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הודעה בדבר הרכב הוועדה למינוי קאדים מד'הב
לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962

הדרוזיים,  הדין הדתיים  בתי  לחוק  11)א(  לסעיף  בהתאם 
קאדים  למינוי  הוועדה  שהרכב  מודיעה  אני  התשכ"ג-11962, 

מד'הב הוא כדלקמן:

איילת שקד, שרת המשפטים - יושבת ראש הוועדה;

שייח' מואפק טריף, יושב ראש המועצה הדתית הדרוזית 
- חבר;

שייח' עמאד אבו ריש, קאדי-מד'הב - חבר;

שייח' חאתם חלבי, קאדי-מד'הב - חבר;

שייח' כמאל קבלאן, קאדי-מד'הב - חבר;

איוב קרא, סגן השר - חבר;

עבדאללה אבו מערוף, חבר כנסת - חבר;

חמד עמאר, חבר כנסת - חבר;

מותעב פלאח, עורך דין - חבר.

הודעות קודמות על הרכב הוועדה למינוי קאדים - בטלות.

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-1185-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 172; התש"ם, עמ' 84; התשנ"ה, עמ' 181;   1

התשס"א, עמ' 221; התש"ע, עמ' 253; התשע"ב, עמ' 518.

הארכת מינוי יושב ראש ועדה לאיתור מועמדים
לפי חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א()1( לחוק קרן לאזרחי ישראל, 
גל2, שופט  התשע"ד-12014, אני מאריכה את מינויו של משה 
בדימוס של בית משפט מחוזי ליושב ראש ועדת האיתור שלפי 

החוק האמור.

תוקף המינוי לשנה אחת.

ג' בניסן התשע"ו )11 באפריל 2016(
)חמ 3-5090(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשע"ד, עמ' 610.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 6717.  2

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
16 לחוק  ולפי סעיף  )להלן - החוק(,  ממאסר, התשס"א-12001 
בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת 
בית המשפט העליון, אני ממנה את חנן אפרתי, שופט בקצבה 

של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ד' באדר ב' התשע"ו )14 במרס 2016(
)חמ 3-101-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 410.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני ממנה את אלון אופיר, שופט של בית משפט שלום, 

ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-101-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 410.  1

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהסכמת נשיאת בית 
ג'ורג' אמוראי, שופט של בית  המשפט העליון, אני ממנה את 

משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-101-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 410.  1

מינוי פקח
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות  587ה  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961 )להלן - התקנות(, אני ממנה את עובד משרד 
לעניין  לפקח,  ישעיהו  אברהם  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה 

סימן יג1 לפרק השני בחלק ב' וחלק י' לתקנות.

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-641-ה4(

ישראל כ"ץ  
                                           שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשל"ד, עמ' 1219.  1

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

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק  39)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת2, אני מסמיך את 
ארז צידון, עובד רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון, 
בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת 

תפקידם, כדלקמן:

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

אישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת למתן סמכויות עיכוב  2 

ניתן הביטחון  במשרד  היבשתיים  המעברים  לרשות  ומעצר     
    בתאריך 10.8.2015.
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סמכויות עיכוב לפי סעיפים 67)א( ו–68 לחוק; על סמכויות   )1(
רישה  73)ב(  73)א(,  בסעיפים  האמור  יחול  כאמור,  עיכוב 

ו–74 לחוק;

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

או  היבשתיים  המעברים  בשטחי  יחולו  אלה  סמכויות 
והיוצאים שהם חבי מעצר  לגבי הנכנסים  בסביבתם הקרובה 

או דרושי חקירה.

 תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ו' באב התשע"ו 
)10 באוגוסט 2016(, וכל עוד מקבל הסמכויות משמש בתפקידו.

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

הודעה על אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: 
את  התקשורת  במשרד  הכללי  למנהל  אצלתי  הממשלה1, 
הדואר,  לחוק  ו–ג)ג(  1ב)ה(  סעיפים  לפי  לי  הנתונה  הסמכות 
אדם  אין  כי  לקבוע  הדואר(,  חוק   - )להלן  התשמ"ו-21986 
שהורשע בעבירה ראוי לקבל רישיון, או היתר, לפי חוק הדואר, 
בהתאמה, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה, 
ואם הוא תאגיד - נושא משרה בו או אדם שהוא בעל עניין בו.

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-17-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר התקשורת  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71.  2

תיקון מבחנים לתמיכה של משרד העלייה והקליטה 
במוסדות העוסקים בעידוד עלייה לישראל

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  3א  סעיף  להוראות  בהתאם 
התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם היועץ 
המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון מבחנים לתמיכה של 
משרד העלייה והקליטה במוסדות העוסקים בעידוד העלייה 

לישראל2 )להלן - המבחנים העיקריים( כדלהלן:

תיקון סעיף 9  .1

בסעיף 9 למבחנים העיקריים -  

בסעיף קטן )ג(, בסופו יבוא "האמור בסעיף זה לעניין   )1(
תמיכה מרבית בשיעור 75%, לא יחול על מוסד שעלות 
השירותים הישירים שהוא נותן לעולים באותה שנת 
תקציב היא עד 1,500 שקלים חדשים בממוצע לנקודה; 
במקרה כזה התמיכה הניתנת למוסד לא תעלה בכל 

מקרה על 90% מעלות השירותים הישירים כאמור";

התמיכה  שבו  "במקרה  יבוא  בסופו  )ז(,  קטן  בסעיף   )2(
השירותים  מעלות  ל–90%  להגיע  יכולה  המרבית 
יתרת  )ג(,  קטן  סעיף  של  בסיפה  כאמור  הישירים, 
עלויות השירותים בשיעור שלא יפחת מ–10% ימומנו 

בידי המוסד".

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 301.  2

תחילה  .2

התשע"ו בטבת  כ'  ביום  אלה  מבחנים  של  תחילתם    
)1 בינואר 2016(.

י"ב באדר ב' התשע"ו )22 במרס 2016(
)חמ 3-1888(

)803-35-2016-000124(
זאב אלקין  

שר העלייה והקליטה  

מינוי ממונים למועצה הדתית אור עקיבא
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
ואת  הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  אבוחצירא  אריה 
אשר אוחנה לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה, על 

המועצה הדתית אור עקיבא.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית לכיש
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של אליהו בן שטרית לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, 
ואת מינויו של שלמה פרוור2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית לכיש.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 2016(.

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 2909 ועמ' 7497; התשע"ו, עמ' 1155 ועמ' 4014.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מגדל העמק
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יעקב עמר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
בוחבוט2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות  מינויו של שרלי 

הכרעה, על המועצה הדתית מגדל העמק.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 2016(.

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2909 ועמ' 7498; התשע"ו, עמ'  2 

    1154 ועמ' 4015.
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הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית פרדסיה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  מיוסט  יעקב  של  מינויו 
ואת מינויו של יוסף ספיר2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית פרדסיה.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 2910 ועמ' 7498; התשע"ו, עמ' 1155   2

ועמ' 4015.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית פתח תקווה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  איזנטל2  פלטיאל  של  מינויו 
הכרעה, ואת מינויו של יהודה סירי לכהונת ממונה שאינו בעל 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית פתח תקווה.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ'   2

1156 ועמ' 4015.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קדימה-צורן
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
סמכות הכרעה,  בעל  ממונה  לכהונת  גואטה  עופר  מינויו של 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  דדון2  גבריאל  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית קדימה-צורן.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 2069, עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ'   2

1156 ועמ' 4016.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מטולה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  ציון  גדעון  של  מינויו 
ואת מינויו של יצחק קקון2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית מטולה.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2910 ועמ' 7498; התשע"ו,   2 

עמ' 1154, עמ' 2154 ועמ' 4015.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מיתר
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של ציון חדד לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
סמכות  בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  דמרי2  שוקי  של  מינויו 

הכרעה, על המועצה הדתית מיתר.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2910 ועמ' 7498; התשע"ו, עמ'   2

1155 ועמ' 4015.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית סביון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יהושע מאיר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  בונפיל2  שימי  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית סביון.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2910 ועמ' 7498; התשע"ו עמ'   2

1155 ועמ' 4015.
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הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  ישראל  סמי  של  מינויו 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  תנעמי2  שלמה  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה, למועצה הדתית רמלה.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשס"ט, עמ' 2558; התש"ע, עמ' 53; התשע"א, עמ' 999;   2

התשע"ד, עמ' 271, עמ' 2616 ועמ' 7115; התשע"ה, עמ' 1629, 
עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ' 156, עמ' 1156 ועמ' 4016.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמת גן
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  סירי  יהודה  של  מינויו 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  איזנטל2  פלטיאל  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית רמת גן.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 2912 ועמ' 7500; התשע"ו, עמ'   2

1156 ועמ' 4017.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמת ישי
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
סמכות הכרעה,  בעל  ממונה  לכהונת  אבנר שלמה  מינויו של 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  גלרון2  שמעון  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית רמת ישי.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 2912 ועמ' 7500; התשע"ו, עמ' 1157   2 

    ועמ' 4016.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קריית אונו
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יואב כהן לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
סמכות  בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  רייכר2  יעקב  של  מינויו 

הכרעה, על המועצה הדתית קריית אונו.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ'   2

1156 ועמ' 4016.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קריית שמונה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  קקון  יצחק  של  מינויו 
ואת מינויו של גדעון ציון2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית קריית שמונה.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ'   2

1156 ועמ' 4016.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רחובות
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  גדסי  אלדד  של  מינויו 
ואת מינויו של דוד שילה2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית רחובות.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

עמ'  התשע"ו,   ;7499 ועמ'   2911 עמ'   ,1629 עמ'  התשע"ה,  י"פ   2 

    1156 ועמ' 4016.
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הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית תל מונד
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יוסף ספיר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
סמכות  בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  מיוסט2  יעקב  של  מינויו 

הכרעה, על המועצה הדתית תל מונד.

תוקף המינוי עד יום כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 
.)2016

ה' בניסן התשע"ו )13 באפריל 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 1630, עמ' 2912 ועמ' 7500; התשע"ו, עמ' 1157   2 

    ועמ' 4017.

מינוי מנהל בחירות
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה  התשכ"ה-11965,  )בחירות(, 
הבחירות  לקראת  יעקב,  בזכרון  הבחירות  למנהל  חנא,  פאיז 
המיוחדות שיתקיימו ביום ט"ו בסיוון התשע"ו )21 ביוני 2016(.

כ"ו בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(
)חמ 3-1278-ה1(

אורנה הוזמן-בכור  
המנהלת הכללית   
של משרד הפנים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.  1

י"פ התשס"ה, עמ' 801.  2

מינוי מנהל בחירות
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה  התשכ"ה-11965,  )בחירות(, 
סאלח חוטבא למנהל הבחירות בנצרת עילית, לקראת הבחירות 

המיוחדות שיתקיימו ביום א' בסיוון התשע"ו )7 ביוני 2016(.

כ"ז באדר ב' התשע"ו )6 באפריל 2016(
)חמ 3-1278-ה1(

אורנה הוזמן-בכור  
המנהלת הכללית   
של משרד הפנים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.  1

י"פ התשס"ה, עמ' 801.  2

הסמכה
לפי תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות(, 

התשמ"ז-1987

האלחוטי  הטלגרף  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)רישיונות, תעודות ואגרות(, התשמ"ז-11987 )להלן - התקנות(, 

אני מסמיך את שאול כץ, מנהל תחום )רישוי אלחוטי( במשרד 
התקשורת, לעניין התקנות.

 19( התשע"א  בתשרי  י"א  מיום  כץ  שאול  של  הסמכתו 
בספטמבר 2010( - בטלה.

ו' בניסן התשע"ו )14 באפריל 2016(
)חמ 3-4612(

                                                 שלמה פילבר
                                   המנהל הכללי של משרד התקשורת

הסמכה
לפי תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות(, 

התשמ"ז-1987

האלחוטי  הטלגרף  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)רישיונות, תעודות ואגרות(, התשמ"ז-11987 )להלן - התקנות(, 
תדרים  ורישוי  ספקטרום  ניהול  בכיר  סמנכ"ל  את  מסמיך  אני 

במשרד התקשורת לעניין התקנות.

 19( בתשרי התשע"א  י"א  מיום  שוברט  נתי  של  הסמכתו 
בספטמבר 2010( - בטלה.

ו' בניסן התשע"ו )14 באפריל 2016(
)חמ 3-4612(

                                                 שלמה פילבר
                                    המנהל הכללי של משרד התקשורת

ק"ת התשמ"ז, עמ' 915.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
 לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(

התשנ"ה-1995

בתוקף הסמכות לפי סעיף 6)א( ו–)ג( לחוק כביש אגרה )כביש 
הזיכיון  חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי 
שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ, 

אני מודיע כי מיום כ"ב באדר ב' התשע"ו )1 באפריל 2016( -

סכומי  עדכון  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )1(
אגרה2, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

3.36

 )ב(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

10.08

1.68 )ג(  באופנוע

אגרה3,  סכומי  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )2(
ביחס לקטע 18, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

 )א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

4.74

 
ק"ת התשמ"ז, עמ' 915.  1

 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1049.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 1049.  3
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בשקלים חדשים

  )ב(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

14.22

2.37 )ג(  באופנוע

כ"ב באדר ב' התשע"ו )1 באפריל 2016(
)חמ 3-2914-ה1(

אהוד סביון  
המנהל הכללי של חברת  

דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ  
בעל הזיכיון  

                                     

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן לי מכוח סעיף 
את  מיניתי  התשמ"ו-11985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
הכשרה  קיבל  אשר  שדרות,  עיריית  וטרינר  בר–קמה,  מיכאל 
למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(2, 

למפקח התחום העירייה האמורה.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד ליום שבו המתמנה 
יחדל לכהן בתפקיד בעירייה, לפי המוקדם מביניהם.

י' באדר ב' התשע"ו )20 במרס 2016(
)חמ 3-1923(

אלון דוידי  
ראש עיריית שדרות  

התשמ"ח,  י"פ   ;144 עמ'  התשס"ח,   ;31 עמ'  התשמ"ו,  ס"ח   1 

    עמ' 1018.
ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

הסמכת פקח
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
 6( התשע"ו  ב'  באדר  כ"ז  ביום  הסמכתי  התשס"ח-12008, 
קיבל  אשר  אברג'ל,  ציון  המועצה  פקח  את   ,)2016 באפריל 
בתחומי  סביבתית  אכיפה  לפקח  לכך,  מתאימה  הכשרה 

המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה לפי חוק זה.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה.

כ"ז באדר ב' התשע"ו )10 באפריל 2016(
)חמ 3-4029(

פנחס )פינקי( זוארץ  
ראש המועצה המקומית   

בנימינה-גבעת עדה  
ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הסמכת פקח במועצה המקומית זמר
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
מוניר,  דקה  את  מסמיך  אני  כדין,  שהוכשר  ולאחר  החוק(,   -
הסביבה  חיקוקי  לעניין  לפקח  זמר,  המקומית  המועצה  עובד 

כהגדרתם בחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

כ"ו באדר ב' התשע"ו )5 באפריל 2016(
)חמ 3-4029(

דיאב גאנם  
ראש המועצה המקומית זמר  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הארכת מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-11976 -

אישרה המועצה המקומית של עיריית באר שבע, בישיבתה   )1(
מיום כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016( הארכת מינוי2 - 
וועדות ערר לארנונה; בכל הרכב ישבו יושב ראש מרשימת 
היושבי ראש שלהלן ושני חברים מרשימת החברים שלהלן:

רשימת היושבי ראש  

עו"ד שמעון בן נעים - יושב ראש.  

רשימת החברים  

שלום בראשי - חבר  

אריה רייטר - חבר  

שמואל ספרינצין - חבר  

יגאל מימון - חבר  

אלי סחייק - חבר;  

כל חבר יוכל למלא את מקומו של חבר אחר מאותה רשימה   )2(
ובלבד ש -

לעניין חבר שאינו יושב ראש יחולו ההוראות האלה: )א( 

הוא לא יוכל למלא מקום בהרכב שבו הוא חבר;  )1(

מחבר  יותר  של  מקומו  את  למלא  יוכל  לא  הוא   )2(
אחד בהרכב כלשהו;

לעניין מסוים ידון אותו הרכב. )ב( 

שהם  אחרים  מינויים  לבטל  כדי  זו  בהודעה  אין  הערה: 
בתוקף.

ו' באדר ב' התשע"ו )16 במרס 2016(
)חמ 3-265-ה1(

רוביק דנילוביץ  
ראש עיריית באר שבע  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 754.  2
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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

   0206144-101:'מס
התכנית: בנייהשם ושטחי קומות שתי   תוספת

קפאח ברחוב לבנות ספר   , ירושלים4לבית
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 15 -גרסת: הוראות 0206144-101: 'מס

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

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  6562  ביטול
  62  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
קפאח, יישוב: ירושלים   4רחוב

  X: 221050קואורדינטה
  Y: 632840קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30086גוש:  במלואן: , לא   .127חלקות

  

התכנית   :מטרת
לבנות. ספר לבית בנייה שטחי ותוספת קומות שתי   תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומוסדות  . 1 למבנים לשטח למוסד משטח ייעוד שינוי

  ציבור.
לתוספת  . 2 בינוי הוראות קייםקביעת בנין מעל בנייה

לבנות. ספר בית הרחבת   לשם
מ  . 3 הקומות מספר ל 2-הגדלת מעל 4- קומות קומות

לקרקע. מתחת אחת וקומה   הקרקע
הבניה.  . 4 שטחי   הגדלת
כאמור.  . 5 לבניה בנין קווי   קביעת
הביצוע.  . 6 לשלביות הוראות   קביעת
והריסות.  . 7 פינויים בגין הוראות   קביעת
היתרקביעת  . 8 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות

בשטח.   בנייה
  

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
  לפון: ט9101301ירושלים 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

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

  
  

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

   0226886-101:'מס
התכנית: קייםשם בבניין דיור יחידות   תוספת

  , ירושלים8ברח' פינסקר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

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

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  12 - תשריט 26 -גרסת: הוראות 0226886-101: 'מס

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

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  967  ביטול
  62  ביטול

  / א5022מק/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

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

ביןהמגרש משתנים בגבהים מגורים מבני 2-3ממוקם
  קומות.

עם מבנה קיים   יח"ד. 2במגרש
  X: 220745קואורדינטה
  Y: 630655קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 130021גוש:  חלקות: , לא   .287, 112, 111חלקי

  

התכנית   :מטרת
תוספת 2תוספת עבור קיים לבניין   יח"ד. 4קומות

  

הוראות   התכנית:עיקרי
מגורים1 מאזור תוכנית ב'.5. שינוי   , למגורים
התכנית.2 בתחום בנייה שטחי   . קביעת
תוספת3 בגין הוראות   יח"ד. 6יח"ד, סה"כ 4. קביעת
התכנית.4 למימוש ביצוע שלבי   . קביעת
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בנייה5 היתרי למתן תנאים   . קביעת
לשימור/העתקה.6 עצים בגין הוראות   . קביעת
הוראו7 ניכרת.. קביעת סטייה בגין   ת

  

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

   0236620-101:'מס
התכנית: בןשם חדש מגורים   קומות,  6בניין

חנינא   בית
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 17 -גרסת: הוראות 0236620-101: 'מס

וחלוקה: איחודאיחוד   וחלוקהללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א3681  שינוי
  62  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ירושלים   .

חנינא בית החדש.שכונת שומן חמיד אל עבד לרחוב   צפונית
  X: 220985קואורדינטה
  Y: 637618קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 30611גוש:    .120, 118חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 13   א3681בהתאם

התכנית   :מטרת
בן חדש מגורים בניין יצירת 6הקמת לשם  12קומות

  יח"ד.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגוריםשינוי  .1 מאזור לא 5ייעוד ג'.מיוחד מגורים   זור
בתכנית  ל  .2 השטחים סך   מ"ר.2762קביעת
חדשים.  .3 בניין קוי   קביעת
חדש.  .4 בניין עבור בנוי   קביעת
ל  .5 מרבי יח"ד מספר   יח"ד. 12קביעת
מ  .6 הקומות מספר ל 2הגדלת מעל 6 -קומות קומות

חניה.        4 מרתף   קומות
התכנית.ק  .7 למימוש ביצוע שלבי   ביעת
בנייה.  .8 היתר להוצאת תנאים   קביעת
לצורכי  .9 הנאה זיקת עם שטח בגין הוראות קביעת

ברכב. מעבר זכות עם   ציבור
  

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 1יוןירושלים, שלומצ

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

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

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

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0134833-101:'מס

התכנית: מוכבר.שם אל בשכ' ג'בל למגורים   בנין
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 10 -גרסת: הוראות0134833-101: 'מסמקומית
  8 - תשריט

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

הרשאות או   היתרים
הבאות לתכניות   :המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / א2683  ביטול
  62  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מוכבר,, יישוב: ירושלים אל   רח' סלחות.שכ' גבל

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 31239גוש:  במלואן: , לא   .1חלקות

  X: 222300קואורדינטה
  Y: 628525קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
בנין להקמת תכנונית מסגרת ויצירת קיים בנין הריסת

למגורים.   חדש
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ממגורים  . 1 שטח ייעוד ומבנים 6שינוי למגורים

ציבור.   ומוסדות
בן  .2 למגורים חדש בנין להקמת בינוי קומות 4קביעת

יצירת לשם קרקעית תת חניה קומת יח"ד 7מעל
ציבורי). לשימוש חלקית דירה קרקע   חדשות(קומת

ל  .3 המרביים מס' הקומות מעל 4הגדלת קומות
קרקעית. תת חניה   קומת

גן  .4 עבור ציבורי לצורך קרקע בקומת שטח קביעת
כ של בשטח בשטח 125ילדים צמודה וחצר מ"ר

כ   מ"ר. 150של
ל  ה  . 4 המרביים הבניה שטחי מ"ר1090גדלת

ו 650מתוכם עיקריים שטחים שטחי 440מ"ר מ"ר
  שירות.

מ  .5 מס' יח"ד   יח"ד. 7ל  2הגדלת
המוצעת.  .6 לבניה חדשים בנין קווי   קביעת
היתר.  . 7 למתן ותנאים ופיתוח בינוי הוראות   קביעת
התכנית.  .8 למימוש הוראות   קביעת
להריסה.  .9 בינוי בגין הוראות   קביעת

לשימ  .10 עצים בגין הוראות   ור.קביעת
רכב.  .11 לכלי הנאה זיקת בגין הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים25/12/2015 , התשעו, עמוד7170ובילקוט

  .22/12/2015, בתאריך2111
  

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
   0182618-101:'מס

התכנית: ומשרדיםשם למסחר בניין   הרחבת
ירושלים תרצה ורחוב הרצל שדרות   בפינת

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

 19 -גרסת: הוראות0182618-101: 'מסמקומית
  14 - תשריט

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

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמת לתכניות   יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  62  ביטול
  / ג1336  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

בתכנית הכלולים   ומקומם:השטחים
הרצל רחוב: שד   . 122יישוב: ירושלים

הרחובות בצומת נוף יפה בשכונת ממוקמת התוכנית
ורח' תרצה. הרצל   שדרות

הרצל. לשדרות הפונה מסחרי מרכז קיים התוכנית   בשטח
  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30161גוש:    .238חלקות

  X: 217650קואורדינטה
  Y: 631675קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
ותוספת קיימת מסחר קומת חלקה , הרחבת ייעוד שינוי

תרצה. 2 ורחוב הרצל שדרות בפינת למשרדים   קומות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מיוחד" ל"מסחר  .1 מסחרי מ"אזור שטח ייעוד שינוי

  ומשרדים".
קיימת.  . 2 עליונה מסחר קומת להרחבת בנוי   קביעת
שתי  . 3 לתוספת בנוי קיים.קביעת בניין מעל   קומות
ל  . 4 וקביעתם בשטח הבניה שטחי   מ"ר.2605- הגדלת
מ  . 5 הקומות מספר ל 3-הגדלת מרתף מעל  5- קומות

מרתף. מעל   קומות
כאמור.  . 6 הבניה תוספות להקמת ביצוע שלבי   קביעת
היתר  . 7 למתן תנאים וקביעת בנוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
לב  . 8 בניין קווי הבנוי.קביעת לנספח בהתאם   ניה

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים26/06/2015 , התשעה, 7069ובילקוט

  .02/07/2015, בתאריך7041עמוד
  

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

במשרדי. 02-6290263טלפון: 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
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מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0182626-101:'מס

התכנית: קיים 2תוספתשם בניין על   קומות
מוכבר אל   ג'בל

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

 7 -גרסת: הוראות0182626-101: 'מסמקומית
  7 - תשריט
וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א2683  ביטול
  62  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

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

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 31242גוש:  במלואן: , לא   .1חלקות

  X: 223767קואורדינטה
  Y: 628168קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
ו 2תוספת קיים. 2קומות מגורים מעל  לבניין   יח"ד

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגוריםשי  .1 מאזור ייעוד ב'.מיוחד 5נוי מגורים   לאזור
אחד.קביעת  .2 מגורים למבנה ופיתוח בינוי   הוראות
לתוספת  .3 בינוי יח''ד  בשטח 4סה"כיח"ד, 2קביעת

  התוכנית.
ל  .4 וקביעתם המרביים הבניה שטחי  484-הגדלת

עיקריים,  388מ"ר, מתוכם שטחים מ"ר 96מ"ר
שירות.   שטחי

מ  .5 הקומות מספר   .4-ל 2-הגדלת
התכנית.  .6 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בנייה  .7 היתר למתן תנאים   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים06/11/2015 , התשעו, עמוד7131ובילקוט

  .22/10/2015, בתאריך639
  

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
   0185421-101:'מס

התכנית: קייםשם לבניין בנייה ושטחי קומה תוספת
יפונה בן   , ירושלים13ברחוב

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

 17 -גרסת: הוראות0185421-101: 'מסמקומית
  11 - תשריט

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  3770  שינוי

  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יפונה רחוב: בן   . 13יישוב: ירושלים

בן יפונה.  3בניין בן רחוב במרכז   קומות
  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30001גוש:    .18חלקות

  X: 220825קואורדינטה
  Y: 629325קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
מערך שינוי לשם בנייה ושטחי חדשה קומה תוספת

קיימות. יח"ד והרחבת   הדירות
  

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

ב'. מגורים לאזור מיוחד מגורים מאזור ייעוד   שינוי
לשם  .2 הקיים הבניין מעל קומה לתוספת בינוי קביעת

ואיחוד החדשה לקומה אחת דיור יחידת העברת
לדירה שמתחתיה בקומה הקיימות הדיור יחידות

בינואחת, לנספח   י.בהתאם
לבניה, כאמור.  .3 בניין קווי   קביעת
בשטח.  .4 הבניה שטחי   הגדלת
מ  .5 קומות מספר מרתף  ל  3-הגדלת לקומת  4-מעל

מרתף. קומת מעל   קומות
למגורים.  .6 בשטח השימושים   קביעת
הבנייה, כאמור.  .7 תוספות להקמת ביצוע שלבי   קביעת
היתר  .8 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
לשימור.   .9 עצים לגבי הוראות   קביעת

לשימור.  .10 חזית בגין הוראות   קביעת
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים08/01/2016 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2007
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ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
מח לבניה ירושלים, שלומציוןלתכנון ירושלים 1וז

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.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0200261-101:'מס

התכנית: ברח' רש"ישם קומות ותוספת , 37הרחבות
משה. זכרון   בשכונת

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

 14 -גרסת: הוראות0200261-101: 'מסמקומית
  10 - תשריט

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2874  ביטול
  62  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  א /5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: רש"י   . 37יישוב: ירושלים

לרח' פרי מתתיהו, מקביל בן רח' יוסף פינת רח' רש"י
משה. זכרון בשכונת   חדש

  

וחלקות:   גושים
מוסדר:   לא

חלקות: 30068גוש:    .163חלקי
במלואן: 30070גוש:    .70חלקות
חלקות: 30070גוש:    .112חלקי

  X: 220363קואורדינטה
  Y: 632760קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
יח"ד תוספת לשם קומות ותוספת קיימות יח"ד הרחבות

  חדשות.
  

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

ג'. מגורים לאזור מיוחד   מגורים
להלן:  .2 כמפורט בנייה לתוספות בינוי   קביעת

o   קיימות, בהתאם יח"ד להרחבות בינוי קביעת
הבינוי.   לנספח

o   ע"ח קרקע בקומת יח"ד לתוספת בינוי קביעת
הבינוי. לנספח מאושרת, בהתאם   חנות

o   תוספת לשם קומות לתוספת בינוי  4קביעת
הבינוי. לנספח   יח"ד, בהתאם

o   לנספח מחסנים, בהתאם לתוספת בינוי קביעת
  הבינוי.

קוו  .3 חדשים.שינוי בניין קווי וקביעת בניין   י
  יח"ד. 11יח"ד, סה"כ 5תוספת  .4
ל  .5 וקביעתם בשטח הבניה שטחי 1550.4  -הגדלת

ו1132.0 -מ"ר (מהם: עיקריים שטחים 418.4- מ"ר
שירות) שטחי   מ"ר

התוכנית, כאמור.  .6 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
היתר  .7 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים04/12/2015 , התשעו, עמוד7157ובילקוט

  .02/12/2015, בתאריך1467
  

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.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתתכניתאישורהודעה מתאר
   0263467-101:'מס

התכנית: אלעמודשם ראס בשכונת חדשה   בנייה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 18 -גרסת: הוראות0263467-101: 'מסמקומית
  11 - תשריט

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2668  ביטול
  62  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יריחו   . רחוב: דרך   יישוב: ירושלים

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30918גוש:    .1במלואן: חלקות, לא

  X: 224050קואורדינטה
  Y: 631450קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
למגורים בשטח חדשה   בנייה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  .  1 מאזור ייעוד ב'. 5שינוי למגורים   מיוחד
חדש.   .  2 בניין עבור   קביעת  בינוי
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בשטח  ל  . 3 הבניה   מ"ר. 479.97קביעת  שטחי
קווי  . 4 חדשים.קביעת   בניין
דיור  ל  . 5   יח"ד.  3-קביעת  מס' יחידות
  קומות. 4-קביעת  מס' קומות  ל  . 6
חדשה.  . 7 בנייה להקמת ביצוע שלבי   קביעת
היתר  . 8 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
רגלי.  .9 למעבר הנאה   קביעת  זיקת

שצ"פ.  . 10 בשטח רכב למעבר הנאה זיקת   קביעת
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים18/12/2015 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2010
  

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

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספראמקומית ירושלים, ככר ולבניה ירושלים   1לתכנון
בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל

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

  
  

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

   0303321-152:'מס
התכנית: דיור  בחלקהשם והרחבת זכיות  17תוספת

גוש29526גוש   אבו
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

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

ולבניה מקמופקדתהראללתכנון מתאר ומיתתכנית
  13 - תשריט 21 -גרסת: הוראות 0303321-152: 'מס

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

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  460מק/ הל/   ביטול
  / א113מי/ במ/   ביטול

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  רח' הפול

  X: 210275קואורדינטה
  Y: 634900קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 29526גוש:    .17, 16חלקי

  

התכנית   :מטרת
קומה. ותוספת בהסכמה וחלוקה זכויות, איחוד   תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומסחר'.. שינוי1 ב' למגורים ממגורים   ייעוד
זכויות.2 תוספות עבור בינוי   . קביעת

של  . 3 בהיקף בנייה שטחי   מ"ר.  671.00קביעת
חדשים.   . 4 בנין קווי וקביעת בנין קווי   שינוי
של  . 5 תוספת דיור / קביעת מס' יחידות  1קביעת

  יח"ד. 3יח"ד, סה"כ
לש  . 6 קומות משתי הקומות מספר קומותהגדלת לוש

ה למפלס   .0.0-מעל
ומסחר.  . 7 מגורים עבור שימושים   קביעת
התכנית.  . 8 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בנייה.  . 9 היתר למתן תנאים   קביעת

מבנים/גדרות/ אלמנטים  . 10 להריסת הוראות קביעת
  בנויים.

בהסכמה.  . 11 וחלוקה איחוד הוראות   קביעת
  

מעונ בתכנית,יכל לעיין רשאי ובשעין ותבימים
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

של פרסומה הפרסומיםממועד בין המאוחרת ההודעה
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה

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

החוצבים הראל, שד ולבניה לתכנון מבשרת 2מקומית
  02-5333125טלפון: 90805ציון

  

לתכנית כןהתנגדות אם אלא תידון ולא תתקבל לא
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
  

זילבר   דלית
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית   הועדה

  ירושליםמחוז
  
  

  מחוז  חיפה

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

   0087239-304מס':
התכנית: חפ/  ותוספת - 2347שם בנייה הסדרת

מסחרית  בשד' מוריה   36חזית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית מופקדת חיפה ולבניה לתכנון

     0087239-304מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים
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ה לתכניות   באות:המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  / ה229חפ/   שינוי
  424חפ/   שינוי

  1590חפ/   כפיפות
  / יב1400חפ/   כפיפות
  / שש1400חפ/   כפיפות
  1/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות
  / תט1400חפ/ מק/   כפיפות
  2/ י/ 229חפ/ מק/   כפיפות
  4/ יב/ 1400חפ/ מק/   כפיפות
  / פמ1400חפ/ מק/   כפיפות
  / י229חפ/   כפיפות
  38תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מוריה רחוב: שד   . 36יישוב: חיפה

רח' הספורט עם הצומת מול   שד' מוריה
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 10808גוש:    .74חלקי
במלואן: 10910גוש:    .153חלקות

  

התכנית:   מטרת
קיימים מסחריים שימושים שלהסדרת קרקע בקומת

בשד' מוריה מגורים   .36בנין
  

התכנית: הוראות   עיקרי
שד' מוריה, במבנה    א.  לכוון מסחרית חזית הוספת

קיים.   מגורים
המסחרי  ( לפי  ב.  בשטח המותרים השימושים קביעת

עסקי חיפה 2שימוש עיריית של המדיניות במסמך
חפ/ הרכס   )  2270לציר

במרווח  ג.  נקודתי מצמצום 6.00- מ' ל7.00-הקדמי
הצידיים המרווחים של נקודתי צמצום   מ' וכן

  מ'3.90-מ' ול3.50-מ' ל4.00-מ
של  ד.  בשטח זיזיות למרפסות עיקרי שטח  48תוספת

  מ"ר.
  

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

מח ולבניה לתכנון המחוזית הועדה וזבעתונים, למשרדי
הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד

ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
חיפה, ביאליק ולבניה לתכנון חיפה  טלפון:  3מקומית

04-8356807  
  

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

היא שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם מסתמכת

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

  
  

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

   0118497-304מס':
התכנית: חפ/ ומשרדים -יד  1612שם מסחר הסדרת

אילת   69ברח' אח"י
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית מופקדת חיפה ולבניה לתכנון

     0118497-304מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאתכנהתרי ניתן שמכוחה ית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  1499חפ/   שינוי
  1/ יב/ 1400חפ/ מק/   שינוי
  3/ יב/ 1400חפ/   שינוי
  1/ ה/ 229חפ/   שינוי
  / ה1499מק/ חפ/   שינוי
  / ה229חפ/   שינוי
  / יב1400חפ/   שינוי
  / ב1499חפ/   שינוי
  / ג62חפ/   שינוי

  577חפ/   כפיפות
  38תמא/   כפיפות
  15תמא/   כפיפות
  / שש1400חפ/   כפיפות
  / פמ1400חפ/ מק/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  6תממ/   כפיפות
  / תט1400חפ/ מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אילת רחוב: אח"י חיים, בחלק  69יישוב: חיפה קריית

שד'  עם לצומת בקרבה אילת שד' אחי המזרחי
  ההסתדרות. 

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 11586גוש:    .69חלקות
חלקות: 11586גוש:    .101, 99חלקי

  

התכנית:   מטרת
תוך ומשרדים מסחר של ב' ליעוד ייעוד  ממגורים שינוי

השימ והוראותקביעת זכויות והסדרת המותרים ושים
  הבניה.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב' ליעודשינו  א.  ממגורים הקרקע ייעוד מסחרי

  ומשרדים.
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נופי .   ב.  טיפול ו/או לדרך מדרך ייעוד   שינוי
מ  ג.  ישראל רח' שבטי   מ'. 13.00- מ' ל11.50- הרחבת
בחלקה.  ד.  המותרים המסחריים השימושים   קביעת
הקיימת.  ה.  הבניה להסדרת בנייה זכויות   תוספת
בנין.  ו.  קווי     קביעת
קל.  ז.  לקרוי בנין קו   קביעת
קל.    ח. לקירוי מיוחדות הנחיות   קביעת
המבנה  ט.  של הקדמי במרווח הנאה זיקת קביעת

ישראל. שבטי לרחוב   הפונה
לפי  י.  החסרים חניה מקומות מהתקנת פטור מתן

  התקן.
  

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

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

חיפה, ביאליק ולבניה לתכנון חיפה  טלפון:  3מקומית
04-8356807  

  

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

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

  
  

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

    0106377-302מס':
ברח' הקנה,  למגורים מדרך ייעוד התכנית: שינוי שם

  חדרה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר
מס':      0106377-302מפורטת

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  780חד/   שינוי

  / ג450חד/   כפיפות
  / ה450חד/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  / ב450חד/   כפיפות
  / ו450חד/ מק/   כפיפות

  
  

היחס התכנית  סוג   מספר
  2020חד/   כפיפות
  6תממ/   כפיפות
  947חד/   כפיפות
  850חד/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: הקנה   . 9יישוב: חדרה

רחוב:    . 13אבשלוםיישוב: חדרה
והקנה אבשלום הרחובות   צומת

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 10041גוש:    .101חלקות
חלקות: 10041גוש:    .123, 108חלקי

  

התכנית:   מטרת
מבנה והסדרת והקנה אבשלום הרחובות צומת הסדרת

מקור בחלקת   .101קיים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מאושרת  א)  מדרך קרקע ייעוד א'.שינוי   למגורים
מ  ב)  לרח' הקנה קדמי בנין קו 1.6-3.3- מ' ל 5-שינוי

קיים.   מ' למבנה
מוצעת  ג) לדרך ממגורים ייעוד   שינוי

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים04/12/2015 , התשעו, עמוד7163ובילקוט

  .09/12/2015, בתאריך1738
  

במשרדי נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הועדה
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי: ועדה04-8633455טלפון:33095 . וכן
יפה חדרה, הלל ולבניה לתכנון חדרה 9מקומית

לעיין04-6303113טלפון: 38100 רשאי המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

  
  

מקומי:  קריות תכנון מחוז: חיפה, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0243907-352מס':
מס'  התכנית: כביש חן -   22שם שדרות   מחלף

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת קריות ולבניה לתכנון

0243907-352     
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  425ק/   שינוי
  / ג991ג/ ד/   שינוי
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ביאליק   .   יישוב: קרית

  

אשר. גובלים: חבל תכנון   מרחבי
  

וחלקות:   מוסדר:גושים
חלקות: 10160גוש:    .11, 9, 8חלקי
חלקות: 10419גוש:    .16, 8חלקי
חלקות: 10440גוש:    .1חלקי
חלקות: 10441גוש:    .6, 3חלקי
חלקות: 18076גוש:    .3חלקי

  

התכנית:   מטרת
מס'  כביש על מחלף חיבור10(ק"מ 22הקמת ) לטובת

אפק נאות שלום (הקיימת) ושכונת צור שכונת של
מס'  חן. 22(המתוכננת) לדרך שדרות   באזור

וקישור השכונה מ/אל לתנועות מענה נותן המחלף
מס'   שד' חן (מזרח 4לכביש מערב), בנוסף-דרך

למסלול האופציה על   B.R.Tנשמרת הגשר בתחום
שד' חן.   ציר

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ויעוד  א.  מוצעת דרך ליעוד מאושרים קרקע יעודי שינוי

חן. מחלף הקמת לטובת נופי טיפול ו/או   דרך
ושיקום   ב. למחלף, לדרך ופיתוח בינוי עקרונות קביעת

בשוליהם.   נופי
אזורית  ג.  תעלה של המים/גשרים מעבירי הארכת

  .42מס' 
בהמשך  ד.  שד' חן לאורך אופניים שבילי התווית

בק/ המאושרים האופניים   .  425לשבילי
המונים (  ה.  הסעת למסלול אפשרות ) BRTשמירת

שד' חן. מחלף   בתחום
סביבתיים  . ו מפגעים למזעור והוראות אמצעים קביעת

ההקמה.נופי בשלב מהתכנית הנובעים   ים
  

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

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

העברי קריות, הגדוד ולבניה לתכנון קרית 4מקומית
  04-8715291טלפון: 26114מוצקין

  

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

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

  
  
  

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

   0252411-352מס':
סגולה התכנית: אולפנה מוצקין -שם   קרית

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

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

     0252411-352מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאתכנהתרי ניתן שמכוחה ית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  189ק/   שינוי
  256ק/   שינוי

  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  6תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: יוספטל מוצקין   . 25יישוב: קרית

ולוי יוספטל הרחובות בין מוצקין בקרית נמצאת התכנית
  אשכול.

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 10428גוש:    .473, 406, 398חלקי
במלואן: 10447גוש:    .39חלקות

  

התכנית:   מטרת
קיים מצב לצרכי - הסדרת ציבור ושימושים: מבני יעודים

למב נספחים למיניהם, שימושים לימוד ניחינוך: מבני
לינה. הכוללים במקום לתלמידים פנימיה   הלימוד, ומבני

  

התכנית: הוראות   עיקרי
קרקע   - ליעודי מותרים ושימושים תכליות קביעת

  בתכנית.
מבנים, גובהם, מרווחי   - בנייה: שטח הוראות קביעת

  בנייה, צפיפות.
אדריכלי.   - ועיצוב לבינוי הנחיות   קביעת
סביבתיות.   - הנחיות   קביעת
המגרש.   - בתחום חניה מתקן חלקית   סטייה

  

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

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

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה   ממועד
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ולבניהיבע לתכנון המחוזית הועדה תונים, למשרדי
הפלי"ם חיפה, שד   טלפון: 33095חיפה 15מחוז

ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
קרי ולבניה לתכנון העברימקומית קרית 4ות, הגדוד

  04-8715291טלפון: 26114מוצקין
  

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:  קריות תכנון מחוז: חיפה, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0253278-352מס':
ומשרדים מסחר התכנית: מרכז   שם

בנה ים-בשכונת בקרית   ביתך
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת קריות ולבניה לתכנון

0253278-352     
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  260ק/   שינוי
  35תמא/   כפיפות
  13תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  / ה260ק/   כפיפות
  / ח316ק/   כפיפות
  6תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: כלנית ים   . 19יישוב: קרית

בנה בשכונת קיים מסחרי ים. - מרכז בקרית   ביתך
מספררחוב ים 19הכלנית   קריית

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 10425גוש:    .196חלקות

  

התכנית:   מטרת
על 2הוספת ומשרדים מסחר של לשימוש גבי - קומות

קיים. מסחרי   מבנה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומשרדים".  . 1 מ"מסחר" ל"מסחר ייעוד   שינוי
מס  . 2 של לשימוש קומות שתי של בנייה חרתוספת

  ומשרדים.
בבניין.  . 3 המותרים השימושים לגבי הוראות   קביעת
החנייה.  . 4 מקומות לגבי הוראות   קביעת
המבנה.  . 5 עיצוב לגבי הנחיות   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
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

הפלי   טלפון: 33095חיפה 15"םחיפה, שד
ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

העברי קריות, הגדוד ולבניה לתכנון קרית 4מקומית
  04-8715291טלפון: 26114מוצקין

  

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

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

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

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

   0306522-352מס':
העירייה התכנית: כיכר מוצקין -שם   קרית

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

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

  .  0306522-352מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאתכנהתרי ניתן שמכוחה ית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  334ק/   שינוי
  / ד334ק/   שינוי

  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מוצקין   .   יישוב: קרית

ורח'  גוריון, רח' דקר בן שדרות בין נמצא התכנית שטח
מוצקין.דולצ'ין   בקריית

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 10426גוש:    .376חלקות
חלקות: 10426גוש:    .375חלקי

  

התכנית:   מטרת
הבניה זכויות והגדלת מסחריים שימושים הוספת

ק/ תכנית ציבור" עפ"י ל"בנייני המסווגים   ד. 334בבניינים
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התכנית: הוראות   עיקרי
מסחריים  א.  שימושים שלהוספת הקרקע בקומות

התכנית. בתחום הציבור   מבני
המגרש.  ב.  בתחום מחניה פטור   מתן
לבניינים.  ג.  וקומות בנייה שטחי   הוספת
בנייה, שבהם  ד.  ללא לקהל הפתוחים שטחים קביעת

הנאה". לציבור "זיקת   תינתן
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
לקהל, פתוחים האמורים באתרוכןשהמשרדים

.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

מחוזבעתונים, למשרד ולבניה לתכנון המחוזית הועדה י
הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד

ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
העברי קריות, הגדוד ולבניה לתכנון קרית 4מקומית

  04-8715291טלפון: 26114מוצקין
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בפירו בכתב המאמתהוגשה תצהיר ובלווי הנמקות ט

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

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

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

   0232223-352מס':
קרקעי תת חניון התכנית: ביטול   שם

ציבורית חניה   והסדרת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס':       0232223-352מקומית

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

או   הרשאותהיתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  408ק/   שינוי
  / ד281ק/   שינוי

  438ק/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מוצקין   .   יישוב: קרית

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 10421גוש:    .339, 328חלקות
חלקות: 10421גוש:    .323חלקי
חלקות: 10423גוש:    .133, 100חלקי

  

התכנית:   מטרת
שטח בתא חניה בנושא הוראות ( מגרש  114שינוי

ק/1002 מאושרת תכנית משטח281לפי ייעוד ד') ושינוי
ושביל.  חניון של ליעוד פתוח   ציבורי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בתא  א.  חלקי קרקעי תת חניון התקנת חובת ביטול

מאושרת1002(מגרש114שטח תכנית לפי
  ד')281ק/

ושביל.  ב.  חניון של ליעוד פתוח ציבורי משטח ייעוד   שינוי
רגל.  ג.  להולכי שביל   הרחבת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים06/11/2015 , התשעו, עמוד7152ובילקוט

  .24/11/2015, בתאריך1321
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי: ועדה04-8633455טלפון:33095 . וכן
העברי קריות, הגדוד ולבניה לתכנון קרית 4מקומית

המעוניין04-8715291טלפון: 26114מוצקין , וכל
הא שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין מוריםרשאי

לקהל, ובאתר הפניםמשרדשלהאינטרנטפתוחים
www.pnim.gov.il. 

  
  

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

0242065-352   
ים סביוני בשכונת ספורט התכנית: אולם    - שם

ים   קרית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תכנית1965 –התשכ"הוהבניה,  אישור , בדבר
מס':     352-0242065מפורטת

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / א292ק/   שינוי

  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  

הכלולים ומקומם:השטחים   בתכנית
רחוב: ארזים   . ים   יישוב: קרית

והאילנות הארזים רחובות בין קיים ציבור בנייני במתחם
ים. בקרית ים סביוני   בשכונת

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10421גוש:    .192, 165, 164חלקי

  

התכנית:   מטרת
ספורט אולם להקמת ציבור לבנייני שטח הרחבת

למתקן שטח   הנדסי.והסדרת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
רגל"   א.  להולכי מ"מעבר משטח חלק ייעוד שינוי

ציבורי". לבניין   ל"אתר
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הנדסי"   ב.  ציבורי" ל"מתקן לבניין מ"אתר ייעוד שינוי
השנאה. תחנת הסדרת   לצורך

ולמתקן  ג.  הציבור למבני בנייה וזכויות הוראות קביעת
  ההנדסי.

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים26/06/2015 , התשעה, 7065ובילקוט

  .28/06/2015, בתאריך6916עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי: ועדה04-8633455טלפון: 33095 . וכן
ה קריות, הגדוד ולבניה לתכנון קרית 4עברימקומית

המעוניין04-8715291טלפון: 26114מוצקין , וכל
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל, ובאתר הפניםמשרדשלהאינטרנטפתוחים
www.pnim.gov.il. 

  
  

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

   0301481-352מס':
המקומיתהתכנית:שם הועדה   משרדי

קריות ולבניה   לתכנון
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס':   26 -גרסת: הוראות0301481-352מקומית

  13 - תשריט
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  130ק/   שינוי
  / א130ק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
העברי רחוב: הגדוד מוצקין   . 4יישוב: קרית

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 10428גוש:    .170חלקות

  X: 207341קואורדינטה
  Y: 748820קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בחלקה ומשרדים הסדרת -10428בגוש 170מסחר

קיים   מצב
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב", למסחר  א.  מגורים מ"אזור החלקה ייעוד שינוי

הקיים. המצב הסדרת לצורך   ומשרדים
לקומה  ב.  כיום הקיימת ב' חלקית קומה השלמת

משר של   דים.שלמה, לשימוש
הקרקע.  ג.  ליעוד בנייה והוראות זכויות   קביעת
  

לשימושים תינתן במגרש פטור/שלביות  חניה ד. קביעת
המקומית,  הועדה בהיתר, למשרדי הקיימים
אחר ממשלתי ולמשרד המקומית הרשות למשרדי

  בלבד.
הבניין. בחזית רגל הולכי למעבר הנאה זיקת   ה. קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים01/01/2016 , התשעו, עמוד7191ובילקוט

  .19/01/2016, בתאריך2877
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי: ועדה04-8633455טלפון: 33095 . וכן
לתכנון העברימקומית קריות, הגדוד קרית 4ולבניה

המעוניין04-8715291טלפון: 26114מוצקין , וכל
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל, ובאתר הפניםמשרדשלהאינטרנטפתוחים
www.pnim.gov.il. 

  
  

חנה   מקומי: פרדס תכנון כרכור -מחוז: חיפה, מרחב
מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0290965-308מס':
למבנים עזר ממשקי ייעוד התכנית: שינוי שם

בחלקה ציבור   10103גוש 28ומוסדות
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המ הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה קומיתלתכנון

חנה פרדס ולבניה מתאר-לתכנון תכנית מופקדת כרכור
מס':      0290965-308מקומית

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  1ש/   שינוי
  209ש/   שינוי

  

ומקומם:השטחים בתכנית   הכלולים
חנה עקיבא   .-יישוב: פרדס רחוב: רבי   כרכור

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 10103גוש:    .28חלקות

  

התכנית:   מטרת
שינוי ע"י ציבורי כמבנה שמשמש קיים מבנה הכשרת

חלקה של הקרקע עזר" ל"מבנים 28ייעוד מ"משקי
והוראות זכויות ציבור" וקביעת עבורו.ומוסדות   בינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומוסדות  א)  משק" ל"מבנים מ"מבני קרקע ייעוד שינוי

  ציבור".
בנייה.  ב)  זכויות   קביעת
בנייה.  ג)  הוראות   קביעת
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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

מח ולבניה לתכנון המחוזית הועדה וזבעתונים, למשרדי
הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד

ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
חנה פרדס ולבניה לתכנון הבנים-מקומית כרכור, דרך

חנה 20   077-9779903טלפון: 37000כרכור- פרדס
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
תצהי ובלווי הנמקות בפירוט בכתב המאמתהוגשה ר

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

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

חנה   מקומי: פרדס תכנון כרכור -מחוז: חיפה, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0267260-308מס':
ייעוד התכנית: שינוי א' שם מגורים לאזור עזר משקי

חנה בפרדס השקמה   ברחוב
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר
מס':       0267260-308מפורטת

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

הרשאות או   היתרים
הבאות:המתי לתכניות   חסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  139ש/   שינוי
  209ש/   שינוי
  1ש/   שינוי

  / א950ש/ מק/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
חנה   כרכור   .-יישוב: פרדס

חנה פרדס במרכז העזר משקי   אזור
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 10102גוש:    .105חלקות
חלקות: 10102גוש:    .348, 333, 57חלקי

  

התכנית:   מטרת
א', ברחוב למגורים עזר משקי שטח ייעוד שינוי

חנה.  בפרדס   השיקמה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
א'.  א.  מגורים לשטח עזר משקי מאזור קרקע ייעוד   שינוי
השטח.  ב.  ולפיתוח לבניה תנאים   קביעת

בינוי  ג.  בנייה, הוראות והוראות זכויות ועיצוב, קביעת
להיתר.   תנאים

  יח"ד. 5תוספת  ד. 
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים14/08/2015 , התשעה, 7087ובילקוט

  .04/08/2015, בתאריך7781עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי: ועדה04-8633455טלפון:33095 . וכן
חנה פרדס ולבניה לתכנון הבנים-מקומית כרכור, דרך

חנה 20 , 077-9779903טלפון: , 37000כרכור-פרדס
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל

לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים
 .www.pnim.gov.il הפנים

  
  

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

   0212936-301מס':
עלי בראס הקמח טחנות שימור התכנית: מתחם   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –יה, התשכ"הוהבנ הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון
מקומיתלת מתאר תכנית מופקדת זבולון ולבניה כנון

     0212936-301מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן לא שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  165זב/   שינוי
  400ג/   שינוי

תמ"א ע"פ   8תמא/   אישור
תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
עלי   .   יישוב: ראס

ומצפון עלי לראס בכניסה העתיקות הקמח תחנות אתר
אליו.  הגישה   לדרך

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 10369גוש:    .9, 8, 7, 6חלקי
חלקות: 10383גוש:    .21, 4, 2חלקי

  

התכנית:   מטרת
ייעוד ומתחםקביעת ציבור ומוסדות למבנים קרקע

העתיקות הקמח טחנות ושימור שיקום לשימור, לצורך
התכנית. בשטח   הקיימות

  

התכנית:עיקרי   הוראות
מוצע  א.  לאומי וגן חקלאי משטח קרקע ייעוד שינוי

ציבור. ומוסדות מבנים   לשטח
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כמבנה  ב.  הטחנה ומבנה לשימור מתחם קביעת
הוראות והשמירהלשימור, וקביעת ההגנה בדבר

  עליהם.
מפורטת.  ג.  תכנית להכנת הוראות   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

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

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

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
ועד04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות ה. העתק

זבולון,מקו ולבניה לתכנון המכבימית 30030כפר
  04-8478105טלפון: 

  

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

עב וסדרי חוקר   .1989 -ודתו), תשמ"טסמכויות
  
  

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

   0278358-301מס':
ביאליק בכפר שפר התכנית: משתלות   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

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

     0278358-301מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  71זב/   שינוי
  352-0094631  שינוי
  1/ ו/ 71זב/ מק/   שינוי

  / א71מק/ זב/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ביאליק   .   יישוב: כפר

ובצמוד ביאליק, ממזרח כפר מערב בדרום חקלאי שטח
העמקים. לרחוב ומצפון הגדורה   לתעלת

גובלים:  תכנון   קריות.מרחבי
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 11589גוש:    .195חלקי
חלקות: 11590גוש:    .218חלקי
חלקות: 11839גוש:    .72, 70חלקי

התכנית:   מטרת
הסדרה לאפשר מנת מאושרת, על דרך ביטול

ביאליק. בכפר חקלאיים מבנים מתחם של   סטטוטורית
  

התכנית: הוראות   עיקרי
קרקע  א.  ייעוד ולשטחשינוי חקלאי לשטח מדרך

פתוח.   ציבורי
הקרקע.  ב.  לייעודי בנייה והוראות זכויות   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

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

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

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
יומ04-8633455 ההתנגדות ועדה. העתק למשרדי צא
לתכנ זבולון,מקומית ולבניה המכביון 30030כפר

  04-8478105טלפון: 
  

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"טסמכ וסדרי חוקר   .1989 -ויות
  
  

מקומי: תכנון מחוז: חיפה, מרחבי
הכרמל, זבולון, חיפה   מורדות

מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה
   0124164-304מס':

התכנית: חפ/ זב/899שם המכון - א194א הרחבת
שופכין , חיפה.   לטיהור

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

מס':       0124164-304מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  27משח/   שינוי
  630ג/   שינוי
  899חפ/   שינוי

  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  10תמא/   כפיפות
  34תמא/   כפיפות
  15תמא/   כפיפות
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: יגור, חיפה, נשר   .

לכביש פוסט 75צפונית הקריות (צ'ק למחלף ). וממזרח
מצפון עובר הקישון נחל   תוואי

  

וחלקות:   מוסדר:גושים
חלקות: 11382גוש:    .17, 14, 13, 12חלקי

  

התכנית:   מטרת
אזור  א.  ערים איגוד של לשופכין הטיהור מכון הרחבת

בהתאם לפיתוח אפשרות יצירת ביוב, תוך חיפה
איכות ולדרישות עתידיים ולמניעתלצרכים עדכניות

סביבתיים.   מפגעים
לטיפול  ב.  ייחודיים מתקנים להקמת אפשרות מתן

עיר ובבוצות והתוצריםבשפכים ותעשייתיים וניים
  שלהם.

התכנית: הוראות   עיקרי
חקלאי, א  א.  משטח קרקע ייעוד ציבורישינוי תר

טיהור למכון של(המיועד לייעוד ) ומתעשייה
מכו לצורך הנדסיים טיפולמתקנים ומתקני טיהור ן

ותוצריהם .   בשפכים
למכון  ב.  הנדסי למתקן בנייה וזכויות הוראות קביעת

ומרכז האיגוד שירות, מנהלת שופכין, מבני לטיהור
  מבקרים.

הקו  ג.  בתחום למתקן המאושרת הגישה דרך ביטול
התכנית של   הכחול

היקפיות.   ד.  שירות דרכי   הסדרת
הסביבה.   ה.  על לשמירה   הוראות

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים14/08/2015 , התשעה, 7075ובילקוט

  .13/07/2015, בתאריך7355עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה 33095חיפה 15לתכנון

לתכנון . וכן04-8633455טלפון: מקומית במשרדי: ועדה
חיפה, ביאליק  ,04-8356807חיפה  טלפון:  3ולבניה

המכבי זבולון, כפר ולבניה לתכנון מקומית 30030ועדה
ולבניה, 04-8478105טלפון:  לתכנון מקומית ועדה

הכרמל, כורי   טלפון: 33093חיפה 2מורדות
בימים04-8676296 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל

לקהל, ובאתרו פתוחים האמורים שהמשרדים בשעות
 .www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט

  
  

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

   0239871-355מס':
העיר כיכר לתכנית התכנית: שינוי יצחק,  -שם רמות

  נשר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר
מס':      0239871-355מפורטת

  
  

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  533מכ/   שינוי
  420מכ/   שינוי
  772מכ/   שינוי
  760מכ/   שינוי
  / א420מכ/   שינוי

  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: נשר   .

החרוב הרחובות בין יצחק, תחום רמות שכונת מרכז
  והשקמה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 12379גוש:    .48, 45, 31חלקי

  

התכנית:   מטרת
במסחר,  משולב למגורים ומשרדים ממסחר ייעוד שינוי

ודרך שצ"פ חינוך לצרכי מנת -משרדים, מבנה על זאת
הקמת משצ"פ 170לאפשר שינוי מבנים. וכן בשני יח"ד

  לדרך.
מגורים,  של משולבת לבניה והוראות זכויות קביעת

ציבור. ומוסדות   מסחר, משרדים
  

התכנית הוראות   :עיקרי
משולב  . 1 שטח לש.צ.פ. ולתא שטח תא קביעת

ומשרדים.   מגורים, מסחר
בנין,   . 2 בנייה, קווי בנייה:  זכויות הוראות קביעת

ומס' יח"ד. קומות   מספר
חינוך  . 3 לצרכי למבנה והוראות בנייה זכויות קביעת

פורמאלי. לא קהילתי, חינוך כמרכז   לשימוש
רגל  . 4 להולכי הנאה זיקת בתחום  המגוריםקביעת

המסחר. בתחום לרכב למעבר הנאה   וזיקת
רכב.  . 5 כלי ולתנועת לחניה הוראות   קביעת
אדריכלי.  . 6 לעיצוב הנחיות   קביעת
השטח.  . 7 לפיתוח הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים28/08/2015 , התשעה, 7113ובילקוט

  .09/09/2015בתאריך, 8709עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי: ועדה04-8633455טלפון: 33095 . וכן
הכרמל, כורי מורדות ולבניה לתכנון חיפה 2מקומית

לעיין04-8676296טלפון: 33093 רשאי המעוניין , וכל
ובשעו בימים פתוחיםבה האמורים שהמשרדים ת

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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מקומי:  עירון תכנון מחוז: חיפה, מרחב
מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0255794-354מס':
מספר בתא בנייה אחוזי התכנית: הגדלת  10שם

  בבאקה  8758גוש 22בחלקה
הודעה,  בזה לסעיףנמסרת התכנון 89בהתאם לחוק

המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון
מקומית מתאר תכנית מופקדת עירון ולבניה לתכנון

     0255794-354מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה לההתרי ניתן שמכוחה וציאתכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  451ענ/   שינוי
  358ענ/ במ/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
גרבייה   . אל   יישוב: באקה

ה בבחלק נמצא אלגרבייההמקום באקה הישוב של צפוני
לאלבסה.( לשכונת המערבי גנאיים) בצד   שכונית
  

  וחלקות:גושים
חלקות: , מוסדר, 8758גוש:    .22חלקי

  

התכנית:   מטרת
והגדלת דיור יחידת לתוספת תיכנונית מסגרת יצירת

בנייה.   אחוזי
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ  . 1 עיקרי שטח בנייה אחוזי  % 150- ל60% -הגלת

מ שירות   .30%-ל5%-ושטחי
ב'.  . 2 א' למגורים ממגורים ייעוד   שינוי
בניין.שינוי  . 3 בקווי   והקלות
מ  .4 הדיור יחידות מספר   .8- ל 7-הגדלת
מ  . 5 קומות מס   קומות. 4-ל 3הגדלת

  

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

הפלי"ם   טלפון: 33095חיפה 15חיפה, שד
ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

עירון, עארה  ערערה ולבניה לתכנון 30025מקומית
  04-6351789טלפון: 

  

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

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

מקומי:  שומרון תכנון מחוז: חיפה, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0225029-353מס':
באזור בנייה וזכויות שימושים התכנית: תוספת שם

בנימינה בדרום   תעשיה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלחוק 89נמסרת

המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת שומרון ולבניה לתכנון

0225029-353     
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:ה לתכניות   מתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א23ש/   שינוי
  860מק/ ש/   שינוי
  235ש/   שינוי
  222ש/   שינוי

  / א222ש/   כפיפות
  669ש/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: האמן, - וב: בנימינהייש עדה אסיף, הגבעת

  המלאכה, הטחנה, המגל.
התעשיה תחנתאזור ליד בנימינה בדרום הקיים

  הרכבת.
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 10162גוש:  , 39, 38, 37, 36, 35, 34חלקות
40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,
52 ,53 ,54, 55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,68 ,155 ,156 ,

157 ,158.  
חלקות: 10162גוש:  , 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7חלקי

18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,67 ,
153 ,170.  
חלקות: 10164גוש:    .35, 2, 1חלקי
חלקות: 10172גוש:    .69, 68, 2חלקי

  

התכנית:   מטרת
למסחר, משרדים,  בנייה וזכויות שימושים תוספת

מעורבים. ושימושים   תעסוקה
התכנית: הוראות   עיקרי

קרקע  א.  ייעוד ותעסוקה.ימתעשישינוי למסחר   ה
בכל  ב.  יותרו ותעסוקה למסחר, משרדים שימושים

לחינוך, תרבות, ספורט התכנית. שימושים תחום
המיועדים אחרים ושימושים שמחה ופנאי, אולמות

מס'  לדרך מדרום רק יותרו גדולים   .3לקהלים
בנייה.  ג.  זכויות   תוספת
ובנו  ד.  השטח ולפיתוח לבניה תנאים שאיקביעת

הסביבה.   איכות
  
  



ילקוט הפרסומים 7266, ז' באייר התשע"ו, 15.5.2016  6366

ועיצוב, תנאים  ה.  בינוי בנייה, הוראות הוראות קביעת
ולפיתוח.   להיתר

לתחנת  ו.  קרבה עקב מופחת חניה תקן קביעת
  הרכבת.

  

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

ולבניהיבע לתכנון המחוזית הועדה תונים, למשרדי
הפל חיפה, שד   טלפון: 33095חיפה 15י"םמחוז

ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
שומרון, המי ולבניה לתכנון זכרון 54סדיםימקומית

  04-6305522טלפון: 30950יעקב
  

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

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

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

מקומי:  שומרון תכנון מחוז: חיפה, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0304261-353מס':
בחלקה שטחים התכנית: תוספת , גוש79שם

יעקב11291   , זכרון
לסעיףנמסרת הודעה, בהתאם התכנון 89בזה לחוק

המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת שומרון ולבניה לתכנון

0304261-353     
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה שמכוחההתרי להוציאתכנית ניתן
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  22ש/   שינוי
  207ש/   שינוי

  / א950ש/ מק/   כפיפות
  / א1121ש/   כפיפות
  / ב22ש/   כפיפות
  390ש/   כפיפות
  / א383ש/ מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: השומריישוב: זכרון   . 82יעקב

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 11291גוש:    .79חלקות

  
  

התכנית:   מטרת
ביחידת עיקרי שטח קיימת. תוספת גג לעליית ליגליזציה

בחלקה צפונית קומה (עליית79הדיור תוספת כדי , תוך
הקיימת. הדרומית הדיור ליחידת בנין קוי   גג) ושינוי

  

התכנ הוראות   ית:עיקרי
של  א)  אחת 64תוספת דיור ליחידת עיקרי שטח   מ"ר

הדיור  ) ב ביחידת גג לעליית רישוי לשם קומה תוספת
  הצפונית.

הקיימת: קו  ) ג הדרומית הדיור ליחידת בניין קוי שינוי
אחורי מ'; קו בנין צידי  6מ' במקום 6 -מ'  5.5בנין

  מ'. 4מ' במקום 4 -מ'  3.7ימני
  

רשאי מעוניין ובשעותכל בתכנית, בימים לעיין
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
הפרסומיםמ בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מועד

ולבניהיבע לתכנון המחוזית הועדה תונים, למשרדי
הפלי"ם חיפה, שד   טלפון: 33095חיפה 15מחוז

ועדה04-8633455 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
שומרון, המי ולבניה לתכנון זכרון 54סדיםימקומית

  04-6305522טלפון: 30950יעקב
  

כןהתנג אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית דות
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: שומרון, חוף תכנון   הכרמלמחוז: חיפה, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

  א /1201  ש/  /416  מס':חכ/
תנינים נחל טבע לשמורת כניסה התכנית: מערך   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר
מס': חכ/   א   /1201  ש/ /416  מפורטת

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  377ש/   שינוי
  19משח/   שינוי

  6תממ/   כפיפות
  8תמא/   כפיפות

תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור
תמ"א ע"פ   7/ 13תמא/   אישור
תמ"א ע"פ   3תמא/   אישור
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הכלולים ומקומם:השטחים   בתכנית
טבע שמורת של המזרחי אלזרקא, בחלקה ג'סר בצפון

תנינים.   נחל
  

וחלקות:   גושים
חלקות: 10398גוש:    .171, 57חלקי
חלקות: 10972גוש:    .10חלקי

  

התכנית:   מטרת
טבע  . 1 לשמורת דרומי ראשי כניסה מערך הסדרת

זרקא. א ג'אסר הישוב מכיוון תנינים   נחל
ייעו  . 2 לאומי.שינוי לגן טבע משמורת השטח   ד

  

התכנית: הוראות   עיקרי
לטבלת   - בהתאם לשמורה כניסה מערך להקים

הבניה.   זכויות
בעזרת   - והנוף המורשת, הטבע ערכי על לשמור

ופיתוח ארכיאולוגיות, שימור, שחזור חפירות
הרחב. לקהל להציגם מנת על בשטח   הממצאים

על   -  למטיילים השטח את חניונים, להסדיר פיתוח ידי
לציפורים,  תצפית הליכה, מגדלי תצפיות, שבילי

כניסה, וכד'.גשרונים, הדגשות אופניים   שבילי
ייעוד.   - לכל המותרות התכליות   קביעת
בנייה.   - והוראות זכויות   קביעת
היתרים.   - למתן ותנאים ופיתוח בינוי   קביעת  הנחיות

  

בעית פורסמה התכנית הפקדת על בתאריךהודעה ונים
הפרסומים10/01/2014 , התשעד, עמוד6721ובילקוט

  .26/12/2013, בתאריך2545
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הפלי"ם חיפה, שד מחוז ולבניה חיפה 15לתכנון

במשרדי: ועדה04-8633455טלפון:33095 . וכן
כרמל הכרמל, עין חוף ולבניה לתכנון 30860מקומית

ולבניה, 04-8136213טלפון:  לתכנון מקומית ועדה
יעקב 54שומרון, המיסדים   טלפון: 30950זכרון

בה04-6305522 לעיין רשאי המעוניין בימים, וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  

משלב   יוסף
לתכנון המחוזית הועדה   ולבניהיו"ר

חיפה   מחוז
  
  

  מחוז  צפון

מקומי:  צפת תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית הפקדת בדבר   21599  הודעה

קיים מצב אישור לצורך ייעוד התכנית:שינוי שם
בנייה, צפת היתר   והוצאת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת צפת ולבניה לתכנון

    21599ג/

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  12617ג/   שינוי

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

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: צפת   .

  X: 245950קואורדינטה
  Y: 762750קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 13605גוש:  , 73 ,72, 69 ,68, 59, 35חלקי

79 - 82.  
  

  התכנית:מטרת
עירונית ,צפת בריכה והרחבת סטטוטורית   הסדרה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ג/  המתאר לתוכנית ופירוט הקרקע ייעוד   .12617שינוי

והגבלות זכויות וקביעת בנייה והוראות שימושים קביעת
  בנייה.

מספר הדרך מציר בנין בקו מטר 40-) ל877( 89הקלה
  מטר. 64עד

  

לעי רשאי מעוניין ובשעותכל בתכנית, בימים ין
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
הפרסומיםממועד בין המאוחרת ההודעה של פרסומה

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

ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
צפת, ירושלים ולבניה לתכנון צפת  טלפון:  7מקומית

04-6927467  
  

לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא תידון ולא תתקבל
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
  
  

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

   0353961-261מס':
התכנית: שלשם במגרשו הבינוי   הסדרת

אדואר   22334ג/-שפרעם-סליבא
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –יה, התשכ"הוהבנ הועדה במשרדי , כי
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המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת אלונים גבעות ולבניה לתכנון

  9 -תשריט 8 - גרסת: הוראות   0353961-261מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  7025ג/   שינוי
  83/ 10גא/ מק/   שינוי
  19593ג/   שינוי
  9915ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שפרעם   .

חיילים לשכונת שפרעם, צפונית גבאתא ,מערב שכונת
  משוחררים.
  X: 214685קואורדינטה
  Y: 746120קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10294גוש:   .30חלקי

  

  מגרשים:
גא/מק/ 1 לתכנית   83/10בהתאם

  

התכנית:   מטרת
תיכנונית מסגרת ליצירת ומס' יח"ד בנייה אחוזי הגדלת

התוכנית. בשטח והרשאות היתרים   למתן
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ1 שירות אחוזי   72% - ל40% - . הוספת
מ2 מס' יח"ד ל 6-. הגדלת   דיח" 8-יח"ד
הבנייה.3 גובה   . הגדלת
בתשריט.4 כמסומן בנייה קווי   . קביעת
מ5 קרקע תכסית   .52% - ל50%-. הגדלת

  

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

אלונים,   שפרעם  טלפון:  גבעות ולבניה לתכנון מקומית
04-9502017  

  

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

  
  
  

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

  
  

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

   0247940-261מס':
ג'  א' למגורים ממגורים ייעוד התכנית:שינוי - שם

  22199ג/
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר
מס':   13 - גרסת: הוראות0247940-261מפורטת

  10 - תשריט
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחססו התכנית  ג   מספר

  19593ג/   שינוי
  15969ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אלקרק, יישוב: שפרעם מזרח-שכונת   שפרעם

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 10278גוש:    .2חלקי

  X: 217674קואורדינטה
  Y: 745440קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בנייה וזכיות בהוראות בשפרעם.שינוי מגורים   במגרש

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ג'. למגורים א ממגורים ייעוד   שינוי

מ קרקע בקומת קדמי בניין קו   מ'. 5.0 -מ'   ל 3.0 -שינוי
מ בנייה אחוזי   198% -ל120% -הגדלת
מ מס' קומות ל 3 -הגדלת   קומות. 5 -קומות

מ מס' יח' דיור   יח' דיור. 9 - ל 3 - הגדלת
תכסית להגדלת   47% -קרקע

המבנה. גובה   הגדלת
בנייה. היתר למתן הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים08/01/2016 , התשעו, עמוד7180ובילקוט

  .07/01/2016, בתאריך2521
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
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.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
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המזרחי מקומי:  הגליל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0250290-251מס':
התכנית: ציבור,  - 22176ג/ שם למבני ייעוד שינוי

שיבלי   מערב
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון

מופקדת המזרחי הגליל ולבניה מפורטתלתכנון תכנית
  6 -תשריט 7 -גרסת: הוראות 0250290-251מס': 

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  5835ג/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
גנם   . אל אום   יישוב: שבלי

אלג'אנם, אזר אום שבלי החינוך מערבית, קרית שכונה
המקיף הספר   בית

  X: 237150קואורדינטה
  Y: 733200קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 17219גוש:    .3חלקי

  

התכנית:   מטרת
ציבור למבני ומגורים ספורט משטחי ייעוד   שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
המותרים - והשימושים התכליות   קביעת
בנייה - והוראות זכויות   קביעת
סביבתיות - הנחיות   קביעת
לפיתוח, ותנאים - הוראות בנייה.קביעת היתר   למתן

  

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

תבור המזרחי, כפר הגליל ולבניה לתכנון מקומית
  04-6772333טלפון: 15241

  

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

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

התחתון מקומי:  הגליל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0315598-206מס':
התכנית: שרותים - 22258ג/ שם   מרכז

ארבל לאומי   לגן
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון

מופקדת התחתון הגליל ולבניה מפורטתלתכנון תכנית
  7 - תשריט 10 -גרסת: הוראות 0315598-206מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה שהתרי להוציאתכנית ניתן מכוחה

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  9893ג/   שינוי
  100ג/   שינוי
  7802ג/   שינוי
  14023ג/   שינוי

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

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הכניסה שטח על חלה זו ארבל, תכנית לאומי לגן

ארבל. למושב   צפונית
  X: 246700קואורדינטה
  Y: 747500קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 15500גוש:    .23, 22, 18, 15חלקי
חלקות: 17315גוש:    .3חלקי

  

התכנית:   מטרת
הלאומי- רה הגן ייעוד ארבל, הגדלת לאומי לגן תכנון

הבניה. ושימושי זכויות   והרחבת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
המותרים  א.  השימושים וקביעת השימושים הרחבת

שטח. תא בכל הבניה   וזכויות
מ  ב.  הבניה זכויות ל100-הגדלת מ"ר500- מ"ר

שרות). 200(מהם שטחי   מ"ר
וחניה.  ג.  בינוי יותר בהם שטח תאי   קביעת
הלאומי.  ד.  הגן שטח   הגדלת
חניה.  ה.  ביעוד השטח   ביטול

  

ובשעותכל בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין
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

ת 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60וךלחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

ולבניהיבע לתכנון המחוזית הועדה תונים, למשרדי
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יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק

מקומ התחתון, ועדה הגליל ולבניה לתכנון   טלפון: ית
04-6628210  

  

כןהתנגדו אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית ת
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:  יזרעאלים תכנון מחוז: צפון, מרחב
מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

  21637מס':ג/
התכנית: מגידושם לאומי גן   הרחבת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מת תכנית מופקדת יזרעאלים ולבניה מקומיתלתכנון אר

    21637  מס': ג/
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  4736ג/   שינוי
  645ג/   שינוי

  2/ 9תממ/   כפיפות
  8093ג/   כפיפות
  12412ג/   כפיפות
  5/ ב/ 34 תמא/  כפיפות

תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור
תמ"א ע"פ   8תמא/   אישור
תמ"א ע"פ   8/ 4תמא/   אישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: מגידו   .

  X: 217500קואורדינטה
  Y: 721250קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 20278גוש:    .14חלקות
חלקות: 20278גוש:    .37, 32 - 31, 22, 20חלקי

  

התכנית:   מטרת
הכרזתו  . 1 במסגרת מגידו לאומי גן שטח הרחבת

ערכי על לשמור עולמי, במטרה מורשת כאתר
והעתיקות הטבע הנוף   המורשת

עתידי  . 2 בינוי לאפשר במטרה הלאומי הגן פיתוח
לציבור ונופש חינוך תרבות פעילויות בשטח, קיום
ארכיאולוגי, הסדרת הטבע,  שימור בחיק הרחב
מבנים ושיחזור קיים, שימור היסטורי בינוי

והחניות. הגישה דרכי   הסטוריים, הסדרת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לגן  . 1 מחקלאי קרקע ייעוד   לאומישינוי
לפי  . 2 הלאומי הגן בתחום המותרות התכליות קביעת

השונים   המתחמים
הסטורים.   . 3 מבנים לשימור הנחיות   קביעת
מתחמים:  . 4 לפי בנייה הוראות   קביעת

ותחזוקה.   - בינוי, פיתוח, שימוש   הנחיות
התכנית    - בשטח ושחזור שימור הוראות קביעת

תיעוד 1במתחם ותיק מקדים תיעוד עפ"י
התכנון.  מנהל להנחיות   בהתאם

תשתיות   - כולל שטח לפיתוח הוראות קביעת
כגון: דרכים, תקשורת, חשמל, מים   ושירותים

וכו'.    וביוב, ניקוז , גז
היתרים   - למתן תנאים   קביעת

  

לעיי רשאי מעוניין ובשעותכל בתכנית, בימים ן
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
הפרסומיםממועד בין המאוחרת ההודעה של פרסומה

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  
  

לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא תידון ולא תתקבל
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:  יזרעאלים תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0244426-254מס':
התכנית: מנשהשם מים -רמות   מאגר

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –יה, התשכ"הוהבנ הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפו תכנית מופקדת יזרעאלים ולבניה מס': לתכנון רטת

  18 - תשריט 17 -גרסת: הוראות 0244426-254
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  9524ג/   כפיפות
  12635ג/   כפיפות
  22תמא/   כפיפות

תמ"מ ע"פ   9/ 2/ תממ  אישור
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היחס התכנית  סוג   מספר
תמ"א ע"פ   34תמא/   אישור
תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
לכביש דליה, מזרחית לקיבוץ מערבית   . 6דרומית

  X: 205829קואורדינטה
  Y: 720425קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 12354גוש:    .12, 8, 4, 3, 2חלקות
  .11, 10, 9, 7, 6, 5חלקות: חלקי12354גוש: 
חלקות: 12383גוש:    .20, 18, 17, 16, 14, 11חלקי

  

התכנית:   מטרת
וקביעת הנלווים מרכיביו כל על קולחין מי מאגר הקמת

אקולוגי.  למעבר מפורטת בתכנית   שטחים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לשימור  . 1. חקלאי, אזור משטח הקרקע ייעוד שינוי

ונחלים קולחין, וטיפוח למאגר המיועד לשטח
מוצעת.   ודרך פתוח הנדסיים, שטח   מתקנים

אקולוגי.     . 2 למעבר שטח   הגדרת
ג/   . 3 פי על המאושרת הדרך תוואי 12635שינוי

חדשה.  מוצעת דרך   והתווית
למאגר  . 4 המיועד בשטח המותרים השימושים קביעת

הנדסיים.  ומתקנים   קולחין
בני  . 5 הנחיות הנדסיים.יהמתן למתקנים המיועד   בשטח
המיועד  . 6 בשטח ונופי סביבתי לפיתוח הנחיות מתן

המרקם ושימור הקפדה תוך וזאת פתוח לשטח
הקיים.    הנופי

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהמע אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין וניין

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

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

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

הגליל מקומי:  לב תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0261370-262מס':
התכנית: מס' שם דרך תוואי   בסח'נין 35שינוי

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנ 89נמסרת וןלחוק
המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מופקדת הגליל לב ולבניה מס': לתכנון מפורטת תכנית

  8 - תשריט 11 -גרסת: הוראות 0261370-262
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  9169ג/   שינוי
  6386ג/   שינוי
  3166ג/   שינוי
  19725ג/   שינוי
  12735ג/   שינוי
  12906ג/   שינוי
  7514ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: סח'נין   .

מערב   סח'ניןצפון
  X: 227550קואורדינטה
  Y: 752910קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 19313גוש:    .8, 7, 6חלקי
חלקות: 19320גוש:    .62, 61, 60חלקי

  

התכנית:   מטרת
מס'  דרך תוואי והסדרת לתוואי 35החזרת בסח'נין

ג/  תוכנית ע"פ תוכנית19725המאושר אישור ולפני
ג/   12735הדרכים

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מוצעת -1 ב' לדרך מגורים משטח ייעוד   שינוי
ב' -2 למגורים מאושרת מדרך ייעוד   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
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   בעתונים, למשרדי
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יצחקהצפון, מ עילית 29עלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

הגליל,  לב ולבניה לתכנון   טלפון:  ,סח'ניןמקומית
04-6746740  

  

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

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

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

הגליל מקומי:  לב תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0278473-262מס':
סח'נין בדרום גישה דרך התכנית:שינוי  תוואי   שם

הודעה,  בזה לסעיףנמסרת התכנון 89בהתאם לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מופקדת הגליל לב ולבניה מס': לתכנון מפורטת תכנית

  6 -תשריט 5 -גרסת: הוראות 0278473-262
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאו בנייה להוציאת:התרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  12735ג/   שינוי
  14229ג/   שינוי
  14230ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: סח'נין   .

מס'  כביש מישור על סח'נין מערב   53בדרום
  X: 227820קואורדינטה
  Y: 751650קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 19287גוש:    .38, 24, 23חלקי
חלקות: 19317גוש:    .98, 86חלקי

  

התכנית:   מטרת
רגל להולכי שביל תוואי   תיקון

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב' למגורים מאושרת מדרך ייעוד   שינוי

לשביל ממגורים ייעוד   ושינוי
  

רשאי מעוניין ובשעותכל בתכנית, בימים לעיין
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
הפרסומיםממ בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ועד

מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

הגליל,  לב ולבניה לתכנון   טלפון:  ,סח'ניןמקומית
04-6746740  

  

ל לתכנית כןהתנגדות אם אלא תידון ולא תתקבל א
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
  
  

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

   0249722-262מס':
התכנית: מרפאהשם עבור תכלית   הוספת

בסכנין. מעורב עירוני   באזור
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  9 - תשריט 10 -גרסת: הוראות 0249722-262מס': 
וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  9169ג/   שינוי
  668ג/   שינוי
  58/ 12/ 12906גלג/   שינוי
  12735ג/   שינוי
  12906ג/   שינוי
  9354ג/   שינוי

  

בתכנית הכלולים   ומקומם:השטחים
לכביש   .805צפונית

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 19281גוש:    .92, 79חלקי

  X: 227650קואורדינטה
  Y: 752075קואורדינטה

  

  מגרשים:
גלג/  100 לתכנית   58/ 12/ 12906בהתאם

  

התכנית:   מטרת
בסכנין.1 מרפאה עבור תכלית   . הוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בגוש  . 1 מרפאה עבור תכלית בח"ח19281הוספת

  בסכנין. 79 -ו 92מס' 
מעורב.  . 2 לעירוני אזרחי ממרכז ייעוד   שינוי
ל  .3 הבניה תכסית   .50%במקום54% -הגדלת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים11/12/2015 , התשעו, עמוד7152ובילקוט

  .24/11/2015, בתאריך1337
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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

בימים04-6746740 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
שהמשרדים לקהל, ובאתרובשעות פתוחים האמורים

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

   0288878-262מס':
התכנית: הבנייה,שם אחוזי בנייןהגדלת קווי - ושינוי

  סכנין
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  9 - תשריט 12 -גרסת: הוראות 0288878-262מס': 

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

התכנית  היחססוג   מספר
  9169ג/   שינוי
  12906ג/   שינוי
  668ג/   שינוי

  12735ג/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ההסתדרות.  לבניין סכנין , מערבית   במערב

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 19281גוש:    .156, 147, 15חלקות
חלקות: 19281גוש:  , 155, 146, 145, 109, 14חלקי
157.  

  X: 227400קואורדינטה
  Y: 752350קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
מגורים   במגרש בנין וקווי בנייה בהוראות, זכויות שינוי

סכנין   במערב
  

התכנית: הוראות   עיקרי
הבנייה  מ  .1 אחוזי   .       275% - ל150% -הגדלת
הבניין  מ  .  2   מ'.    19 -מ' ל 15 -הגדלת  גובה
להגדלת  . 3 במקום 6 - מס' הקומות   קומות  . 4קומות
ל  . 4 יח"ד מס יח"ד 10יח"ד/דונם  במקום 11 -הגדלת

  /דונם
בתשריט.  . 5 למסומן בהתאם בניין קווי   שינוי
לחניון.  . 6 ציבור בניני משטח ייעוד   שינוי

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים01/01/2016 , התשעו, עמוד7170ובילקוט

  .22/12/2015, בתאריך2127
  

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

רשאי04-6746740 המעוניין בימים, וכל בה לעיין
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

נפתלי מקומי:  מעלה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית אישור בדבר   21584  הודעה

התכנית: א' שם מגורים מאזור ייעוד   שינוי
ומסחר, מעיליא   למגורים

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

מס': ג/     21584  מפורטת
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  6296ג/   שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: מעיליא   .

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 18674גוש:    .26, 24חלקי

  X: 770075קואורדינטה
  Y: 224075קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
מסחר. ממגורים  למגורים  משולב שטח ייעוד   שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
א ממגורים שטח ייעוד משולב.שינוי   למגורים

ומסחר. מגורים לשימושים בנייה והוראות זכויות   קביעת
בנייה. היתרי למתן הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים01/05/2015 , התשעה, 7032ובילקוט

  .05/05/2015, בתאריך5321עמוד
  

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

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
נפתלי, האורנים מעלה ולבניה לתכנון  1מקומית

, וכל04-9978030טלפון: 24952תרשיחא-מעלות
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין

לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים
 .www.pnim.gov.il הפנים

  
  
  
  
  



ילקוט הפרסומים 7266, ז' באייר התשע"ו, 15.5.2016  6374

תרשיחא מקומי:  מעלות תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0281311-223מס':
התכנית: בנייהשם וזכויות בהוראות   שינוי

  22449ג/-29חלקה19189גוש
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –התשכ"הניה, והב הועדה במשרדי   , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת תרשיחא מעלות ולבניה לתכנון

  9 -תשריט 17 - גרסת: הוראות   0281311-223מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  5549ג/   שינוי
  16653ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
דרומית אלמערי -שכונה אלעלאא אבו   רחוב

  X: 225555קואורדינטה
  Y: 768488קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 19189גוש:    .29חלקות
חלקות: 19189גוש:    .32חלקי

  

התכנית:   מטרת
במגרש זכויות והגדלת בנייה הוראות גוש 29שינוי

19189  
  

התכנית: הוראות   עיקרי
בנייה. וזכויות בהוראות   שינוי
מ עיקרי בנייה אחוזי   .180% -ל75%- הגדלת

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
ל פתוחים האמורים באתרקהל, וכןשהמשרדים

.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

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

ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
תרשיחא, האורנים מעלות ולבניה לתכנון  1מקומית

  04-9973630טלפון: 24952תרשיחא-מעלות
  

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
  
  

תרשיחא מקומי:  מעלות תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0305839-223מס':
התכנית: ב'שישם א' למגורים ממגורים ייעוד  ,נוי

הבנייה. בהוראות   ושינוי
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –בניה, התשכ"הוה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת תרשיחא מעלות ולבניה לתכנון

  8 -תשריט 13 - גרסת: הוראות   0305839-223מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרש או   אותהיתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  10778ג/   שינוי
  6953ג/   שינוי

  16653ג/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מג'אהד   .-יישוב: מעלות אל רחוב: מעלה   תרשיחא

אלמגאהד מעלה   תרשיחא -רחוב
  X: 225125קואורדינטה
  Y: 767925קואורדינטה

  

  וחלקות:גושים
  מוסדר:

במלואן: 18403גוש:    .40חלקות
חלקות: 18403גוש:    .7חלקי

  

התכנית:   מטרת
הבנייה, בהוראות ושינוי בנייה אחוזי במגרשהגדלת

תרשיחא במעלות   המגורים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב'. א' למגורים ממגורים ייעוד   שינוי

מ כוללים בנייה אחוזי   .133% - ל100% -הגדלת
בנייה. בהוראות   שינוי

בנייה. היתר למתן הוראות   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

התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל
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

תרשיחא, האורניםמקומית מעלות ולבניה  1לתכנון
  04-9973630טלפון: 24952תרשיחא-מעלות
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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"טסמכו וסדרי חוקר   .1989 -יות
  
  

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

מס':ג/   20700מפורטת
התכנית: בנייהשם הוראות   מעלות -שינוי

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

מס': ג/ מפורטת ברמה     20700  מקומית
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  2614ג/   שינוי
  3901מנ/ מק/   שינוי

  

בתכנית הכלולים   ומקומם:השטחים
רחוב: האיריס-יישוב: מעלות   . 37תרשיחא

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 18486גוש:    .35חלקות
חלקות: 18486גוש:    .43חלקי

  

התכנית:   מטרת
בנייה. וזכויות בהוראות   שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ   - בנייה אחוזי 81%מתוכם95%-ל35%-שינוי

עיקריים. שטחים   מהווים
להגדלת   -   .2-מס' יח"ד
ל   - קרקע תכסית   .50% -הגדלת
תשריט.   - לפי בניין קו   שינוי

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים04/07/2014 , התשעג, עמוד6640ובילקוט

  .06/08/2013, בתאריך7285
  

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

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
תרשיחא, האורנים מעלות ולבניה לתכנון  1מקומית

, וכל04-9973630טלפון: 24952תרשיחא-מעלות
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין

לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים
 .www.pnim.gov.il הפנים

  

אילן   אורי
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   יו"ר

צפון   מחוז

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 16981-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ע.ד.נ קופרפיש בע"מ, ח"פ 51-151631-2,

ו/או  שלו  אריק  עו"ד  ב"כ  ע"י  אליצור,  עודי  והמבקש: 
מטעמו, מרח' החילזון 5, רמת גן 5252269,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.6.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.6.5.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אריק שלו, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

אופנת צנקל - הלבשה והנעלה 1996 בע"מ
)ח"פ 51-231308-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,13 הרצל  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.6.2016 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה בן יהודה, עו"ד, מפרק  

בוטיק העודפים בע"מ
)ח"פ 51-325176-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,13 הרצל  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.6.2016 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
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כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה בן יהודה, עו"ד, מפרק  

גראונד נט בע"מ
)ח"פ 51-398238-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.6.2016, בשעה 11.00, אצל אפשטיין רוזנבלום מעוז 
)ERM(, רח' ארלוזורוב 111, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור אהרון, עו"ד, מפרק

ברדלי בע"מ
)ח"פ 51-216757-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מעלה  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,30.6.2016 ביום  תתכנס 
השחרור 21, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום בן אהרון, מפרק  

טי.אל.וויי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-492688-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.6.2016, בשעה 10.00, אצל משרד משפחת ויטנברג, 
רח' אליעזר קשאני 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל ויטנברג, מפרק  

וולמייקרס )2014( בע"מ
)ח"פ 51-512154-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מאיר  עו"ד  של  במשרדו   ,16.00 בשעה   ,30.6.2016 ביום  תתכנס 
אורנשטיין, רח' אבן גבירול 30, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר לביא, מפרק  

בניוס הזהב בע"מ
)ח"פ 51-376960-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
11.45, אצל המפרק, רח'  5.7.2016, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
17, מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת  4, קומה  ברקוביץ 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק  

בניוס ראשל"צ בע"מ
)ח"פ 51-376958-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
12.30, אצל המפרק, רח'  5.7.2016, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
17, מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת  4, קומה  ברקוביץ 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק  

בניוס חולון בע"מ
)ח"פ 51-376961-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
13.15, אצל המפרק, רח'  5.7.2016, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
17, מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת  4, קומה  ברקוביץ 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק  

נתאל ד.נ.א.א. בנייה בע"מ
)ח"פ 51-488533-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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14.00, אצל המפרק, רח'  5.7.2016, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
17, מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת  4, קומה  ברקוביץ 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק  

א. יהונתן מ. )2011( בע"מ
)ח"פ 51-404921-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
9.00, אצל המפרק, רח'  10.7.2016, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
יהודה הלוי 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן זרד, מפרק  

אורנלה גלובל סטורס בע"מ
)ח"פ 51-326581-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.7.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' החצב 6, אזור, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אברהם שאוליאן, מפרק  

בית מרקחת ככר המדינה בע"מ
)ח"פ 51-358303-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,10.7.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
מאירי יערי 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הווארד רייס, מפרק  

לירון פרסום ויחסי ציבור בע"מ
)ח"פ 51-136593-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.7.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' דיזינגוף 10, 

תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק בן יעקב, מפרק  

חן בו בע"מ
)ח"פ 51-177818-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.7.2016, בשעה 10.30, אצל החברה, רח' הנביאים 17, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עזרא בליליוס, מפרק  

ניו-קשר אלקטרוניק בע"מ
)ח"פ 51-346764-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.7.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' לינקולן 20, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שי דניאלי, מפרק  

שרון שירותי תברואה בע"מ
)ח"פ 51-265833-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שוהם 5,  ביום 27.7.2016, בשעה 11.00, אצל המפרק,  תתכנס 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק  

יוסף משיעל בע"מ
)ח"פ 51-333562-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שוהם 5,  ביום 27.7.2016, בשעה 16.00, אצל המפרק,  תתכנס 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
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לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 
בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק  

ש.מ. פרו קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-387191-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שוהם 5,  ביום 27.7.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק  

אנרג'י יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-321182-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שוהם 5,  ביום 27.7.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק,  תתכנס 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק  

א.ש.מ. קול בע"מ
)ח"פ 51-512904-7(

)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 10.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, מרח' 

קויפמן 2, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

א.ש.מ. קול בע"מ
)ח"פ 51-512904-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 

תתכנס ביום 4.7.2016, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 2, תל 
אביב 68012, למפרקת החברה. לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

אוריגאמטריה מתוקשבת בע"מ
)ח"פ 51-474666-8(

)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 10.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר טשורני, מרח' 

קויפמן 2, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 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.

אופיר טשורני, עו"ד, מפרק

אוריגאמטריה מתוקשבת בע"מ
)ח"פ 51-474666-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.7.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קויפמן 2, תל 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר טשורני, עו"ד, מפרק  

אלפ-נר בע"מ
)ח"פ 51-472678-5(

)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 23.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר טשורני, מרח' 

קויפמן 2, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 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.

אופיר טשורני, עו"ד, מפרק
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אילן שכטר, מרח' המנופים 11, בניין B, קומה 10, הרצליה פיתוח 

4672562, 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.

 ,22.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן שכטר, עו"ד, מפרק

וודקס בע"מ
)ח"פ 51-395637-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.1.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל שפיץ טולדנו, 

משד' ירושלים 18, אשדוד, טל' 08-8671660, 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 3.7.2016, בשעה 
נס, רמת הגולן 12950, לשם הגשת  נירמן, חד  10.00, אצל פביאן 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

סיגל שפיץ טולדנו, מפרקת

עלוש קיטרינג בע"מ
)ח"פ 51-353985-8(

)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   ,3.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את באבאי 
גיהאד, מרח' שתי אחיות 2, תל אביב, טל' 052-4868640, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.7.2016, בשעה 
12.00, אצל עו"ד משה פרנקל, רח' הארבעה 8, תל אביב, לשם הגשת 

אלפ-נר בע"מ
)ח"פ 51-472678-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.7.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קויפמן 2, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר טשורני, עו"ד, מפרק

גילינסקי ישראל )2013( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-500600-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,5.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים אהרון, מרח' 

דניאל פריש 3, 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.

חיים אהרון, מפרק

גילינסקי ישראל )2013( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-500600-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,12.7.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים אהרון, מפרק  

וולאס אנטרטינמנט בע"מ
)ח"פ 51-388160-7(

)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   ,11.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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 הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2016, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
הגעתון 26, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי אביטן, עו"ד, מפרק  

סופר ג'בר לחומרי בניה בע"מ
)ח"פ 51-478143-4(

)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   ,10.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
ג'בר מוחמד, מת"ד 40066, מבשרת ציון 90805, טל' 050-5522017, 

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.

 ,14.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' התמר 31, אבו גוש, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'בר מוחמד, מפרק

אפדייטד פרנטס בע"מ
)ח"פ 51-518227-7(

)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   ,13.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  יהוד,   ,125 ת"ד   ,43 העצמאות  דרך  מרח'  מנורי,  אלדר 

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.

 ,14.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדר מנורי, עו"ד, מפרק

דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

באבאי גיהאד, מפרק

חברה לנאמנויות מ.ז.ס. קפיטל 2013 בע"מ
)ח"פ 51-500562-7(

)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   ,3.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

גי בנאמו, מכיכר העצמאות 12, 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 3.8.2016, 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.

גי בנאמו, מפרק

אחים ג'בר מוחמד חומרי בניה בע"מ
)ח"פ 51-273992-1(

)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   ,11.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
ג'בר מוחמד, מת"ד 40066, מבשרת ציון 90805, טל' 050-5522017, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' התמר 31, אבו גוש, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'בר מוחמד, מפרק

מ.א.ד אל רם בע"מ
)ח"פ 51-275813-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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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.

 ,21.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר שושני, מפרק

פ.ש.ב.מ בע"מ
)ח"פ 51-004118-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרקת   ,03-9522255 טל'  חולון,   ,8 החורטים  מרח'  כהן,  הילן 

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 21.8.2016, בשעה 
9.00, אצל בלה, כהן ושות', 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.

הילן כהן, מפרקת

חלקה 76 גוש 6194 בע"מ
)ח"פ 51-037854-0(

)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   ,24.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ'  רח'  שבלת,  ממשרד  סויצקי,   אבי 

תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי סויצקי, מפרק

סידני פרנקל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-127222-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אשר רבינוביץ, מרח' הנחושת 10, רמת החייל, תל אביב, טל' 

03-7755999, 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.

 ,14.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר רבינוביץ, מפרק

אריאל פרלמן בע"מ
)ח"פ 51-381837-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.3.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל פרלמן, 
מרח' שאול זילברמן 11, רחובות, טל' 08-9458524, 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.

 ,15.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.30, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל פרלמן, מפרק

ה.א.י. סחר ושיווק מיכון משרדי בע"מ
)ח"פ 51-183407-9(

)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   ,12.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עופר שושני, מרח' הנריטה סולד 8, ראשון לציון, למפרק החברה.
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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן נסיר, מרח' 
מבצע הראל 26, ראשון לציון, טל' 054-2638931, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן נסיר, מפרק

מור צויסס בע"מ
)ח"פ 51-385620-3(

)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 21.4.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן נסיר, מרח' 

מבצע הראל 26, ראשון לציון, טל' 054-2638931, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן נסיר, מפרק

אופק נ.ש. אופנה בע"מ
)ח"פ 51-401274-9(

)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 21.4.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן נסיר, מרח' 

מבצע הראל 26, ראשון לציון, טל' 054-2638931, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן נסיר, מפרק

חלקה 77 גוש 6194 בע"מ
)ח"פ 51-037855-7(

)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   ,24.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ'  רח'  שבלת,  ממשרד  סויצקי,   אבי 

תל אביב, טל' 03-7778400, 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.

 ,24.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי סויצקי, מפרק

רפואה ומרפא בע"מ
)ח"פ 51-223681-1(

)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   ,21.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
זיו-אלבז, מבניין גילת 49, כיכר פ"ז, קריית גת, טל'  עו"ד אברי 

08-6889893, 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.

 ,24.8.2016 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.

אברי זיו-אלבז, עו"ד, מפרק

וואן גוב מור בע"מ
)ח"פ 51-427082-6(

)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 21.4.2016, התקבלה החלטה 
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,6473617 אביב  תל   ,18 לסקוב  מרח'  וינשטוק,  אמיר 

050-5762741, 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 
16.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר וינשטוק, מפרק

קאשפלוו אינווסטמנטס בע"מ
)ח"פ 51-380304-9(

)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   ,18.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
יוסי  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
גלאם, מרח' הירשנברג 10, ת"ד 6751, תל אביב, טל' 03-6225453, 

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 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.

יוסי גלאם, מפרק

תמיר דגן ניהול בע"מ
)ח"פ 51-353376-0(

)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   ,10.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

תמיר דגן, מרח' שקד 5, מכבים-רעות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, לב"כ החברה, עו"ד מור סוויל, רח' הרכבת 58, מגדל 
אלקטרה סיטי, קומה 14, תל אביב. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,16.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי בא כוח החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 

מיכאל אל-דור יועצים בע"מ
)ח"פ 51-324604-1(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20.4.2016, התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,4298401 ים  צוקי   ,45 האלמוג  דרך  מרח'  אל-דור,  מיכאל 

טל' 052-2858504, 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 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.

מיכאל אל-דור, מפרק

אורית קופ-וייז בע"מ
)ח"פ 51-481433-4(

)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   ,25.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד פז יצחקי-וינברגר, מרח' דרך מנחם בגין 74, תל אביב, 

טל' 054-4697156, 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 
12.00, במשרד פז יצחקי וינברגר, חברת עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

פז יצחקי-וינברגר, עו"ד, מפרק

אמיר וינשטוק השקעות בע"מ
)ח"פ 51-473041-5(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,7.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

מעדני חוה בע"מ
)ח"פ 51-273433-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סער זיו, משד' משה 

גושן 2, קריית מוצקין, טל' 054-2425244, 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.

סער זיו, עו"ד, מפרק

קליקס אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-392635-2(

)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 10.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמציה מ' שצקי, מרח' 

אבן גבירול 52, תל אביב, טל' 03-6096030, 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.

אמציה מ' שצקי, עו"ד, מפרק

הרמונולוג'י ישראל בע"מ
)ח"פ 51-371193-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהונתן צבי, מרח' 

יפו 68, ירושלים, טל' 02-5377677, 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.

דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

תמיר דגן, מפרק

קיובז בע"מ
)ח"פ 51-478303-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב מורן, מרח' הפרדס 15, 

ירקונה, 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.

דב מורן, מפרק

א.א. מוריאה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-331539-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.5.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד גוטליב, ממשרד 
גן, למפרק  7, רמת  בגין  ושות', רח' מנחם  גוטליב סאמט  שניצר 

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.

דוד גוטליב, עו"ד, מפרק

ד"ר שמי הטמן מומחה לרפואת ילדים
)ח"פ 51-326966-2(

)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 17.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר, מרח' 

שוהם 5, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

צחי פלג, עו"ד, מפרק

ליפסקי תעשיות פלסטיק ]1990[ בע"מ
)ח"פ 51-145404-3(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פליסטרנט, מרח' 

ספיר 2, 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.

ניר פליסטרנט, עו"ד, מפרק

ניופלסט בע"מ
)ח"פ 51-318536-3(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פליסטרנט, מרח' 

ספיר 2, 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.

ניר פליסטרנט, עו"ד, מפרק

אליברט פלסט בע"מ
)ח"פ 51-170402-5(

)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 21.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פליסטרנט, מרח' 

ספיר 2, 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.

יהונתן צבי, עו"ד, מפרק

א.א. עד יער בע"מ
)ח"פ 51-466240-2(

)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 
התקבלה   ,12.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר כהן, מרח' 

עין הקורא 10, 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.

יאיר כהן, עו"ד, מפרק

סספורטס מרום יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-244849-9(

)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 14.4.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ניר,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 3, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חיים ניר, עו"ד, מפרק

י.ג.פ יעוץ וקידום פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-140235-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  פלג,  צחי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנצי"ב 39, 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.
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מובילי דרור ושות'
)ש"מ 55-001615-8(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,30.3.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
זכויותיו בשותפות של השותף המוגבל - קבוצת  הועברו כל 
חנני בע"מ, ח"פ 51-245752-4 - אל השותף המוגבל בשותפות, 
חדלה  ובכך   ,51-137223-7 ח"פ  בע"מ,  ובניו  נוריאל  קבוצת 

קבוצת חנני בע"מ להיות שותף בשותפות.
עדי פורת, עו"ד
באת כוח השותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי מחוזי מרכז, בתיק פש"ר 32328-10-10

שם החייב: ניסן שאול.

שם הנאמן ומענו: עו"ד ישראל שפלר, רח' אבא הלל 7, רמת גן, 
טל' 03-6130920.

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי 
החייב שהגישו  נושי  לכל  סופי  דיבידנד  חלוקת  בדבר  החייב 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב, בתיק פש"ר 46809-10-11

שם החייב: רפאל טיראן.

שם הנאמן ומענו: עו"ד ישראל שפלר, רח' אבא הלל 7, רמת גן, 
טל' 03-6130920.

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי 
החייב שהגישו  נושי  לכל  סופי  דיבידנד  חלוקת  בדבר  החייב 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב, בתיק פש"ר 46746-10-11

שם החייבת: שרה מוניקה טיראן.

שם הנאמן ומענו: עו"ד ישראל שפלר, רח' אבא הלל 7, רמת גן, 
טל' 03-6130920.

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי 
החייב שהגישו  נושי  לכל  סופי  דיבידנד  חלוקת  בדבר  החייב 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ניר פליסטרנט, עו"ד, מפרק

גביש צבע ובידוד בע"מ
)ח"פ 51-045327-7(

הודעה בדבר ביטול החלטה על פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה כי ביום 23.11.2015, באסיפה הכללית 
היוצאת מן הכלל של החברה אשר נכח בה מניין חוקי, התקבלה 
החלטה על ביטול ההחלטה שהתקבלה ביום 6.3.2012, על פירוק 

החברה מרצון ועל הסרת כל סמכויות המפרק אהוד זלמנוב.

אהוד זלמנוב, דירקטור

ח.ח. נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-296054-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.4.2016, התקבלה החלטה 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 
6, תל  קויפמן  עו"ד עמוס חכמון, מרח'  מינויו של המפרק  את 

אביב, טל' 03-6081122.
עמוס חכמון, עו"ד, מפרק

II )אס סי פי ויטלייף פרטנרס )ישראל
)ש"מ 55-022690-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
בשותפות הנ"ל, דקלה חברה לביטוח בע"מ )ח"פ 52-003050-3( 
העביר את כל הזכויות והחובות שלו בשותפות להראל חברה 

לביטוח בע"מ )ח"פ 52-000407-8(.
ג'פרי דיקן, השותף הכללי

אנלייט - אשכול טנא
)ש"מ 55-024203-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי השותף המוגבל, 
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ, ח"צ 52-004114-6, מרח' עמל 
13, ראש העין, העביר ביום 3.5.2016, חלק מזכויותיו בשותפות 
בסך 15 שקלים חדשים, לידי השותף המוגבל החדש, אר.או.סי. 

שירותי יעוץ בע"מ, ח"פ 51-459638-6.

נועה בית דגן, עו"ד
באת כוח השותפות




