29, 28, 25, 24, 21חלקי

68 ,69 ,70 ,71 ,87 ,105 ,108 ,122 ,125.  
  X: 215731קואורדינטה
  Y: 629767קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
חניון והסדרת משולב כרחוב איסלנד רחוב הסדרת

סאלד. הנריטה רחוב דיירי   לטובת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מדרך, שט  .1 ייעוד ציבורישינוי פתוח, מעבר ציבורי ח

פרטית, שטח ציבורי, חנייה לבניין רגל, שטח להלכי
ומוסדות משולבת, מבנים פתוח, לייעודי: דרך פרטי

  ציבור.
משולבת,   .2 דרך הקמת תותר בו השטח קביעת

וחניון.   שבילים
ופיתוח.  .3 נופי עיצוב בדבר הוראות   קביעת
מפגעי  .4 למניעת והוראות תנאים סביבתייםקביעת ם

בנייה. היתרי לקבלת   ותנאים
מאושרות.  .5 ו/או קיימות דרכים   הרחבת
לשימור.  .6 עצים בגין הוראות   קביעת
בנייה  .7 היתר להוצאת הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים09/10/2015 , התשעו, עמוד7118ובילקוט

  .24/09/2015, בתאריך88
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
שהמשרדים לקהל, וובשעות פתוחים באתרהאמורים

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
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מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0163956-101:'מס

התכנית: באהרשם בצור למגורים בנייה   תוספת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 14 -גרסת: הוראות   0163956-101: 'מסמקומית
  9 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / א2302  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
באהר   . צור רחוב: דרך   יישוב: ירושלים

בהר צור שכונת מזרח   דרום
  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30793גוש:  במלואן: , לא   .1חלקות

  X: 223050קואורדינטה
  Y: 626745קואורדינטה

  

  התכנית:תמטר
בצור קיים במבנה חדשות יח"ד שתי עבור קומה תוספת
צידיים לאגפים שירות שטחי הוספת באהר, תוך

ממ"דים. לבניית   המיועדים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  . 1 מאיזור שטח ייעוד לאיזור 5שינוי מיוחד

ציבור. ומוסדות ומבנים   מגורים
הקיימות  . 2 הקומות גבי על קומה לתוספת בינוי קביעת

והדרומית. הצפונית בחזיתות צידיים אגפים   ותוספת
מ  . 3 יח"ד מספר   .6ל  4-הגדלת
מ  . 4 מס' הקומות מרתף 2-הגדלת קומת מעל קומות

מרתף. 3- ל קומת מעל   קומות
של  . 5 בהיקף למגורים הבניה שטחי 1083.70קביעת

מתוכם:  ומ722.50מ"ר עיקרי שטח 361.20-"ר
הקובעת. הכניסה מעל שירות שטח   מ"ר

בנייה.  . 6 היתרי להוצאת תנאים   קביעת
חדשים.  . 7 בנין קווי   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים04/09/2015 , התשעה, 7048ובילקוט

  .02/07/2015, בתאריך7050עמוד
  

נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיבהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל

לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות
 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

  
מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב

בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0184341-101:'מס

התכנית: ג'וזשם ואדי בשכונת חדש מגורים בנין   הקמת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 20 -גרסת: הוראות0184341-101: 'מסמקומית
  12 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  3533  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ג'וז ואדי   ירושלים -שכונת

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 29998גוש:  חלקות: , אל   .19חלקי

  X: 222704קואורדינטה
  Y: 633307קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
בן מגורים בנין והקמת קיים מבנה על 4הריסת קומות

קרקעיות 2 תת   קומות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  . 1 מאזור קרקע ייעוד ג 5שינוי מגורים   לאזור
בן  . 2 מגורים בנין עבור בינוי   קומות. 4קביעת
ל  . 3 מס' יח"ד   יח"ד 7-קביעת
של  . 4 בהיקף בנייה שטחי מ"ר. 1468.5קביעת

ו812.9מתוכם עיקרי שטח שטחי655.6מ"ר מ"ר
קרקעי) 493שירות. (מתוכם תת שרות   מ"ר

הריסהקביעת  . 5 בגין   הוראות
חדשים  . 6 בנין קווי בגין הוראות   קביעת
עצים  . 7 והעתקת שימור בגין הוראות   קביעת
היתר  . 8 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

  בנייה
התכנית  . 9 למימוש ביצוע שלבי   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים27/11/2015 , התשעו, עמוד7152ובילקוט

  .24/11/2015, בתאריך1313
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

המעוניי02-6296811טלפון:  בימים, וכל בה לעיין רשאי ן
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לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות
 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0196139-101:'מס

התכנית: ליסוןשם קיים, אום לבניין בנייה   תוספת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 10 -גרסת: הוראות0196139-101: 'מסמקומית
  9 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
לתכניותיהמת   הבאות:יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / א2683  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ליסון, יישוב: ירושלים   ירושלים -אום

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 31240גוש:  במלואן: , לא   .2, 1חלקות

  X: 223050קואורדינטה
  Y: 627925קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
הקיימים הבניינים שני איחוד ע"י ויח"ד קומות תוספת

בן חדש בניין והקמת אחד   קומות. 4לבניין
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  .1 מאזור קרקע של ייעוד ב'  6שינוי למגורים

  ושביל.
בניין  .2 ועבור הרחבה לשם תוספות עבור בינוי קביעת

  חדש.
ה  .3 הבנייה שטחי מ"ר1861.62-למרבייםקביעת

ע1235.37(מתוכם שטחים 626.25-וקרייםימ"ר
שירות). שטחי   מ"ר

חדשים.  .4 מירביים בניין קווי   קביעת
ל  .5 יח"ד מספר   . 10קביעת
בבניין  .6 המירבי הקומות מספר קומות 4-ל 1קביעת

קרקעית, ובבניין תת חניה מעל 3- ל 2מעל קומות
מחסנים.   קומת

התוכנית.קביעת  .7 למימוש ביצוע   שלבי
קרקעית.  .8 חניה  תת בגין הוראות   קביעת
ופיתוח.  .9 בינוי הוראות   קביעת

והעתקה  .10 לשימור עצים בגין הוראות   קביעת
הריסה.  .11 בגין הוראות   קביעת
בנייה.  .12 היתר למתן תנאים   קביעת
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומיםו20/11/2015 , התשעו, עמוד7145בילקוט

  .15/11/2015, בתאריך1164
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0323204-101:'מס

התכנית: ברח' שם בנייה הקורניתתוספת משעול
  , רמות, ירושלים.25

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 5 -גרסת: הוראות0323204-101: 'מסמקומית
  4 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  1861  ביטול
  2644  ביטול
  2557  ביטול
  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הקורנית רחוב: משעול   . 25יישוב: ירושלים

מגורים רמות, ירושלים.אזור   בשכונת
  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30724גוש:    .73חלקות

  X: 218295קואורדינטה
  Y: 635478קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית 5צ   2557בהתאם

לתכנית 50   2644בהתאם
לתכנית 18   1861בהתאם

  

התכנית:מטר   ת
הקורנית ברח' משעול בנייה   , רמות, ירושלים.25תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  . 1 מאזור א'. 5שינוי למגורים   מיוחד
למגורים.  . 2 המותרים השימושים   קביעת
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בנייה:  . 3 הוראות   קביעת
בבית. המפלסים בכל שטחים   הרחבת

מירביים.  . 4 בניין קווי וקביעת הבניין קווי   שינוי
היתר  . 5 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

  בשטח.בנייה
התכנית.  . 6 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
ל  . 7 השטחים סך מ"ר, מתוכם386.73- קביעת

ו345.18 עיקרי שטח שירות.41.55- מ"ר שטח   מ"ר
הריסות.  . 8 בגין הוראות   קביעת
והעתקה.  . 9 לשימור עצים בגין הוראות   קביעת

בנייה.  . 10 עבירת   הכשרת
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים11/12/2015 , התשעו, עמוד7141ובילקוט

  .09/11/2015, בתאריך1013
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ירושלים,  ולבניה לתכנון ספראמקומית ירושלים   1ככר

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  

זילבר   דלית
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית   הועדה

ירושלים   מחוז

  מחוז  צפון

הכרם בית מקומי: בקעת תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
הפקדת בדבר מתוקנת והודעה מפורטת ברמה

מס' ג/ מפורטת ברמה מפורטת   20442  תכנית
צפון לכיוון נחף הישוב התכנית: הרחבת   שם

תכנית הפקדת הודעת ביטול על הודעה בזאת נמסרת
מס': ג/ מפורטת ברמה השפורסמ20442  מפורטת

בתאריך הפרסומים14/03/2014בעיתונים ובילקוט
. וכי11/02/2014, בתאריך3761, התשעד, עמוד6754

לסעיף והבניה, תשכ"ה 89בהתאם התכנון , 1965–לחוק
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי מופקדת
בקעת ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון

מפורטת תכנית הכרם מספרבית מפורטת ברמה
  20442  ג/

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  12313ג/   שינוי
  10866ג/   שינוי
  6537ג/   שינוי

  35תמא/   כפיפות

היחס התכנית  סוג   מספר
  9/ 2תממ/   כפיפות
  1/ 522/ 1/ תרשצ  כפיפות

תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: נחף   .

נחף לישוב   צפונית
  X: 230000קואורדינטה
  Y: 760650קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 19118גוש:   ,88, 64, 54, 22, 20 - 18, 9חלקי

89.  
במלואן: 19119גוש:  , 67 -  59, 37, 35 - 33חלקות

91 - 93 ,96  - 105 ,115 - 116.  
חלקות: 19119גוש:  , 95 - 94, 89, 39 - 38, 36חלקי
106 - 107.  
במלואן: 19121גוש:    .39, 36 - 32חלקות
חלקות: 19121גוש:    .107, 54, 46 - 44, 37חלקי
במלואן: 19130גוש:    .29, 27 - 23, 21 - 19חלקות
חלקות: 19130גוש:    .120, 31 - 30, 28, 22חלקי
חלקות: 20000גוש:    .163חלקי

  

התכנית:   מטרת
הקמת לצורך וזאת צפון לכיוון נחף הישוב הרחבת

בת מגורים   יח"ד. 239שכונת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ל המוצע בשטח מגורים יחידות בצפיפות   יח"ד/ד'. 3- הקלה

א', הסדרת מגורים לאזור חקלאית קרקע ייעוד שינוי
ומוסדותאיזור מבנים אזור מאושר, הקצאת מגורים

דרכים. והתווית הנדסיים   ציבור, שצ"פ, מתקנים
קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות   קביעת

בניינים. בנייה, גובה בנייה: צפיפות, מרווחי הוראות   קביעת
אדריכלי. ועיצוב הנחיות   קביעת

לביצוע. וההנחיות השלבים   קביעת
הנחיות   סביבתיות.קביעת

  

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

כל  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
למשרדי:, 04-6508555 יומצא התנגדות ועדההעתק

הכרם, מקומית בית בקעת ולבניה כרמיאל  לתכנון
  04-9580693טלפון: 

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות את
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וה לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל בניה (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 –סמכויות

  
  

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

  20936מס':ג/
התכנית: למגוריםשם שטחים   אליעד - חילופי

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר

מס': ג/ מפורטת ברמה     20936  מפורטת
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:יהמתי לתכניות   חסת
היחס   התכניתמספר  סוג

  12566ג/   שינוי
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  3/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  8677ג/   כפיפות
  17747ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  עד   .-יישוב: אלי

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 200000גוש:    .70חלקי

  X: 269350קואורדינטה
  Y: 745500קואורדינטה

  

  התכנית:מטרת
המגורים. שטח של תכנון   רה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים, שצ"פ, היעודים בין שטחים ציבורחילופי מבני

  ודרך.
בנין. בקווי   שינוי

למגרש. אכסון יחידות   הוספת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים31/08/2015 , התשעה, 7099ובילקוט

  .20/08/2015ריך, בתא8243עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
גולן, קצרין ולבניה לתכנון   טלפון: 12900מקומית

בימים04-6969712 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
שהמשר לקהל, ובאתרובשעות פתוחים האמורים דים

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  
  
  
  

העליון מקומי:  הגליל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה

  8942מס':ג/
נפתלי הרי רכס התכנית:מורדות   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –התשכ"הוהבניה,  תכנית אישור , בדבר

מס': ג/      8942מקומית
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  8490ג/   שינוי
  4משצ/   שינוי
  10משצ/   שינוי
  4662ג/   שינוי
  4663ג/   שינוי
  6898ג/   שינוי
  4931ג/   שינוי
  4660ג/   שינוי
  76משצ/   שינוי
  22תמא/   פירוט
  8תמא/   פירוט
  9076ג/   כפיפות
  6066ג/   כפיפות
  10536ג/   כפיפות
  7644ג/   כפיפות
  21תמא/   כפיפות
  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  3421ג/   כפיפות
  11668ג/   כפיפות
  12079ג/   כפיפות
  12195ג/   כפיפות
  12281ג/   כפיפות
  12728ג/   כפיפות
  13906ג/   כפיפות
  14252ג/   כפיפות
  15279ג/   כפיפות
  15542ג/   כפיפות
  15512ג/   כפיפות
  15677ג/   כפיפות
  41תתל/   כפיפות
  808ג/   כפיפות
  737ג/   כפיפות
  857ג/   כפיפות
  18919ג/   כפיפות
  18973ג/   כפיפות
  755ג/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  9502ג/   כפיפות
  8372ג/   כפיפות
  7114ג/   כפיפות
  847ג/   כפיפות
  8577ג/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות



ילקוט הפרסומים 7235, י"ט באדר ב' התשע"ו, 29.3.2016  4658

היחס התכנית  סוג   מספר
  14תמא/   כפיפות
  5692ג/   כפיפות
  23תמא/   כפיפות
  9286ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
נפתלי.   יישוב: רמות

קרן ועד בצפון גלעדי מכפר נפתלי הרי רכס מורדות
בדרום.   נפתלי
  251500/791000נ.צ. מרכזי

  

וחלקות:   גושים
  .13465בשלמות: גושים
חלקות: 13147גוש:    .60חלקי
במלואן: 13151גוש:    .29 - 27, 21 - 20חלקות
חלקות: 13151גוש:   ,30, 24, 22, 17, 9, 6, 2חלקי

31 ,33, 34.  
במלואן: 13152גוש:    .12 - 11, 4חלקות
חלקות: 13152גוש:    .6חלקי
במלואן: 13158גוש:    .21 - 20, 17, 14, 4חלקות
חלקות: 13158גוש:    .23, 15חלקי
חלקות: 13349גוש:    .30 - 29, 5 - 4, 2חלקי
במלואן: 13350גוש:    .19חלקות
חלקות: 13350גוש:    .36, 20חלקי
במלואן: 13460גוש:    .151חלקות
חלקות: 13460גוש:    .166חלקי
במלואן: 13461גוש:    .100 - 90, 87 - 85חלקות
חלקות13461גוש:    .106, 102, 89: חלקי
במלואן: 13489גוש:    .4 - 3חלקות
חלקות: 13489גוש:    .2חלקי
חלקות: 13490גוש:    .10 - 9, 7 - 6, 4 - 2חלקי
במלואן: 13499גוש:    .8חלקות
במלואן: 13501גוש:    .9, 7 - 6חלקות
חלקות: 13501גוש:    .3חלקי
במלואן: 13502גוש:    .5 - 4חלקות
  .13 - 12, 7 - 6, 3חלקות: חלקי13502גוש: 
במלואן: 13503גוש:    .30 -  4, 1חלקות
במלואן: 13504גוש:  , 24 ,23, 20 - 14, 12, 5חלקות

29, 30.  
חלקות: 13504גוש:    .11, 9, 6, 4 - 3חלקי
חלקות: 13516גוש:    .106חלקי
חלקות: 13519גוש:    .56חלקי
חלקות: 13521גוש:    .91 - 90חלקי
חלקות: 13525גוש:    .80חלקי
במלואן: 13645גוש:    .14, 10, 4 - 3חלקות
במלואן: 13647גוש:    .21 - 20, 16, 14, 12, 5חלקות
במלואן: 13656גוש:    .48, 40 - 19, 1חלקות
חלקות: 13656גוש:    .52, 44, 12חלקי
במלואן: 13658גוש:    .27, 24חלקות
במלואן: 13659גוש:    .30חלקות
חלקות: חל13659גוש:    .10קי
במלואן: 13661גוש:    .2חלקות

חלקות: 13661גוש:    .4חלקי
חלקות: 13671גוש:    .19חלקי
במלואן: 14001גוש:   -  28, 24, 23, 21, 19 -  12חלקות

31 ,34  - 36 ,42 ,44  - 45 ,47  - 52.  
במלואן: 14002גוש:    .17 - 15, 13, 11חלקות
במלואן: 14009גוש:    .23, 18, 9חלקות
חלקות: 14009גוש:  , 17 -  15, 13, 10, 8 - 4, 2חלקי

19 - 22 ,24  - 25 ,28.  
במלואן: 14010גוש:    .40 - 18, 16 - 8חלקות
חלקות: 14010גוש:    .17, 7, 1חלקי
במלואן: 14011גוש:    .35 - 29, 23 - 1חלקות
במלואן: 14014גוש:    .26 - 13, 11 - 1חלקות
חלקות14014גוש:    .27, 12: חלקי
במלואן: 14015גוש:    .28 - 1חלקות
במלואן: 14016גוש:    .6 - 2חלקות
חלקות: 14016גוש:    .1חלקי
במלואן: 14017גוש:    .4 - 1חלקות
במלואן: 14018גוש:    .7 - 1חלקות
במלואן: 14019גוש:    .20 - 1חלקות
במלואן: 14022גוש:    .19 - 1חלקות
במלואן: 14023גוש:    .39 - 1חלקות
חלקות: 14024גוש:    .18חלקי
במלואן: 14025גוש:    .8חלקות
במלואן: 14026גוש:    .9 - 1חלקות
במלואן: 14027גוש:    .14 - 1חלקות
במלואן: 14028גוש:    .11 -  7, 4חלקות
חלקות: 14028גוש:    .6 - 5, 3 - 2חלקי
במלואן: 14029גוש:    .25 - 1חלקות
במלוא14030גוש:    .6 - 1ן: חלקות
חלקות: 14359גוש:    .7חלקי
חלקות: 14361גוש:    .10, 8, 5 - 3, 1חלקי
במלואן: 14362גוש:    .4, 1חלקות
חלקות: 14362גוש:    .6חלקי

  X: 251500קואורדינטה
  Y: 791000קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
במורדות הסביבה ואיכות היער, הטבע, הנוף שמירת

נפתלי. הרי   רכס
הטבעיים, היערניצול המשאבים של הייחודי הפוטנציאל

ועידוד לפיתוח נפתלי הרי רכס והחורש, במורדות
באזור.   התיירות

כלכליים כמפעלים ונופש תיירות של פיתוח לאפשר
אצבע ותושבי ליישובי ותעסוקה פרנסה מקורות שייצרו

  הגליל.
והנופש התיירות אמצעי פיתוח צרכי בין האיזון שמירת

והנוף.והגנה הטבע, היער ערכי   על
שטחי של וקביעה ליער, הגדרה מחקלאי ייעוד שינוי
יערות לייעור, הכוללים המיועד והשטח קיים היער: יער

לטיפוח.- נטע טבעי ויער   אדם
והשימושים השונים היער שטחי גבולות קביעת

לתמ"א/  בכפוף תמ"א/22המותרים ודיוק    22, ופרוט
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הג היתרים זכויות שימושילקבוע לגבי ואיסורים בלות
לייעור. המיועדים או המיוערים בשטחים   הקרקע

ת בין היחסים את ושימושילקבוע תכניות לבין זו כנית
אחרים.   קרקע

לאומיים,  גנים חוק עפ"י טבע לשמורת שטח ליעד
התשנ"ח הנצחה לאומיים טבע,. אתרים . 1998-שמורות
ושטחים לשימור יער משטחי ייעוד חקלאייםשינוי

טבע.   לשמורת
בתוקף, שבתמ"א/  תכניות והחזרתם 22לאשרר שינתה

המאושרת.   למתכונת
לאומי, יער טבע, גן חקלאי, לשמורת משטח ייעוד שינוי

קיים. אדם נטע יער לשימור טבעי לטיפוח, יער   טבעי
פי טבע, על לשימור: לשמורת טבעי מיער ייעוד שינוי

מת"א ב 22מתווה גבולות נטעועדכון ליער לאומי גן ין
קיים.   אדם

ליער, בהתאם טבע שמורת משטח חלק של ייעוד שינוי
  .2/ 8לתמ"א

תיירות,  מתחמי עבור הנחיות וקביעת מיקום סימון
בעבורן. מפורטת תכנית להגיש   שניתן

חניונים עבור בנייה זכויות ופרוט מיקום קביעת
התוכנית.  בתחום   ומצפורים

  

התכנית הוראות   :עיקרי
היערות מתחמי של מדוייקת   קביעת

היערות בשטחי המותרות התכליות ופרוט   קביעת
ראשיות נוף דרכי   התווית

עבור הפיתוח והיקף בנייה לזכויות הנחיות קביעת
התוכנית. בתחום עתידיים תיירות   מתחמי

לפיתוח המיועדים בנייה, לשטחים הוראות   קביעת
אדר' ועיצוב בינוי הנחיות   קביעת

התוכניתקביעת לביצוע   תנאים
זו. בתוכנית המוצעת טבע לשמורת גבולות   קביעת

שמורת בתחומי המותרים והשימושים התכליות קביעת
התוכנית בתחום   טבע

בנייה היתרי להוצאת והתנאים הבניה זכויות פרוט
ומצפורים.   בחניונים

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
, התשעא, 6147הפרסומיםובילקוט06/08/2010

  .21/10/2010, בתאריך487עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
פינה העליון, ראש הגליל ולבניה לתכנון 12100מקומית

בימים ,04-6816373טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  
  
  
  
  

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

מס':ג   19475 /מפורטת
מנשה רמות קיבוץ התכנית:מתאר   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

מס': ג/ מפורטת ברמה     19475  מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:יהמתי לתכניות   חסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  4252ג/   שינוי
  01/ 4520יז/ מק/   שינוי
  03/ 4520יז/ מק/   שינוי
  4520ג/   שינוי

  12635ג/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  01/ 11140יז/ מק/   כפיפות
  9524ג/   כפיפות
  11140ג/   כפיפות

תמ"מ ע"פ   9/ 2תממ/   אישור
ע"פ   1/ 12תמא/   תמ"אאישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מנשה   .   יישוב: רמות

מנשה. רמות הישוב   בתחום
  

וחלקות:   גושים
במלואן: 12381גוש:    .20, 18 ,17, 14 ,13, 9 ,8, 5חלקות
חלקות: 12381גוש:    .19, 15, 12 - 10, 7 ,6, 4 ,3חלקי
חלקות: 12382גוש:    .16, 12, 10, 8 - 7, 5חלקי
חלקות: 12383גוש:    .2חלקי
חלקות: 12384גוש:    .14 - 12חלקי
חלקות: 12385גוש:    .12, 10 - 9חלקי

  

ישנים:   גושים
11968 ,11969 ,11970  

  X: 205650קואורדינטה
  Y: 722550קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
מנשה רמות שטח "המחנה" קיבוץ של מחדש תכנון

למגורים. שטח   והרחבת
  

הור התכנית:עיקרי   אות
ל מחדש התכנית, הוספתיתכנון בתחום קרקע  41יעודי

הכולל כפרי לישוב   יח"ד. 359יח"ד
והחניה. התנועה מערכת   התווית

ב מותרים ושימושים תכליות הקרקעיקביעת יעודי
התכנית.   בתחום
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אדריכלי. ועיצוב בינוי והנחיות בנייה זכויות   הגדרות
איכות בדבר הוראות   הסביבה.קביעת

התכנית. בתחום לשימור מבנים   קביעת
כפרי. אירוח בדבר הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים13/03/2015 , התשעה, 6998ובילקוט

  .02/03/2015, בתאריך3868עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הצפון,  מחוז ולבניה יצחקלתכנון עילית 29מעלה נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
יזרעאלים, עפולה ולבניה לתכנון טלפון: 18120מקומית

בימים04-6429660 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

מס':   19897  ג/ מפורטת
התכנית: גזיתשם   קיבוץ

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

מס': ג/ מפורטת ברמה     19897  מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  12466ג/   שינוי
  01/ 12466יז/ מק/   שינוי
  04/ 12466יז/ מק/   שינוי
  03/ 12466יז/ מק/   שינוי
  02/ 12466יז/ מק/   שינוי

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: גזית   .

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 22538גוש:    .4חלקי
במלואן: 23245גוש:    .9, 3חלקות
חלקות: 23245גוש:    .12 - 10, 8 - 5, 2חלקי
במלואן: 23246גוש:    .15חלקות
חלקות: 23246גוש:    .14 - 10, 6 - 4חלקי
חלקות: 23247גוש:    .9חלקי
במלואן: 23249גוש:    .4חלקות
חלקות: 23249גוש:    .8 - 5, 3חלקי

  X: 242200קואורדינטה
  Y: 727000קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
מגורים אזורי שטח "המחנה" ותוספת של מחדש תכנון

הכולל   יח"ד. 70חדשים
  

  

התכנית:עיקרי   הוראות
כמופיעיהסדרת  . 1 ומוצעים קיימים קרקע יעודי

התוכנית.   בתשריט
קרקע.  . 2 ייעוד לכל המותרות התכליות ופירוט   קביעת
וחניות.  . 3 דרכים מערכת   הסדרת
אדריכלי.  . 4 ועיצוב בינוי בנייה, הנחיות הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים13/12/2013 , התשעד, עמוד6711ובילקוט

  .10/12/2013, בתאריך2008
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
יזרעאלים, עפולהמקומ ולבניה לתכנון טלפון: 18120ית

בימים04-6429660 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

מס':ג/   20522מפורטת
יסעור התכנית:קיבוץ   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

מס': ג/ מפורטת ברמה     20522  מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות בנייה להוציא:התרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:יהמת לתכניות   יחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  4723ג/   שינוי
  14076ג/   שינוי
  10497ג/   שינוי

  9/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  / ד11/ 3תמא/   כפיפות
  / ב12תתל/   כפיפות
  23/ 2007חא/ מק/   כפיפות
  8052ג/   כפיפות
  18292ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: יסעור   .

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 18512גוש:    .28, 26 -  21, 18, 14, 6 ,5חלקות
במלואן: 18515גוש:    .20 -  18, 4, 1חלקות
חלקות: 18515גוש:    .22, 17, 15, 9חלקי
חלקות: 18516גוש:    .11חלקי
חלקות: 18519גוש:    .36חלקי
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  X: 256200קואורדינטה
  Y: 756200קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
יסעור. קיבוץ והרחבת מחדש   תכנון

התכנית: הוראות   עיקרי
האוכלוסיה  . 1 לגודל והתאמתם הציבור שטחי הסדרת

  המתוכנן
בישוב  . 2 והחניה התנועה מערכת   הסדרת
התיירות  . 3 אזור   הסדרת
ותעשייה  . 4 תעסוקה, משק אזורי   הסדרת
הכולל 105תוספת  . 5 כפרי לישוב יח"ד 345יח"ד

  מאושרות.
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים08/05/2015 , התשעה, 7032ובילקוט

  .05/05/2015, בתאריך5317עמוד
  

במשרדי נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
אשר חבל ולבניה לתכנון מערבי, - מקומית גליל ד.נ

בימים04-9879621טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלטהאינטרנ
  
  

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

מס':ג/   20632מפורטת
יחיעם לאומי התכנית:גן   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

מס': ג/ מפורטת ברמה     20632  מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  4947ג/   שינוי
  12423ג/   שינוי

  9/ 2תממ/   כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  21תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  729ג/   כפיפות
  8תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יחיעם, יישוב: יחיעם   מצודת

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 18958גוש:    .11, 3חלקי

  X: 221050קואורדינטה
  Y: 766600קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
את מפרטת המוצעת ג/ תהתוכנית על 729כנית החלה

יחיעם. הלאומי הגןהגן והסדרת תכנון התוכנית מטרת
לשהיית אפשרות עם למבקרים כאתר יחיעם הלאומי

במקום. וכנסים אירועים ולקיום הסדרהלילה כן כמו
באתר. הקיים הבנוי מערך של מפרטתושיפור התכנית

מידע, הכניסה(תחנת מערך של השימושים קופה,את
ס שימושיםחנות,רטים,הקרנת וכד') ומוסיפה מזנון

כגון: הטבע,חדשים בחיק ואירועים,נופש חניהכנסים
  ואחסון.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
הלאומי.  . 1 בגן המותרים השימושים ופירוט   הסדרת
בחיק  . 2 ל: נב"ט (נופש חדשים שימושים תוספת

ואחסון. חניה ואירועים   הטבע),כנסים
כניסה,הוספת  . 3 למבני: מערך בנייה שירותים,זכויות

צל.מלתחות, וסככות קירוי   תוספות
בנייה.  . 4 הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים25/07/2014 , התשעד, עמוד6839ובילקוט

  .17/07/2014, בתאריך6840
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
אשר חבל ולבניה לתכנון מערבי, - מקומית גליל ד.נ

בימים04-9879621טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il םהפנימשרדשלהאינטרנט
  
  

הגליל מקומי:  מעלה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית אישור בדבר   15619  הודעה

ג'ת בכפר משוחררים חיילים התכנית:שכונת   שם
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
    15619מס': ג/ 
הבאות:יהמתי לתכניות   חסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  9655ג/   שינוי
  5052ג/   שינוי
  6841ג/   שינוי
  18433גנ/   שינוי
  20172ג/   שינוי
  19651ג/   שינוי
  22תמא/   פירוט
  35תמא/   כפיפות
  65/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  ג'ת.-יישוב: ינוח

המערבי, בסמוך בגליל ג'ת הכפר בצפון נמצאת התכנית
מס'  דנון8721לכביש הורדים -שיח   כפר
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וחלקות:   גושים
חלקות: 18748גוש:    .17, 13, 4חלקי
חלקות: 18749גוש:    .34, 29, 25, 14, 12 - 10חלקי

  

התכנית:   מטרת
התכנית:   מטרות

עבו ג'ת כפר ביתך" בצפון מגורים "בנה שכונת רהקמת
  יח"ד. 328

ציבור. לצרכי ושטחים למגורים שטחים ויעוד דרכים   התווית
בנייה. הוראות   קביעת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
התכנית:   עיקרי

ציבור ומבני למגורים לקרקע חקלאית מקרקע ייעוד   שינוי
קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות   קביעת

בנייה: הוראות בנייה,קביעת מרווחיצפיפות,שיעור
בינינים.בנייה,   גובה

אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות   קביעת
לביצוע. וההתניות השלבים   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים22/02/2009 , התשסט, 5924ובילקוט

  .03/03/2009, בתאריך2634עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחקלתכנ הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29ון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
הגליל מעלה ולבניה לתכנון הגליל, - מקומית מעלה ד.נ

לעיין04-9979659טלפון:  ,מעונה רשאי המעוניין , וכל
לקהל,  פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר
  
  

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

   0225797-255מס':
התכנית: התעשייהשם משטח חלק של ייעוד שינוי

לתעשיה יעודים   לדרך  והסדרת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
  8 - תשריט 20 -גרסת: הוראות 0225797-255מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמתי לתכניות   חסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2414ג/   שינוי

תמ"מ ע"פ   9/ 2תממ/   אישור
תמ"אאישור   35תמא/   ע"פ

תמ"א ע"פ   4/ ב/ 34תמא/   אישור
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מועצה בתחום זו, נמצאת בתכנית הכלולה הקרקע

תפן מגדל   תעשייתית
  

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 19197גוש:    .28, 16, 14, 13, 12חלקות
חלקות: 19215גוש:    .79, 78, 75חלקי

  X: 226650קואורדינטה
  Y: 764850קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
למספר השטח של משנה חלוקת מציעה התכנית

לתעשייה,   מגרשים
לדרך (במטרה התעשייה משטח חלק של ייעוד שינוי

מס'  מדרך גישה   )1לאפשר
מ בנייה אחוזי תעשייה.155%-ל100%-הוספת   ביעוד

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מינימא מגרש גודל   לי.קביעת

תעשיה. לשטח בנייה אחוזי   הגדלת
קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות   קביעת

בנייה. הוראות   קביעת
אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים23/10/2015 , התשעו, עמוד7132ובילקוט

  .22/10/2015, בתאריך686
  

המחוזיתהתכנית הועדה במשרדי נמצאת האמורה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
הגליל מעלה ולבניה לתכנון הגליל, - מקומית מעלה ד.נ

לעיין04-9979659מעונה  טלפון:  רשאי המעוניין , וכל
האמור שהמשרדים ובשעות בימים לקהל, בה פתוחים ים

 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר
  
  

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

  18453  ג/
התכנית: אפיקיםתשם קיבוץ מפורטת   כנית

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

מס': ג/     18453מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:יהמת לתכניות   יחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  5126ג/   שינוי
  91משצ/   שינוי
  1594ג/   שינוי

  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  10330ג/   כפיפות
  13תמא/   כפיפות
  34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות
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היחס התכנית  סוג   מספר
תמ"מ ע"פ   15/ 23תמא/   אישור
תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור
תמ"א ע"פ   / ג11/ 3תמא/   אישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: אפיקים.   יישוב: אפיקים

אפיקים, ד.נ. עמק   15148הירדןקיבוץ
  

וחלקות:   גושים
חלקות: 15101גוש:    .26, 19, 16חלקי
במלואן: 15170גוש:    .29חלקות
חלקות: 15170גוש:    .30, 28 - 27חלקי
חלקות: 15171גוש:    .19 - 18חלקי
במלואן: 15175גוש:    .31חלקות
חלקות: 15175גוש:    .32, 27, 25, 22חלקי
במלואן: 15178גוש:  , 130 -  118, 116, 113 ,112חלקות
132 ,134  - 135 ,137.  

חלקות: 15178גוש:    .138חלקי
במלואן: 15470גוש:    .98, 95, 89חלקות
חלקות: 15470גוש:    .77חלקי

  

ישנים:   גושים
15171 ,15174  

  X: 254400קואורדינטה
  Y: 731750קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
הישוב שטח והגדלת מחדש אפ -תכנון   יקיםקיבוץ

מס'  אזורית לדרך בניין מקו בניין 900הקלה  80מקו
בניין לקו קיימים, ו 35מטר מבנים להסדרת  24 -מטר

מס'  דרך עבור   .3מטר
מס'  אזורית מדרך נוספת כניסה לאזור 900הסדרת

התכנית. שבדרום   התעשייה
ברזל מסילת של לתכנון רצועה בתחום תכנית אישור

תמ"א   .15/23לפי
  

התכנית:עיקרי   הוראות
ספורט  א.  שטח חשבון על המגורים שטחי הרחבת

באוריינטציית הקיימים המגורים שטחי והסדרת
דירות. למגרשים / שיוך   חלוקה

וחניות  ב.  הדרכים, שבילים מערכת הסדרת
בקיבוץ. המתרחשים לשינויים   באוריינטציה

י  ג.  והוספתיהסדרת הקיימים הקרקע יעודייעודי
בקיבוץ.קרקע שחלו לשינוים בהתאם   נדרשים

לדרך  ד.  בנין מקו   .90הקלה
קרקע.  ה ייעוד בכל המותרות התכליות ופרוט   קביעת

אדריכליות.  ו.   והנחיות בנייה והגבלות זכויות   קביעת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים12/12/2014 , התשעה, 6923ובילקוט

  .19/11/2014בתאריך ,1137עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
ה עמק ולבניה לתכנון , 04-6757636: 'טלירדן, מקומית

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל, ובאתרהא פתוחים משרדשלהאינטרנטמורים

 .www.pnim.gov.il הפנים
  
  

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

מס':   20599  ג/ מפורטת
התכנית: שלוחותשם   בריכות

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –התשכ"הוהבניה,  תכנית אישור , בדבר

מס': ג/ מפורטת ברמה     20599  מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:יהמת לתכניות   יחסת
היחס התכנית  סוג   מספר
  150ג/ במ/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות
  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שלוחות   .

שלוחות. לישוב מערב   דרום
  

וחלקות:   גושים
חלקות: 20907גוש:    .34, 17חלקי
חלקות: 20925גוש:    .14חלקי
חלקות: 20926גוש:    .20חלקי

  X: 243550קואורדינטה
  Y: 706750קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
שתייה. מי בריכת   הקמת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
למתקנים ליעוד מפורט תכנון ללא משטח ייעוד שינוי

פתוח. ושטח   הנדסיים
לגיטמציה ומתן נלווים ומבנים שתייה מי בריכת הקמת

נלווים. ומתקנים קימת   לבריכה
וה זכויות שונים.קביעת לאזורים בנייה   וראות

סביבתיות. והוראות בינוי הוראות   קביעת
בנייה. היתר למתן הוראות   קביעת

למעבר הנאה זכות קביעת ידי על גישה דרך התווית
בתשריט. כמסומן חקלאית בקרקע   ברכב

לסעיף בהתאם התכנית ) לתוספת2(א)(6אישור
לחוק.   הראשונה

  

פורסמה התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים
הפרסומים13/03/2015 , התשעה, 6998ובילקוט

  .02/03/2015, בתאריך3871עמוד
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המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
המעיינות,  עמק ולבניה לתכנון שאןמקומית טלפון:  ,בית

בימים04-6065850 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
פ האמורים שהמשרדים לקהל, ובאתרובשעות תוחים

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  כרמיאל תכנון מחוז: צפון, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0304246-208:'מס
התכנית: ג/ שם מספר    - 22287תכנית

פשוש   , כרמיאל.14רחוב
הודעה, בזה לסעיףנמסרת התכנוןלח 89בהתאם וק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

הצפון מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
ולבניה מפורטתמופקדתכרמיאללתכנון : 'מסתכנית

  12 - תשריט 13 -גרסת: הוראות 0304246-208
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
בנייה להוציאוהרשאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  11053ג/   שינוי
  19560ג/   כפיפות
  17007גנ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: פשוש מכוש, 14יישוב: כרמיאל גבעת   שכונה

  X: 228004קואורדינטה
  Y: 756033קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 19949גוש:    .45חלקי

  

  מגרשים:
ג 179 לתכנית   11053\בהתאם

  

התכנית   :מטרת
בנייה  לצורך הוראות וקביעת בנייה זכויות הגדלת

בנייה. ותוספת קיים מצב   הסדרת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב עקרי שטח ל 91.5הגדלת   מ"ר247.0מ"ר

תכסית   % 45ל  הגדלת
בתשריט בניין  כמסומן קווי   שינוי

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

ל הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו פיאת על כך
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
למשרדי. 04-6508555 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ולבנ לתכנון קק"למקומית כרמיאל, שד כרמיאל 100יה
  04-9085671טלפון: 20100

  

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

עבודתו), וסדרי חוקר   .1989 -תשמ"טסמכויות
  
  

מקומי:  עפולה תכנון מחוז: צפון, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0328351-215:'מס
התכנית: נופיםשם ספר בית ייעוד עפולה-שינוי

  )22295(ג/
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
הצפוןלתכנון מחוז המקומיתולבניה הועדה ובמשרדי

ולבניה מפורטתמופקדתעפולהלתכנון : 'מסתכנית
  4 -תשריט 9 -גרסת: הוראות 0328351-215

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס   התכניתמספר  סוג

  17000ג/   שינוי
  18647ג/   כפיפות
  12567ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: האלה   .   יישוב: עפולה

נופים ספר לבית בצמוד עפולה ליישוב   מערבית
  X: 230025קואורדינטה
  Y: 726850קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 16773גוש:    .3חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית1206   17000בהתאם
לתכנית2002   17000בהתאם

  

התכנית   :מטרת
ג/ בתוכנית המאושר ציבור למבני שטח   17000הגדלת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ציבור לבנייני פתוח ציברי משטח ייעוד   שינוי

בנייה שטחי   הגדלת
בניין בקווי   שינוי

  

מעונ בתכנית, בימיםיכל לעיין רשאי ותובשעין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
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תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה
יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת

למשרדי. 04-6508555 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
יהושע עפולה, חנקין ולבניה לתכנון עפולה 47מקומית

  04-6520344טלפון: 18100
  

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

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

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

   0262550-215מס':
התכנית: בחלק - 22060ג/ שם בנייה זכויות קביעת
  ברובע "יזרעאל", עפולה16762מגוש

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

  26 - תשריט 31 -גרסת: הוראות 0262550-215מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  11188ג/   שינוי
  12567ג/   שינוי
  20588ג/   שינוי
  15/ 11188עפ/ מק/   שינוי
  14/ 11188עפ/ מק/   שינוי

  18647ג/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: עפולה.

ועפולה "עילית", מדרום עפולה של המבונה השטח בין
העמק.   לבי"ח

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 16762גוש:  , 38, 37, 36, 35, 34, 33חלקות
39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,138 ,139 ,150 ,151 ,

152.  
  .148, 135חלקות: חלקי16762גוש: 

  X: 229425קואורדינטה
  Y: 724333קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
מאושר, לזכויות מגורים באזור הבניה זכויות התאמת
מתוקף מאושרות סמוכים, אשר מגורים באזורי הבניה

ג/ מס' יח"ד.20588התכנית   הגדלת
  
  

התכנית: הוראות   עיקרי
במג  א.  ומס' יח"ד בנייה זכויות   רשים.הגדלת
במגרשים.  ב.  בניין קווי   שינוי
ג/  ג.  מאושרת תכנית הוראות יתר כל 20588החלת

זו. תכנית תחום   על
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים11/12/2015 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2035
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
יהושע עפולה, חנקין ולבניה לתכנון עפולה 47מקומית

לעיין04-6520344טלפון: 18100 רשאי המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il.  

  
  

הגליל מקומי:  אצבע תכנון מחוז: צפון, מרחב
מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה

  21728מס':ג/
התכנית: למסחר, שם בנייה זכויות   תוספת

הגלילית.   חצור
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס': ג/     21728מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  9334ג/   פירוט
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  18771ג/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הגלילית   .   יישוב: חצור

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 14052גוש:    .75 - 74חלקות
חלקות: 14052גוש:    .76, 47חלקי
חלקות: 14068גוש:    .141חלקי

  X: 765775קואורדינטה
  Y: 251225קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
למסחר. ביעוד בנייה  ושימושים זכויות   תוספת
משולבת. לדרך רגל להולכי מדרך ייעוד   שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ קידמי בנייה קווי   מ'.  5 -מ' ל 7 -שינוי

לחניון. קומה   תוספת
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מ בנייה אחוזי   .150% - ל25% -תוספת
מ תכסית   .60% - ל25% -שינוי

מ מותר גובה   מ'. 15 - מ' ל 12 -הגדלת
מותרים. שימושים   תוספת

משולבת. לדרך רגל להולכי מדרך ייעוד   שינוי
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים10/07/2015 , התשעה, 7065ובילקוט

  .28/06/2015, בתאריך6925עמוד
  

האמורה המחוזיתהתכנית הועדה במשרדי נמצאת
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
הגליל,מק אצבע ולבניה לתכנון הגלילית  ומית חצור

בימים04-6800077טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

   0255661-261מס':
התכנית: בפועלשם הקיים למצב הדרכים - התאמת

  .21937ג/
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
  12 - תשריט 12 -גרסת: הוראות 0255661-261מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאותהיתר או   ים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  7025ג/   שינוי
  19593ג/   שינוי
  18086ג/   שינוי
  9915ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחיישוב: שפרע לדרך, : אלמטלה'ם דרומית   79שכונה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10300גוש:    .42, 18חלקי

  X: 216220קואורדינטה
  Y: 744325קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בהוראות ושינוי הקיים למצב בהתאם הדרכים התאמת
למתן תכנונית מסגרת יצירת לצורך הבניה וזכויות

התוכנית. בשטח מבנים ולאישור   היתרים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
בפועל.  א.  הקיים למצב הדרכים   התאמת
בנ  ב.  אחוזי מהגדלת והגדלת ,164%- ל120%-ייה

ל   יח"ד. 4-מס' יח"ד
ל  ג.   מס' קומות   קומות. 4-הגדלת
בתשריט.  ד.  כמסומן בניין קווי   הקטנת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים30/09/2015 , התשעו, עמוד7119ובילקוט

  .24/09/2015, בתאריך130
  

במשרדי נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הועדה
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
אלונים,   שפרעם  טלפון:  גבעות ולבניה לתכנון מקומית

בימים04-9502017 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

המזרחי מקומי:  הגליל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית אישור בדבר   21383  הודעה

התכנית: בשכונתשם קברות לבית שטח ייעוד
נוג'דאת -נוג'דאת   בועינה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר

מס': ג/     21383  מפורטת
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  13274ג/   שינוי
  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  נוג'יידאת.-יישוב: בועיינה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 17547גוש:    .12 -  11, 8חלקי
חלקות: 17548גוש:    .15 -  14, 2חלקי

  X: 235250קואורדינטה
  Y: 746075קואורדינטה

  

  התכנית:מטרת
נוג'ידאת. בבועינה לשכ' נוגי'דאת עלמין לבית שטח   הקצאת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
קברות  . 1 לבית פתוח ציבורי משטח שטח ייעוד שינוי

ולשביל. משולבת   לדרך
ופיתוח.  . 2 בינוי הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים30/10/2015 , התשעו, עמוד7137ובילקוט

  .02/11/2015, בתאריך842
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
תבורמקומי המזרחי, כפר הגליל ולבניה לתכנון ת

לעיין04-6772333טלפון: 15241 רשאי המעוניין   , וכל
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פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה
הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il.  
  
  

העליון מקומי:  הגליל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית אישור בדבר   20926  הודעה

תצ"ר לצורכי בנחלות גבולות התכנית:הסדרת  - שם
כחל   מושב

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר

מס': ג/     20926  מפורטת
וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  61/ 1210/ 1תשצ/   שינוי
  61/ 1210/ 2תשצ/   שינוי
  4292ג/   שינוי
  14148ג/   שינוי
  14719ג/   שינוי
  16209ג/   שינוי

  9/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: כחל   .
כחל   מושב

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 13592גוש:    .9, 6, 3חלקי
חלקות: 13593גוש:    .11, 8, 6חלקי

  X: 755000קואורדינטה
  Y: 248000קואורדינטה

  

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

  

התכנית: הוראות   עיקרי
הדרך. של נקודתית   הסדרה

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

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים02/01/2015 , התשעה, 6956ובילקוט

  .30/12/2014בתאריך, 2403עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
פינה העליון, ראש הגליל ולבניה לתכנון 12100מקומית

בה04-6816373טלפון:  לעיין רשאי המעוניין   , וכל
  

לקהל,  פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים
הפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר

www.pnim.gov.il. 
  
  

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

  21669מס':ג/
התכנית: חקלאישם ושטח נחלה בראש פל"ח שמושי

הגלילית לחם בית מיוחדות הנחיות   עם
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית מופקדת יזרעאלים ולבניה לתכנון

    21669  מס': ג/
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאתכנהתרי ניתן שמכוחה ית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  2293ג/   שינוי
  40משצ/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הגלילית   . לחם   יישוב: בית

  X: 218250קואורדינטה
  Y: 737750קואורדינטה

  

  וחלקות:גושים
במלואן: 11376גוש:    .69, 56 -  47, 24 -  11, 9 -  2חלקות
חלקות: 11376גוש:    .70, 62, 10חלקי
במלואן: 11377גוש:    .85, 83, 73, 66 -  53, 12 - 4חלקות
חלקות: 11377גוש:    .72חלקי
במלואן: 11378גוש:    .13 - 4חלקות

  

התכנית:   מטרת
והסדרת בנחלות פל"ח שימושי מתחםהוספת

ושחזור לשמור   הטמפלרים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
חקלאיות למטרות שלא נוספים שמושים והתרת הסדרה
חקלאי שטח ובתחום כפרי בישוב המגורים אזור בתחום

תעסוקה. לצרכי מיוחדות הנחיות   עם
שפ"פ ביעוד לשימור במתחם הטמפלרית החצר הגדרת

למגורים טמפלרים קיימים מבנים ושמושיוהגדרת
  פל"ח.

חילופי מגרש ליצירת למגורים מחלקאי ייעוד שינוי
מעבר הטמפלריות לנחלות פל"ח ושימושי למגורים

לשימור. במתחם הטמפלרית   לחצר
של מושכל ניצול תוך ותכליות בנייה זכויות קביעת

יתר. עומס ומניעת במושב קיימות   תשתיות
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שט על שמירה תוך ופיתוח בינוי הוראות חיםקביעת
החקלאי ואופי המושב. -פתוחים של   כפרי

הטמפלרי (מתחם במתחם וחזור לשמור הנחיות מתן
  לשימור)

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

יזרעאלים, עפולה ולבניה לתכנון טלפון: 18120מקומית
04-6429660  

  

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

בהתנ נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון גדויות
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

   0231415-257מס':
בהוראות ושינוי סובה במיקום התכנית:שינוי שם

בנייה.   וזכויות
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא ולבניה לתכנון

  15 - תשריט 16 -גרסת: הוראות 0231415-257מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה שמכהתרי להוציאתכנית ניתן וחה
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  5507ג/   שינוי
  11904ג/   שינוי

  9/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ריינה   .

ריינה. של המערבי   בצד
  X: 228300קואורדינטה
  Y: 736100קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 17511גוש:    .18, 12חלקי

  
  

התכנית:   מטרת
בנייה. וזכויות בהוראות ושינוי סובה במיקום   שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מוצעת ב', לדרך למגורים ומסחר ממגורים ייעוד שינוי
עיקרי בשטח בנייה זכויות משולבת, הגדלת ולדרך

שירות.   ובשטח
  

מעוניין ובשעותכל בתכנית, בימים לעיין רשאי
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית
  04-6468585טלפון: 17000עילית

  

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

ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות לתקנותאת
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

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

   0260091-257מס':
התכנית: ישישם   מערב -רמת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא ולבניה לתכנון

  16 - תשריט 18 -גרסת: הוראות 0260091-257מס': 
וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד

מ התכנית/בחלק תחום התכניתבכל   תחום
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  118ג/ במ/   שינוי
  8156ג/   שינוי

  10891ג/   כפיפות
  18512גנ/   כפיפות

תת"ל ע"פ   48תתל/   אישור
תמ"מ ע"פ   9/ 2תממ/   אישור
תמ"א ע"פ   3/ תמא  אישור
תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הצפון בחלק מגורים המקומית.- שכונת המועצה של   מערבי

  X: 215100קואורדינטה
  Y: 734650קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 11184גוש:    .392, 389חלקות
חלקות: 11184גוש:    .391, 390, 383, 341חלקי

  

התכנית:   מטרת
מגורים.  .1 לפיתוח  שכונת תכנונית מסגרת   יצירת
פתוחים.  .2 ושטחים ציבור ומוסדות למבנים שטח   ייעוד
המגורים  .3 אזור בתחום הכבישים מערכת הסדרת

הקיימת. הכבישים למערכת   וחיבורו
  

התכנית: הוראות   עיקרי
למגורים,  . 1 א ממגורים ייעוד חקלאישינו משטח

פתוחים, שטחיםלמגורים,  ציבוריים דרכים, שטחים
ומוסדות ומבנים פתוחים פתוחים, שטחים פרטיים
מסחרי ושביל. מאזור הנדסיים ציבור, מתקנים
פתוחים,  ציבוריים לדרכים, מגורים, שטחים

הנדסיים.   מתקנים
קרקע.  . 2 ייעוד לכל המותרות התכליות   קביעת
מגר  . 3 גודל בנייה ? קביעת הוראות שקביעת

בניינים. בנין, גובה   מינימאלי, קווי
פיתוח.  . 4 ועקרונות בינוי הנחיות   קביעת
אדריכלי  . 5 עיצוב הנחיות   קביעת
ביצוע.  . 6 שלבי   קביעת
בנייה.  . 7 היתר למתן התנאים   קביעת

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

לתכ המחוזית הועדה מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה נון
יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת

ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית

  04-6468585טלפון: 17000עילית
  

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

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

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

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

   0252783-257מס':
התכנית:שכונת דרומיתשם   אכסאל - מגורים

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

  11 - תשריט 17 -גרסת: הוראות257-0252783מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:יהמתי לתכניות   חסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  7468ג/   שינוי
  13239ג/   שינוי
  16578ג/   שינוי

  9/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  59/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: אכסאל   .

עונאללה לשכונת איכסאל.,צמוד לישוב מזרחית   דרום
  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 16905גוש:    .13חלקי

  X: 230450קואורדינטה
  Y: 731250קואורדינטה

  

  מגרשים:
ג/  לתכנית בהתאם   16578יד

  

התכנית:   מטרת
דרכים ומערכת למגורים ,שצ"פ ייעוד שכונה-"שינוי

איכסאל"   דרומית
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומוסדות  . 1 ומבני חקלאי (מגורים מאזור ייעוד שינוי

ג/ לפי דרכים .16578ציבור ומערכת   ) למגורים ,שצ"פ
ופיתוח.  .  2 בינוי הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים28/08/2015 , התשעה, 7111ובילקוט

  .07/09/2015, בתאריך8652עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
מחו ולבניה יצחקלתכנון הצפון, מעלה עילית 29ז נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית

רשאי04-6468585טלפון: 17000עילית המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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הגליל מקומי: משגב, לב תכנון   מחוז: צפון, מרחבי
מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

  21360מס':ג/
התכנית:מתחם סכנין -Kשם   צפון

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
משגב ולבניה מופקדת-לתכנון הגליל משגב, לב ד.נ

מס': ג/ מקומית מתאר     21360  תכנית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן לא שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:המתייחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  9169ג/   שינוי
  668ג/   שינוי
  6386ג/   שינוי
  8835ג/   שינוי
  7514ג/   שינוי
  9352ג/   שינוי
  12735ג/   שינוי
  12906ג/   שינוי

  9/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  38תמא/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
סכנין, יישוב: סח'נין מערב   צפון
  X: 228000קואורדינטה
  Y: 753250קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 19271גוש:    .42 - 41, 39חלקי
במלואן: 19272גוש:    .26, 24, 5, 2 - 1חלקות
חלקות: 19272גוש:    .25, 23, 17, 13, 11 -  6, 4 ,3חלקי
חלקות: 19273גוש:    .16, 5 - 1חלקי
במלואן: 19320גוש:    .46, 41חלקות
חלקות: 19320גוש:  , 53, 49 - 47, 45 - 43, 40חלקי

82 ,84 - 85.  
  

התכנית:   מטרת
למתחם מפורט תכנית Kתכנון הנחיות ע"פ סכנין בצפון

סכנין. לישוב   האב
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ל:מגורים, שטחים  - ייעוד פתוחים, שינוי ציבוריים

ופנאי,  לתרבות ציבור ומוסדות למבנים שטחים
ומבנים פתוחים ציבור, שטחים ומוסדות מבנים

ציבור, יער, דרכים, מסחר.   ומוסדות
בנייה.  - והוראות זכויות   קביעת
דרכים.  -   התווית
  

תשתיות  - כולל השטח לפיתוח הוראות קביעת
דרכים, ביוב, ניקוז, תקשו כגון   רת.ושירותים

וחלוקה.  - לאיחוד מתחמים   קביעת
  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

משגבמקומי ולבניה לתכנון משגב, -ת   טלפון: ד.נ
הגליל,   , 04-9990102 לב ולבניה לתכנון מקומית ועדה
  04-6746740סח'נין  טלפון: 

  

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

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

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

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

   0240184-262מס':
התכנית: לשכונהשם מפורטת מזרחית -צפוןתכנית

ג/   21879בסכנין
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  12 - תשריט 16 -גרסת: הוראות 0240184-262מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן לא שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  9176ג/   שינוי
  13011ג/   שינוי
  12735ג/   שינוי

  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  34תמא/   כפיפות

  

בתכנית הכלולים   ומקומם:השטחים
  יישוב: סח'נין   .
החינוך קריית סכנין.  - ליד מזרח   בצפון

  

גובלים: משגב. תכנון   מרחבי
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וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 19269גוש:  , 35, 34, 33, 31, 17, 14חלקות
36 ,37 ,38 ,39 ,59.  

חלקות: 19269גוש:  , 23, 22, 21, 18, 16, 15חלקי
24 ,25 ,26 ,27 ,29 ,30 ,57 ,61.  

  X: 229750קואורדינטה
  Y: 753000קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
של תוספת מזרחית, הכוללת צפון שכונה   570תכנון

בסכנין.   יח"ד
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מסחר,  . 1 לשטח עתידי לתכנון משטח ייעוד שינוי

ותיימגורים,  ,, דרכים, ספורט, תעשיהרותתעסוקה
וחנייה.  פתוח ציבורי   שטח

השטח.  . 2  ופיתוח לבינוי הוראות   קביעת
בנייה ? צפיפות  . 3 הוראות בנייהקביעת , מרווחי

בניינים.    וגובה
תמ"א  . 4 לפי ניקוז עורק סגור 3/ב/34הסדרת במובל

  ת"ק. 
מס'    -5 מדרך חלק   .103ביטול
מוצעת.   -6 לדרך מש.צ.פ ייעוד   שינוי
ייעו   -7 ולמגורים,שינוי לדרך מתעשיה תעסוקהד

ולשצ"פ.   ותיירות
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים16/10/2015 , התשעו, עמוד7126ובילקוט

  .19/10/2015, בתאריך446
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
הגליל, סח'נין לב ולבניה לתכנון   טלפון:  ,מקומית

בימים04-6746740 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

   0305201-262מס':
התכנית: והעלאתשם ומשרדים לתעשיה ייעוד שינוי

ח. בנייה סכנין - 90אחוזי   א"ת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישו1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית ר
  6 -תשריט 7 -גרסת: הוראות 0305201-262מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  668ג/   שינוי
  3166ג/   שינוי

היחס התכנית  סוג   מספר
  12906ג/   שינוי
  12735ג/   שינוי
  6342ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: סח'נין   .
תעשיה   סכנין -אזור

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 19269גוש:    .90חלקות

  X: 229275קואורדינטה
  Y: 752825קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
משרדים לצורך שימוש והוספת בנייה אחוזי העלאת

הקומות   בכל
הבניה בהוראות   שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומשרדים תעשיה לאזור תעשיה מאזור ייעוד   שינוי

מ בנייה אחוזי 100%מתוכם120% -ל80% - העלאת
עיקריים שטחים   המהווים

ומשרדים תעשיה באזור המירביים השטחים   קביעת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים04/12/2015 עו, עמוד, התש7152ובילקוט

  .24/11/2015, בתאריך1337
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
הגליל, לב ולבניה לתכנון   טלפון:  ,סח'ניןמקומית

בה04-6746740 לעיין רשאי המעוניין בימים, וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

הגליל מקומי:  מעלה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית הפקדת בדבר   21805  הודעה

התכנית: ארזיםשם   שלומי - גבעת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלחוק 89נמסרת

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הגליל מעלה ולבניה מופקדת-לתכנון הגליל מעלה ד.נ
מס': ג/ מפורטת     21805  תכנית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  13732  שינוי
  20044ג/   שינוי
  63/ 2005מג/ מק/   שינוי
  90/ 2004מג/ מק/   שינוי
  37/ 2004מג/ מק/   שינוי
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היחס התכנית  סוג   מספר
  20713ג/   שינוי
  24ג/ במ/   שינוי
  23/ 2000מג/ מק/   שינוי
  12482ג/   שינוי
  12687ג/   שינוי
  13764ג/   פירוט
  35תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  2/ 52/ 8תרשצ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שלומי.
  X: 214800קואורדינטה
  Y: 775750קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 18221גוש:  , 303 ,302, 299 - 60חלקות
306 - 346 ,348  - 350.  

חלקות: 18221גוש:  , 305 ,304, 301 ,300, 52חלקי
347 ,351.  

  

התכנית:   מטרת
דיור. 12. הוספת1   יחידות
אירוח.2 יחידות הקמת   . התרת
המגרשים.3 של העיקרי השטח   . הגדלת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים.1 באזור בנייה והוראות זכויות   . הגדרת
קרקע.2 תכסית   . הגדלת
קיימת.3 לבנייה לגיטימציה מתן לצורך בניין קווי   . שינוי

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין

עצמו פיאת על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
ההתנגדות04-6508555טלפון:  למשרדי. העתק יומצא

מעלה ולבניה לתכנון מקומית מעלה-הגלילועדה ד.נ
  04-9979659מעונה  טלפון: הגליל,

  

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

בהתנגדוי נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון ות
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  
  
  

  

חרמון מקומי:  מעלה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית הפקדת בדבר   21652  הודעה

ציבורי, בוקעאתא שטח התכנית:הגדלת   שם
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת החרמון מעלה ולבניה לתכנון

    21652  מס': ג/
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
התכנית  היחססוג   מספר
  6121ג/   שינוי
  18331גנ/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  3/ 2תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: בוקעאתה   .

  X: 789860קואורדינטה
  Y: 273235קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
יעודי ציבור.הסדרת ומוסדות למבנים   קרקע

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ציבור ומוסדות מבנים ליעודים ממגורים ייעוד שינוי

  לדת.
ציבור. מבנה ביעוד בנייה והוראות זכויות   הגדרת

בנין. קווי   שינוי
  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

ליבע המחוזית הועדה ולבניהתונים, למשרדי תכנון
יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת

למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק
החרמון, מסעדה מעלה ובניה לתכנון מקומית ועדה

  04-6983608טלפון: 12439
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המ תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב אמתהוגשה

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

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

אילן   אורי
המחוזית הועדה   יו"ר

ולבניה צפוןלתכנון   מחוז
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

האייל הירוק יבוא ושווק בע"מ
)ח"פ 51-420919-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר נוף ואת אריה וקנין, 

למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקים הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיר נוף  אריה וקנין
מ פ ר ק י ם

קיקו 11 בע"מ
)ח"פ 51-442008-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארי רוזנברג, ממשרד 
רוזנברג, אברמוביץ, שנלר - עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, הבניין 
ari@rosak-law.com העגול, קומה 17, תל אביב 67021, דוא"ל

טל' 03-6081451, פקס' 03-6081452, 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.

ארי רוזנברג, עו"ד, מפרק

לביא אביבה שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-177007-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גולן,  אריאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סלומון 9, ירושלים, 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.

אריאל גולן, עו"ד, מפרק

קידוקו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-350771-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.2.2016, לאחר שכל בעלי 
קיום  בדבר  מוקדמת  הודעה  לקבלת  זכותם  על  ויתרו  המניות 
האסיפה, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

שלמה שעיו, מרח' אברהם שטרן 13, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלמה שעיו, מפרק

אתוס קפיטל )ר.מ( 2012 בע"מ
)ח"פ 51-480159-6(

)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   ,1.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'אנה קמליאן, מרח' 

החשמונאים 100, ת"ד 52662, 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.

ג'אנה קמליאן, עו"ד, מפרק

ביוטיק קליניק לייזר בע"מ
)ח"פ 51-463522-6(

)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   ,6.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אברמוביץ,  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

נרקיס 1, לוד, 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.
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פרומאז' שיווק חברות בע"מ
)ח"פ 51-496459-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר חכים, מרח' קפלינסקי 11, 

ראשון לציון, 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.

ניר חכים, מפרק

תעשיות יו.פי.וי.סי בע"מ
)ח"פ 51-224055-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  אורן,  צבי  יחיאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פרופסור יחזקאל קויפמן 2, תל אביב, 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.

יחיאל צבי אורן, מפרק

רנטל אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-268841-7(

)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 16.3.2016, התקבלה החלטה 
לבוביץ, מרח'  מיכל  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

דרך מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
תהמועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל לבוביץ, עו"ד, מפרקת

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלמה אברמוביץ, מפרק

ר.ב.מ.כ נכסים בע"מ
)ח"פ 51-154008-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אקרמן,  לילך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העמק 52, כפר יונה, טל' 077-8833030, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לילך אקרמן, עו"ד, מפרקת

פאלם האנטר בע"מ
)ח"פ 51-478123-6(

)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   ,7.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון דקל, מרח' הגולן 87, 

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.

שמעון דקל, מפרק

פרימיום פרטדקטס בע"מ
)ח"פ 51-438629-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוני חמו, מרח' הרשב"א 20, 

ראשון לציון, 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.

יוני חמו, מפרק
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שפ'ס קלאב ישראל בע"מ
)ח"פ 515126795(

)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 
עו"ד עקירב- 11:00, במשרד  15/06/2016 בשעה  ביום  תתכנס 

37, קרית אונו, לשם הגשת דוח סופי  אלון, רח' שלמה המלך 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שלומי אהרון עקירב, עו"ד, מפרק

גאיה תשתיות תקשורת בע"מ
)ח"פ 513326637(

)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 23/03/2016 התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-8122111 טל'  סבא,  כפר   ,8 עמרמי  מרח'  שבת,  אברהם 

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 30/07/2016  
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.         

אברהם שבת, מפרק 

ש.ש. מוצרי נוחות בע"מ
)ח"פ 514234822(

)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 27/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו   ,2 בלוך  דוד  מרח'  ענבר,  רצאבי  עזריאל  אילן 

64161, טל' 03-5225550, למפרק החברה.

C.R.C ISR LTD
)ח"פ 51-191900-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירן רם ארביב, מרח' 

העצמאות 40, יהוד, למפרקת החברה.

לירן רם ארביב, עו"ד, מפרקת

חלקה 101 גוש 10479 טבעון בע"מ
)ח"פ 51-010354-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שני כהן בורג, מרח' 

הבנקים 3, חיפה, למפרקת החברה.

שני כהן בורג, עו"ד, מפרקת

בי.אפ. סיסטמס בע"מ
)ח"פ 514330224(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   11/05/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' רוטשילד 68, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל דותן, עו"ד, מפרק 

ש.ה. - הנדסה חקלאית בע"מ
)ח"פ 511827990(

)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 
תתכנס ביום 29/05/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מצפה  
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מצפה,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמעון הרוש, מפרק
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סאן מאניה בע"מ
)ח"פ 513628198(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/03/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליאור דובדבני, מרח' אבן גבירול 52, תל–אביב-יפו 643611, טל' 

03-6959996, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ליאור דובדבני, עו"ד, מפרק 

אלת הים מרכז צלילה וטיפולים בע"מ
)ח"פ 513897538(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/03/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,050-8282408 טל'  גן,  רמת   ,55 פנחס  מרח'  טננבאום,  אלעד 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלעד טננבאום, עו"ד, מפרק 

אחוזת גילאור אחזקות מקרקעין ונכסים בע"מ
)ח"פ 512465519(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/03/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן  
 ,03-5624456 טל'  תל–אביב-יפו,   ,48 בגין  דרך  מרח'  ליבוביץ, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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 31/07/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

אילן עזריאל רצאבי ענבר, עו"ד, מפרק

א.ז.ח.ו פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 512290875(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/03/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יצחק אוזדין, מרח' אבן גבירול 52, תל–אביב-יפו 6436411, טל' 

03-6956363, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יצחק אוזדין, עו"ד, מפרק 

גולימה בע"מ
)ח"פ 514195650(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/03/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
איתמר כהן, מרח' מגדל עוז 3/2 , מודיעין-מכבים-רעות, טל' 

08-6526496, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

איתמר כהן, עו"ד, מפרק
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תתכנס ביום 22.6.2016, בשעה 10.30, במשרד המפרק, רח' אחוזה 96, 
קומה ד', רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנטוני ווקס, עו"ד, מפרק  

ש.י.א. אריזות בע"מ
)ח"פ 51-366909-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
יאיר, משד'  לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורן בן 
רוטשילד 19, ת"ד 29217, תל אביב 61292, טל' 03-5106865, 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.

אורן בן יאיר, עו"ד, מפרק

נחלת כוכבא בע"מ
)ח"פ 51-006022-1(

)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 
התקבלה   ,12.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צחי כספי, אצל עו"ד 
פוריה גפן, מרח' ביאליק 11, קריית אונו 5520311, טל' 03-5340753, 

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 כספי, עו"ד, מפרק

לוגי וי אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-211559-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבי מאירי, מרח' לח"י 2, 

בני ברק, למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק 

גיגה-ספיד פתרונות רשת בע"מ
)ח"פ 51-446882-6(

)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 
 הנ"ל תתכנס ביום 16.5.2016, בשעה 11.00, אצל המפרק, ממשרד 
ואר מנג'מנט בע"מ, עמק האלה, גבעת ישעיהו, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתבקש  המתואר,  מההליך  נפגע  עצמו  את  הרואה  כל 
לפנות למשרדו של המפרק, טל' 02-9955666, פקס' 02-9955777, 

לא יאוחר מ–10 ימים לפני מועד האסיפה, כלומר עד 6.5.2016.

יואב כפיר, רו"ח, מפרק  

ירדן - ייעוץ רפואי לדעה נוספת בע"מ
)ח"פ 51-498224-8(

)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 31.5.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' טשרניחובסקי 29, 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר דניאל ויילר רבאל, מפרק  

פלד אדרת שימור מבנים בע"מ
)ח"פ 51-447609-2(

)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 1.6.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' המלאכה 8, 
ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי בסירטמן, מפרק  

ק.מ.פ. )11/7( בע"מ
)ח"פ 51-177892-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיטל כץ-רוזנברג, עו"ד, מפרקת

טהרה מקווה ספא בע"מ
)ח"פ 51-499824-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2016, התקבלה החלטה 
לחיאני, מרח'  מיטל  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

העצמאות 93/201, טל' 08-8668813, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיטל לחיאני, עו"ד, מפרקת

יעל הירשפלד בע"מ
)ח"פ 51-493246-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל זלצר, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען החברה, רח' שנקר 16, הרצליה פיתוח 46725.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יעל זלצר, מפרקת

ימה וקדמה צפונה ונגבה בע"מ
)ח"פ 51-428513-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  וקסלמן,  שגיא  עו"ד  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הסיבים 24, פתח תקווה, טל' 072-2507572, 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.

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.

גבי מאירי, עו"ד, מפרק

ר.מ.צ.ב. החזקות בע"מ
)ח"פ 51-323658-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אברהמי,  עזר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הוברמן 10, קומה 2, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עזר אברהמי, עו"ד, מפרק

אלוני רום בע"מ
)ח"פ 51-274640-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.3.2016, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את אלון רונן, מרח' אבא אחימאיר 13, 

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.

אלון רונן, מפרק

זאנטקרן בניה ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-463608-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
כץ-רוזנברג,  מיטל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד אשל, אשלגי, רוזנט - עורכי דין, רח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, 

בני ברק, למפרקת החברה.
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רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,30.6.2016 ביום  תתכנס 
בית הפועלים 6, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאת ימין-יהושע, עו"ד, מפרקת

אי.בי.אס.אי. ציוד בע"מ
)ח"פ 51-148680-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס לאחר 30 ימים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות, 
לשם  אביב,  תל   ,10 קרמניצקי  רח'  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אברהם נוסבאום, מפרק

נגב פורח בע"מ
)ח"פ 51-492068-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, 
במשרדי המפרק, רח' שועלי שמשון 2, באר שבע, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלכסנדר בונר, מפרק

זנדברג בע"מ
)ח"פ 51-098573-2(

)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 
3.3.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל זנדברג, מרח' 

אהרונוביץ 8, תל אביב 6356610, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רפאל זנדברג, מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק

פימב אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-218441-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,14.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברט המלי, אצל עו"ד אהרן 
פרקש, רח' גולדברג 6, תל אביב 6578414 )למסירת דברי דואר בלבד(, 

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.

ברט המלי, מפרק

רודטה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-508807-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי גרינפס, מרח' הדר 60, 

הרצליה, למפרק החברה.

צבי גרינפס, מפרק  

ניותן בע"מ
)ח"פ 51-173559-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.5.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
הרב עוזיאל 115, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף מרדכי רייז-רז, עו"ד, מפרק

ג.א. אליאב 2008 בע"מ
)ח"פ 51-432514-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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יעקב  מרח'  מלמד,  גיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ברמן 6, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיא מלמד, מפרק

ל.ג. מלמד בע"מ
)ח"פ 51-401622-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יעקב  רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,22.5.2016 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,6 ברמן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מלמד, מפרק

גוש 6205 חלקה 274 בע"מ
)ח"פ 51-032467-6(

)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 3.3.2016, התקבלה החלטה 
ולמנות את הדה בן בסט, מרח' הרב  לפרק את החברה מרצון 

אשי 10, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למשרד עורכי הדין ד. בן–בסט י.לוי משרד עורכי דין 

ונוטריון, רח' פרישמן 11, תל אביב 63578.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

הדה בןֿ בסט, מפרקת

גוש 6205 חלקה 274 בע"מ
)ח"פ 51-032467-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לוי,  יוסף  16.00, במשרדי עו"ד  25.5.2016, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' פרישמן 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הדה בן בסט, מפרקת

זנדברג בע"מ
)ח"פ 51-098573-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,22.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,8 אהרונוביץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל זנדברג, מפרק

סייבר טראסט בע"מ
)ח"פ 51-503018-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי ציון, מרח' עמק החולה 

6א, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

צבי ציון, מפרק

סייבר טראסט בע"מ
)ח"פ 51-503018-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,17.00 בשעה   ,25.5.2016 ביום  תתכנס 
עמק החולה 6א, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי ציון, מפרק

ל.ג. מלמד בע"מ
)ח"פ 51-401622-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2016, התקבלה החלטה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מחמד והבה, מפרק

גלגל אנרגיה דלק ישיר בע"מ
)ח"פ 51-350562-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,4437526 סבא  כפר   ,17 קוק  הרב  מרח'  עודד,  אריאל 

050-4543323, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.7.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל עודד, מפרק

טוייסטר השקעות וסחר בע"מ
)ח"פ 51-343405-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,4437526 סבא  כפר   ,17 קוק  הרב  מרח'  עודד,  אריאל 

050-4543323, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.7.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל עודד, מפרק

פוגל אלקטרון בע"מ
)ח"פ 51-331982-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דוד פוגל, מרח' שמחה ארליך 2/31, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד פוגל, מפרק

סאפ פתרון
)ח"פ 51-324186-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.1.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס גלי, מרח' 

טשרניחובסקי 3, נתניה, טל' 052-2329955, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.6.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס גלי, מפרק

זום עיצוב ופרסום והבי בע"מ
)ח"פ 51-407728-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.12.2012 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחמד 

והבה, מגוש חלב 13872, טל' 052-4803344, למפרק החברה.
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התקבלה   ,15.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-6120424 טל'  גן,  רמת   ,6 רש"י  מרח'  אוהד,  משה 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אוהד, עו"ד, מפרק

איגלו קיסר ים בע"מ
)ח"פ 51-506938-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נעם ויס, משד' אבא אבן 10, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
& שדות, עורכי דין ועורכי  בשעה 10.00, במשרדי איתן, מהולל 
פטנטים, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעם ויס, עו"ד, מפרק

קהילה הלת' בע"מ
)ח"פ 51-529035-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,052-2348468 טל'  השרון,  הוד   ,34 החרש  מרח'  שגיא,  אריאל 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלוין אלקטרוניקה וחשמל בע"מ
)ח"פ 51-222825-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פליקס 
 ,054-2100301 טל'  תקווה,  גני   ,3 תבור  סמטת  מרח'  וינוגרדסקי, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
קובי,  ליבן  עו"ד מיכל  כוח החברה,  בשעה 10.00, במשרדי באת 
רח' מוהליבר 53, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פליקס וינוגרדסקי, מפרק

מובייל ברידג' ישראל בע"מ
)ח"פ 51-507025-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לילך 
למפרקת   ,052-2456704 טל'  סבא,  כפר   ,173 אז"ר  מרח'  פולק, 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.30, אצל עו"ד סטיבן קנטור, רח' הנחושת 4, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

לילך פולק, מפרקת

סיקס חלפים בע"מ
)ח"פ 51-496787-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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נכסי זורע בע"מ
)ח"פ 51-260358-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,6423515 אביב  תל   ,15 נהרדעא  מרח'  ליכטר,  יובל  עו"ד 

03-5224416, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל ליכטר, עו"ד, מפרק

פנסי דיאמונדס הרשקוביץ בע"מ
)ח"פ 51-375047-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.3.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח איתן מונד, 

מרח' יד חרוצים 12, תל אביב, טל' 03-5375656, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן מונד, רו"ח, מפרק

א.ר. אדר יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-348688-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.3.2016, התקבלה החלטה 
רייבי,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מרח' מישר 62, ראש העין, טל' 054-9932011, למפרק החברה.

 ,24.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל שגיא, עו"ד, מפרק

כל בו ביט בע"מ
)ח"פ 51-375538-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יורם שילה, מרח' אברהם ליכטמן 8/12, ירושלים, טל' 052-2672144, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,26.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם שילה, עו"ד, מפרק

מלמד ליפשיץ בע"מ
)ח"פ 51-429611-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,054-6693315 טל'   ,1225000 שניר  מקיבוץ  רשף,  אמיר 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר רשף, עו"ד, רו"ח, מפרק
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י. נוח שירותי הובלות בע"מ
)ח"פ 51-308707-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
ליאת ימין יהושע, מרח' בית הפועלים 6, רחובות, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.6.2016, בשעה 
10.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאת ימין יהושע, עו"ד, מפרקת

איי.קיי.סי. מחשוב ואבטחה בע"מ
)ח"פ 51-455745-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.3.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון קליימן, מרח' 

דרך עכו 82/5, קריית ביאליק, טל' 052-6755258, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון קליימן, מפרק

אקו גרין 2000 בע"מ
)ח"פ 51-301759-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,10.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק  טל' 03-6863421,  נתניה,  דיזינגוף 8/10,  מרח'  ברבר,  יעקב 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה רייבי, מפרק

תל אביב גלובל ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-418287-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יגאל צדקוני, מרח' נחל איילון 37, ת"ד 57231, תל אביב 6157102, 

טל' 03-6813322, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל צדקוני, עו"ד, מפרק

פרפקט מן קוסמטיקס וספא בע"מ
)ח"פ 51-412155-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

זיו אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.5.2016, בשעה 
ירושלים,   ,6 הנגיד  שמואל  רח'  שפירא,  משה  עו"ד  אצל   ,17.00
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

זיו אביב, מפרק
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אנרגיה פלוס ס.ר.ג. בע"מ
)ח"פ 51-504039-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלירן כהן, מרח' צייטלין 1, תל אביב, טל' 03-5600047, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן כהן, עו"ד, מפרק

תרגום 4 יו בע"מ
)ח"פ 51-425620-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
שרון ורדי, מרח' המחתרות 12, רעננה 43155, טל' 054-4896851, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.8.2016, בשעה 
 ,25 המרד  רח'  מאייר,  משרד  עו"ד,  חורין,  בן  נעם  אצל   ,10.00 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון ורדי, מפרק

ביוקאן בע"מ
)ח"פ 51-425814-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב ברבר, מפרק

אביר כ. פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-418205-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דן 
אלפסי, מרח' חלוצי התעשייה 15, חיפה, טל' 04-8744660, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,14.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן אלפסי, רו"ח, מפרק

מורן ע.ג. בע"מ
)ח"פ 51-434243-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,15.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עודד גרוס, מרח' הגליל 20, כפר סבא 4423324, טל' 054-6313313, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד גרוס, מפרק
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רכש  ירושלים,  18ב,  אפרתה  שכתובתו  בומש,  ידידיה  ב. 
שמיד  כך  בשותפות,  בע"מ  אריזופלסט  מאחזקות   8.33%
מזכויות  ב–8.333%  בומש, מחזיק  ידידיה  לאחר ההעברה 

השותפות;

דניאל גולדמן, שכתובתו התעשייה 16, אזור התעשייה הר  ג. 
טוב א', בית שמש, רכש 25% מאחזקות אריזופלסט בע"מ 
בשותפות, כך שמיד לאחר ההעברה דניאל גולדמן, מחזיק 

ב–8.333% מזכויות השותפות;

51-540165-1, שכתובתה  ח"פ  בע"מ,  יזמות  ולהב  תמאם  ד. 
מאחזקות   50% רכשה  שבע,  באר   ,16 הגיטאות  מורדי 
ההעברה  לאחר  שמיד  כך  בשותפות,  בע"מ  אריזופלסט 
מחזיקה   ,51-540165-1 ח"פ  בע"מ,  יזמות  ולהב  תמאם 

ב–16.666% מזכויות השותפות.

אלחנן נעם, דירקטור, מורשה חתימה

קבוצת איתן לניהול טבת
)ש"מ 55-025726-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.10.2014 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

הצטרפו לשותפות כשותפים מוגבלים, השותפים האלה:

אריזופלסט בע"מ, ח"פ 51-2348690-8, מרח' יצחק שדה 17,   )1
פתח תקווה;

 - בריטניה  דרכון  מס'   ,Cynthia Phillis Goldman  )2
 31 Barham, Avenue, WD6 3PW, 457336808, שכתובתה

;Herte, United Kingdom
שכתובתה   ,51-355079-8 ח"פ  בע"מ,  יזמות  נעם  אלחנן   )3

פארק לב הארץ, צומת קסם, ת"ד 29, ראש העין;

ידידיה בומש, מרח' אפרתה 18ב, ירושלים;  )4

מייקל אייזנברג, מרח' רוטשילד 32, ת"ד 29179, תל אביב;  )5

אביעד הכהן, מרח' הרב אשי 8, ירושלים;  )6

מיקי קסלסי, שכתובתו אצל עו"ד אושרי כהן, רח' רמב"ן   )7
11, ירושלים;

שלמה רוזנברג, מרח' שיקמה 6, ת"ד 6310, שהם;  )8

ניסים מזרחי, מרח' שלמה דוגו 21, ירושלים;  )9

שגיא אלפייה, מרח' דן 8, קריית שמונה;  )10

אבי אברמוביץ, מדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, תל אביב;  )11

שמואל וזהבה אליצור, מרח' מבוא דקר 3, ירושלים;  )12

 ,51-328614-6 ח"פ  בע"מ,  וייעוץ  רפואה  שירותי  שלדן,   )13
שכתובתה ד"נ מזרח בנימין 243, כפר אדומים.

אלחנן נעם, דירקטור, מורשה חתימה

___________

תיקון טעות דפוס
)טיפול  הסעד  חוק  לפי  אבחון  בוועדת  חבר  במינוי 
 ,7228 הפרסומים  בילקוט  שפורסם  במפגרים(, התשכ"ט-1969, 
התשע"ו, עמ' 4399, במקום "ד"ר מיכאל קסלן" צריך להיות "ד"ר 

מיכאל קפלן".

)חמ 3-228-ה4(

החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.3.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמחה לב, 

מרח' קרת 10, הרצליה, טל' 077-2019187, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמחה לב, עו"ד, מפרק

מדיק ארט בע"מ
)ח"פ 51-362969-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,13.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אדם אובל, מרח' אורי צבי גרינברג 7, תל אביב, טל' 050-5542528, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל מטרופולין בע"מ, רח' דרך בן צבי 84, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אדם אובל, מפרק

קבוצת איתן לניהול טבת
)ש"מ 55-025726-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.3.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
 51-234860-8 ח"פ  בע"מ,  אריזפלסט  המוגבלת  השותפה 
כל  את  העבירה  השותפות(,  מזכויות   33.333% החזיקה  )אשר 
אחזוקתיה, זכויותיה וטובות הנאתה בשותפות לרשומים מטה 
וחדלה להיות שותפה מוגבלת בשותפות, בחלקים המפורטים 

להלן:

שכתובתה   ,51-355079-8 ח"פ  בע"מ,  יזמות  נעם  אלחנן  א. 
הרב הרצוג 21, רכשה 16.67% מאחזקות אריזופלסט בע"מ 
יזמות  נעם  אלחנן  ההעברה  לאחר  שמיד  כך  בשותפות, 
מזכויות  ב–11.111%  מחזיקה   ,51-355079-8 ח"פ  בע"מ, 

השותפות;




