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מינוי חבר למועצת רואי חשבון
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

חשבון,  רואי  לחוק  2)א()9(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשט"ו-11955, ועל פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, אני 

ממנה את קרן בר חוה, לחברה במועצת רואי חשבון.

 9( התשע"ו  באלול  ו'  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
בספטמבר 2016(.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 422-3-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

1 ס"ח התשט"ו, עמ' 26; התשל"ח, עמ' 22; התשמ"ח, עמ' 212.

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת דיינים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני  התשט"ו-11955,  הדיינים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע שהרכב הוועדה לבחירת דיינים הוא כדלקמן:

 - והמים  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות  שר  שטייניץ,  יובל 
יושב ראש;

הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, נשיא בית 
הדין הרבני הגדול - חבר;

הרבנות  מועצת  נשיא  לישראל,  הראשי  הרב  לאו,  דוד  הרב 
הראשית לישראל - חבר;

איילת שקד, שרת המשפטים - חברה;

הרב יעקב זמיר, דיין בית הדין הרבני הגדול - חבר;

הרב אברהם שינדלר, דיין בית הדין הרבני הגדול - חבר;

ישראל אייכלר, חבר הכנסת - חבר;

רויטל סוויד, חברת הכנסת - חברה;

אשר אקסלרד, עורך דין - חבר;

אפרת רוזנבלט, עורכת דין - חברה;

רחל דותן, טוענת רבנית - חברה.

כ"ג באלול התשע"ו )26 בספטמבר 2016(
)חמ 3-643-ה1(

                                             יובל שטייניץ
 שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
1 ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38; י"פ התשע"ה, עמ' 7609.

תיקון אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
 4466 ת"י  רשמי  תקן  שינוי  בדבר  באכרזה  כי  התשי"ג-11953, 
ואולם בתקופה  יום התחילה(.  ")להלן -  יבוא  23, בסופה  חלק 
של שנתיים מיום התחילה יעמוד בתוקפו גם ת"י 4466 חלק 3, 

ממרס 32013, בנוסחו ערב יום התחילה".

י"א באב התשע"ו )15 באוגוסט 2016(
)חמ 59-3-ה2(

משה כחלון  
                                              שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה

1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

2 י"פ התשע"ה, עמ' 7972.

3 י"פ התשע"ג, עמ' 3837.

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

התשל"ו-1976

נמסרת בזאת הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה עיריית רמלה, בישיבתה מיום י"א באלול התשע"ו )14 
בספטמבר 2016(, את אורן באוך לחבר ועדת ערר לעניין החוק 

האמור, במקום אלי חדד2.

ט"ו באלול התשע"ו )18 בספטמבר 2016(
)חמ 562-3-ה1(

  יואל לביא
ראש עיריית רמלה  

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2 ס"ח התשע"ד, עמ' 4182.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 73 צומת אזור תעשייה מגדל העמק

הקרקעות  לפקודת   7 ו   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
)רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע 
הקרקע(   - )להלן  להלן   5 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 
 )1( פסקה  לפי  דרך  של  ציבורית  תשתית  לצורך  דרושה 
לפקודה   2 שבסעיף  ציבורית"  לתשתית  "צורך  להגדרה 
)להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את 

כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף   .2
1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות. 

חזקה  לקנות  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר  בכוונת   .3
בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה,  בקרקע 
האמורה למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום 

הודעה זו.

ולתת  לשאת  מוכן  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר   .4
בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק 
התשכ"ד-21964,  ציבור,  לצורכי  הרכישה  דיני  לתיקון 
בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות 
וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות 
ימים   60 בתוך  ישלח  בקרקע,  כלשהן  הנאה  טובת  או 
מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי ישראל - החברה 
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, מרחוב אריאל שרון 3, 
אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו 

בקרקע.

תיאור הקרקע -  .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים   
והחלקות האלה: 

___________
1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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חלקהגוש 
שטח חלקה 
רשום במ"ר 

שטח 
לרכישה 

מועצה אזוריתבמ"ר

המועצה האזורית 1719716153,65866
עמק יזרעאל

המועצה האזורית 17198858,0305,892
עמק יזרעאל

מגדל העמק, 17295178,2037,581
המועצה האזורית 

עמק יזרעאל

מגדל העמק17340113,2711,264

31,29510

540,55812,010

67,4372,644

7350112

8854269

מגדל העמק, 17341220,9102,134
המועצה האזורית 

עמק יזרעאל
35,3621,423

42,855795

556,3636,727

72,461844

82,258810

מגדל העמק, 17378324,630413
המועצה האזורית 

עמק יזרעאל
69,532574

המועצה האזורית 17414382,270236
עמק יזרעאל 4180,990130

42212,3133,656

56118,533825

661,451755

671,121228

711,694365

מס'  רכישה  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת   *
החברה   - ישראל  נתיבי  חברת  במשרדי  המופקד  פק/62 
הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, בכתובת: רח' אריאל 

שרון 3, אור יהודה.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2(

              ישראל כ"ץ 
   שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו )2ב( ו 22א לפקודת הקרקעות )רכישה 

לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 73 צומת אזור תעשייה מגדל העמק

לפקודת  22א  ו  )2ב(  ו   )2(22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
ובהמשך להודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה שפורסמה בילקוט 
הפרסומים 7363, התשע"ז, עמ' 206, הרשיתי את חברת נתיבי 
)להלן  בע"מ  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  החברה   - ישראל 
לי  שהוענקו  והזכויות  הסמכויות  בכל  להשתמש  החברה(   -
כל  את  ולמלא  הפקודה,  לפי  לממשלה  המשפטי  ליועץ  או 
החובות שהוטלו עליי או על היועץ המשפטי לממשלה על פי 
הפקודה, למעט הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עליי על 
פי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות 

בקרקע כמפורט להלן:

חלקהגוש 
שטח חלקה 
רשום במ"ר 

שטח 
לרכישה 

מועצה אזוריתבמ"ר

המועצה האזורית 1719716153,65866
עמק יזרעאל

המועצה האזורית 17198858,0305,892
עמק יזרעאל

מגדל העמק, 17295178,2037,581
המועצה האזורית 

עמק יזרעאל

מגדל העמק17340113,2711,264

31,29510

540,55812,010

67,4372,644

7350112

8854269

מגדל העמק, 17341220,9102,134
המועצה האזורית 

עמק יזרעאל
35,3621,423

42,855795

556,3636,727

72,461844

82,258810

1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43
 ,81 ,80 ,79 ,76 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61
 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82
 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100

.117 ,116 ,115 ,114 ,113
גוש: 10684 חלקי חלקות: 4, 5, 7, 8, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 

.78 ,77 ,75 ,37 ,31
גוש: 10685 חלקי חלקות: 18.

גוש: 10732 חלקי חלקות: 65, 66, 67, 74.
גוש: 10736 חלקי חלקות: 15.

גוש: 10776 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33
.71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,51

גוש: 10776 חלקי חלקות: 1, 8, 52, 59, 60.
גוש: 10777 חלקות במלואן: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 
 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,32 ,28 ,27 ,26 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18
 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41

.74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59
גוש: 10777 חלקי חלקות: 3, 4, 13, 14, 15, 25, 29, 30, 31, 33.

גוש: 10778 חלקות במלואן: 38.
גוש: 10778 חלקי חלקות: 1, 36, 37, 39.

גוש: 10788 חלקי חלקות: 2, 8, 15.
גוש: 10789 חלקות במלואן: 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40
 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,59
 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78
 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96
 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,111 ,110
 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,128 ,127

.155 ,154 ,153 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142
גוש: 10789 חלקי חלקות: 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 25, 32, 33, 

.156 ,152 ,151 ,130 ,129 ,121 ,120 ,119 ,112 ,60 ,58 ,39 ,38 ,36
גוש: 10790 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
יח"ד על שטח   2,000 הקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ 

של כ 632 דונם.

עיקרי הוראות התכנית:
ג'  פרק  לפי  בעלים  הסכמת  ללא  חדשה  וחלוקה  איחוד  א.  
סימן ז' לחוק התכנון והבנייה לצורך הקמת שכונת מגורים 

חדשה הכוללת כ 2000 יח"ד. 
והקצאת שטחים  למגורים  חדשים  בנייה  מגרשי  הקצאת  ב.  

ציבוריים בהתאם לצרכי השכונה. 
הסדרת מערכות הדרכים המקשרות את השכונה ומקשרות    .3

אותה למערך הדרכים העירוני.
מתן הוראות בנייה ופיתוח ליעודי הקרקע.   .4

ותנאים  כן החליטה הוועדה לפרסם הודעה על מגבלות  כמו 
להוצאת היתרים לפי סעיף 78 ל"חוק" בתנאי כלהלן: לא ניתן 

יהיה להוציא היתרי בנייה בתחום התכנית 304-0344614.

תוקף התנאים: 
בתום שנה אחת מיום פרסומה של הודעה זו או עד להפקדת 
כל  ביניהם.  זו, המוקדם  התכנית אשר בהכנה בתחום תכנית 
במשרדי  בפתיח,  המפורטים  בתנאים  לעיין  רשאי  מעוניין 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה. שד' הפלי"ם 15 

חלקהגוש 
שטח חלקה 
רשום במ"ר 

שטח 
לרכישה 

מועצה אזוריתבמ"ר

מגדל העמק, 17378324,630413
המועצה האזורית 

עמק יזרעאל
69,532574

המועצה האזורית 17414382,270236
עמק יזרעאל 4180,990130

42212,3133,656

56118,533825

661,451755

671,121228

711,694365

ניתנת  זו,  לפי הודעתי  לרכישת הקרקע  הרשאתי לחברה 
לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור. 

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

כ"ב באלול התשע"ו )25 בספטמבר 2016(
)חמ 3-5(

    ישראל כ"ץ 
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר הכנת תכנית והטלת מגבלות להוצאת 
היתרי בנייה תכנית מס' 304-0344614

שם התכנית: חפ/2185א'/1 חלוקה חדשה במורדות 
לינקולן ותל אהרון - פרסום 77-78

על  הודעה  בזה  נמסרת   ,304-0344614 תכנית  במסגרת 
והבנייה,  התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  תכנית  הכנת 
הוועדה  קבעה  כן  כמו  זו.  תכנית  בתחום  התשכ"ה-1965, 
 78 סעיף  לפי  תנאים  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
ל"חוק" כי בתקופה של שנה ממועד פרסום הודעה זו, לא ניתן 
יהיה להוציא היתרי בנייה בגבולות התכנית מס' 304-0344614. 
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

היתרים או הרשאות

תחום התכנית:
המערבי:  הכרמל  במורד  שלוחות  שתי  על  משתרעת  התכנית 
השלוחה שמתחת לרחוב הרופא ורח' לינקולן )מורדות לינקולן( 

ושלוחת תל אהרון שמצפון לה.
גושים וחלקות: מוסדר:

גוש: 10683 חלקי חלקות: 10, 12, 13.
גוש: 10684 חלקות במלואן: 23, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 
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ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
304-0158584

שם התכנית: חפ/2379, הקמת מבנה למגורים, 
מסחר וחניון ציבורי ברח' צפרירים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 304-0158584 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

חפ/ מק/ 1400/ גב שינוי 
חפ/ 718/ א שינוי 

חפ/ 1400/ יב/ 3 שינוי 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4 שינוי 

חפ/ 681/ א שינוי 
חפ/ 676 שינוי 

חפ/ 1400/ יב שינוי 
חפ/ 1400/ שש שינוי 

חפ/ 136 שינוי 
חפ/ 229 שינוי 
חפ/ 424 שינוי 
חפ/ 592 שינוי 
חפ/ 622 שינוי 

חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
חפ/ 229/ ה כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: צפרירים 2 .

התב"ע ממוקמת על ציר מוריה במפגש בין ציר מוריה לרחוב 
צפריריםו 338 אחת הכניסות לשכונת כרמליה.

מסמך המדיניות )חפ/ 2270( מגדיר מקום זה כנקודת ציון עירונית 
דבר המתבטא בזכויות בבנייה אשר הוצעו במסגרת המסמך.

גושים וחלקות: 
גוש: 10910, מוסדר, חלקות במלואן: 162 וחלקי חלקות: 165.

מטרת התכנית:
הקמת מבנה בעל שימושים מעורבים בסיטואציה עירונית    .1
מרכזית ומתחדשת תוך הגדרת המרחב הציבורי תוך מתן 

פתרונות דיור אורבניים החסרים באזור.

חיפה 33095 טלפון 04-8633455, וכן במשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חיפה, ביאליק 3 טלפון 04-8356807. כל מעוניין, 
נפגע  עצמו  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע, 
ערר אל  להגיש  לחוק   78 סעיף  פי  על  ידי התנאים, רשאי  על 
 ,91061 ירושלים   ,2 קפלן  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה 

טלפון 02-6701535 או 02-6701596.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
304-0114082

שם התכנית: חפ/2272א - הסדרת בנייה קיימת 
במאפיית אריאל ברחוב סירקין פינת לונץ

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 304-0114082 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

חפ/ 229 שינוי 
חפ/ 502 שינוי 

חפ/ 1400/ יב שינוי 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי 

חפ/ 229/ ה שינוי 
חפ/ 1400/ שש כפיפות 

חפ/ 229/ י כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
גושים וחלקות: מוסדר:

גוש: 12470 חלקות במלואן: 10, 11, 12, 13.
גוש: 12470 חלקי חלקות: 24, 33.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 12470 - גוש ישן: 11637.

מטרת התכנית:
הסדרת הבנייה הקיימת של מאפיית אריאל בשוק תלפיות

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים עם חזית חנויות לאזור  א.  

מגורים ומסחר.
קביעת שטח דרך עם הנחיות מיוחדות בהן מותר שימוש  ב.  

בדוכנים. 
תוספת שטחי בנייה עיקריים עבור מאפיית אריאל. ג.  

ומבנה  הקיימים  הבנינים  להסדרת  בנין  בקווי  שינוי  ד.  
מאפיית אריאל במרווחים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
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התכנית מציעה תוספת ייעוד מסחרי למגרש 162.   .2
התכנית מציעה תוספת ייעוד תחבורה לחניון מיכני ציבורי.   .3

עיקרי הוראות התכנית:
בהתאם  מעורבים  שימושים  בעל  מגורים  מבנה  הקמת   .1

להחלטת הועדה המחוזית מיום 09.03.2016
שינוי קו בנין.   .2

הקמת חניון ציבורי המשלב פתרונות לדיירי הבית ולציבור.   .3
שינוי גובה בנין.   .4

צפיפות - 30 דירות למגרש, שטח דירה ממוצע מוצע - 70 מ"ר.   .5

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
304-0118497

שם התכנית: חפ/1612 יד - הסדרת מסחר ומשרדים 
ברח' אח"י אילת 69

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 304-0118497
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

חפ/ 1499 שינוי 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי 

חפ/ 1400/ יב/ 3 שינוי 
חפ/ 229/ ה/ 1 שינוי 

מק/ חפ/ 1499/ ה שינוי 
חפ/ 229/ ה שינוי 

חפ/ 1400/ יב שינוי 
חפ/ 1499/ ב שינוי 

חפ/ 62/ ג שינוי 
חפ/ 577 כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
תמא/ 15 כפיפות 

חפ/ 1400/ שש כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בחלק   338 חייםו  69,קריית  אילת  אח"י  רחוב:  חיפה  יישוב: 

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

גושים וחלקות :
מוסדר:

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

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

השימושים המותרים והסדרת זכויות והוראות הבנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע ממגורים ב' ליעוד מסחר ומשרדים. א.  

שינוי ייעוד מדרך לדרך ו/או טיפול נופי .  ב.  
הרחבת רח' שבטי ישראל מ 11.50 מ' ל 13.00 מ'.  ג.  

קביעת השימושים המסחריים המותרים בחלקה. ד.  
תוספת זכויות בנייה להסדרת הבנייה הקיימת. ה.  

קביעת קווי בנין.  ו.  
קביעת קו בנין לקרוי קל. ז.  

קביעת הנחיות מיוחדות לקירוי קל.  ח.  
הפונה  המבנה  של  הקדמי  במרווח  הנאה  זיקת  קביעת  ט.  

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6356 עמוד  התשעו,   ,7266 הפרסומים  ובילקוט   13/05/2016

בתאריך 15/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, 
ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
304-0197202

שם התכנית: תכנית מפורטת למגדל אור - חפ/2381
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 304-0197202 

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

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
חפ/ 222 שינוי 

חפ/ 1400/ יב כפיפות 
חפ/ 1400/ שש כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: דנינו אברהם 4 .

גושים וחלקות:
גוש: 11587, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
לצורך התחדשות  בנייה  זכויות  והסדרת  הקרקע  ייעוד  שינוי 

ופיתוח קמפוס מגדל אור.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד הקרקע והשימושים המותרים.   -

קביעת זכויות והוראות בנייה כולל:    -
קביעת מרווחי בנייה   -
קביעת גובה בניינים   -

מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.   -
קביעת הנחיות לשימור המבנים הקיימים.   -

ושירותים  כולל תשתיות  לפיתוח השטח  קביעת הוראות    -
כגון דרכי גישה, חניות, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכד'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4277 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   25/03/2016

בתאריך 09/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, 
ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
304-0225607

שם התכנית: חפ/1958/ו - שינוי ייעוד ממגורים 
למגורים ומשרדים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 304-0225607
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

חפ/ 229/ ה שינוי 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי 

חפ/ 1400/ יב שינוי 
חפ/ 422 שינוי 

מק/ חפ/ 1958/ ג שינוי 
חפ/ 428 שינוי 
חפ/ 363 שינוי 

חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 
חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות 

חפ/ 229/ ה/ 1 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4 כפיפות 

חפ/ מק/ 229/ י/ 2 כפיפות 

חפ/ 1400/ שש כפיפות 
חפ/ 229/ י/ 1 כפיפות 

חפ/ 229/ י כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ גב כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: יבנה 3 .

גושים וחלקות:
גוש: 12224 חלקות במלואן: 4.

גוש: 12224 חלקי חלקות: 14, 15.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים עם משרדים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד תא שטח 2001 ממגורים ג' למגורים ומשרדים  א.  

תוך קביעת הוראות וזכויות בנייה. 
תוספת באחוזי בנייה. ב.  

קביעת הבנין הקיים לשימור. ג.  
וקו בנין עילי לגזוזטראות על קונטור בנין  קביעת קו בנין  ד.  
למרפסת  עילי  בנין  קו  קביעת  וכן  קיימים  וגזוזטראות 

בתחום דרך.
קביעת עצים לשימור. ה.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6590 עמוד  התשעו,   ,7269 הפרסומים  ובילקוט   27/05/2016

בתאריך 22/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, 
ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
302-0209270

שם התכנית: שכונת מגורים מערבית לכפר ברנדייס 
- מתחם 18 בחדרה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 302-0209270 
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
חד/ 1 שינוי 

חד/ 19 שינוי 
חד/ 2020 כפיפות 

302-0094094 כפיפות 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה, מערבית לכפר ברנדייס בדרום חדרה.

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10040 חלקי חלקות: 2, 106, 107.
גוש: 10041 חלקות במלואן: 44, 45, 46, 49, 50.

גוש: 10041 חלקי חלקות: 20, 26.

גוש: 10043 חלקי חלקות: 25, 40.

מטרת התכנית:
פיתוח שכונת מגורים במבנים צמודי קרקע בהיקף של 161 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע. א.  

הכלליות  להנחיות  בהתאם   18 מתחם  של  מפורט  תכנון  ב.  
שנקבעו בתכנית המתאר של חדרה חד/2020.

הקיימת  במערכת  שמשתלבת  דרכים,  מערכת  התווית  ג.  
נגישות  המאפשרות  פנימיות  דרכים  לרבות  והמתוכננת, 

לכל המגרשים.
הקצאת שטחים לצרכי ציבור. ד.  

קביעת זכויות בנייה ליעודי הקרקע השונים. ה.  
קביעת הוראות בנייה ופיתוח לשטח, לרבות תשתיות. ו.  

הבעלים,  הסכמת  ללא  מחדש  וחלוקתן  חלקות  איחוד  ז.  
בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.

קביעת הנגישות אל השטח. ח.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חדרה, הלל יפה 9 חדרה 38100 טלפון: 04-6303113
הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
352-0243907

שם התכנית: כביש מס' 22 - מחלף שדרות חן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 352-0243907 

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

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
ק/ 425 שינוי 

ג/ ד/ 991/ ג שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית ביאליק .

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10160 חלקי חלקות: 8, 9, 11.
גוש: 10419 חלקי חלקות: 8, 16.

גוש: 10440 חלקי חלקות: 1.
גוש: 10441 חלקי חלקות: 3, 6.

גוש: 18076 חלקי חלקות: 3.

מטרת התכנית:
הקמת מחלף על כביש מס' 22 )ק"מ 10( לטובת חיבור של שכונת 
צור שלום )הקיימת( ושכונת נאות אפק )המתוכננת( לדרך מס' 

22 באזור שדרות חן.
המחלף נותן מענה לתנועות מ/אל השכונה וקישור לכביש מס' 
4 דרך שד' חן )מזרח-מערב(, בנוסף נשמרת האופציה למסלול 

B.R.T בתחום הגשר על ציר שד' חן.

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

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

בשוליהם.
הארכת מעבירי המים/גשרים של תעלה אזורית מס' 42. ג.  

לשבילי  בהמשך  חן  שד'  לאורך  אופניים  שבילי  התווית  ד.  
האופניים המאושרים בק/425. 

בתחום   )BRT( המונים  הסעת  למסלול  אפשרות  שמירת  ה.  
מחלף שד' חן.

סביבתיים  מפגעים  למזעור  והוראות  אמצעים  קביעת  ו.  
נופיים הנובעים מהתכנית בשלב ההקמה. 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6357 עמוד  התשעו,   ,7266 הפרסומים  ובילקוט   08/04/2016

בתאריך 15/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון: 04-8715291, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קרית טבעון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
306-0343145

שם התכנית: קרית חרושת-אזור מגורים מגרשים 68, 73
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה קרית  ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון  מחוז חיפה 

טבעון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 306-0343145 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 
מק/ טב/ 62/ ב שינוי 
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ש/ 209 כפיפות 
ש/ 1123/ א כפיפות 

ש/ מק/ 950/ א כפיפות 
ש/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: בית אל 7 .

גושים וחלקות:
גוש: 10111, מוסדר, חלקי חלקות: 156.

מטרת התכנית:
הוספת סימבול מתקן הנדסי על מבנה קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
כמוקד  השימוש  יותר  הנדסי  מתקן  סימבול  עם  קיים  במבנה 
תומך.  וציוד  מתקנים  לרבות  קהל  קבלת  ללא  קווי,  שידורים 
תכנית זו אינה משנה את זכויות ומגבלות הבנייה החלות על 

חלקה זו.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
 37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור,  פרדס 

טלפון: 077-9779903

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: זבולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
301-0212936

שם התכנית: מתחם שימור טחנות הקמח בראס עלי
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 301-0212936
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתיחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס  

זב/ 165 שינוי  
ג/ 400 שינוי  

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

טב/ 62 שינוי 
טב/ מק/ 210 שינוי 

מק/ טב/ 62/ א שינוי 
טב/ 34 שינוי 

טב/ 140 שינוי 
טב/ מק/ 233 כפיפות 

טב/ 165 כפיפות 
טב/ 127 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית טבעון .

 ,70 דרך  לכיוון  הפונה  חרושת  בקרית  מדרון  על  נמצא  שטח 
בצמוד לדרך פנימית מעלה אבשלום.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11398 חלקות במלואן: 68, 73.
גוש: 11398 חלקי חלקות: 9.

מטרת התכנית:
מגורים  באזור  יח"ד   16 והקמת  המגורים  צפיפות  הגדלת 

בשכונת קריית חרושת.

עיקרי הוראות התכנית:
שינויי ממגורים א' למגורים ב'.

תוספת יח"ד למגרש. הגדלת הצפיפות מ 2.75 יח"ד/דונם ל 5.6 
יח"ד/דונם.

הגדלת זכויות בנייה המותרות במגרש.
הגדלת מספר הקומות המותרות.

קביעת הוראות בנייה ופיתוח.
שינוי קווי בניין.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 

טבעון, קרית טבעון 36100 טלפון: 04-9539249

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
308-0332031

שם התכנית: מתקן הנדסי ברחוב בית-אל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס 

חנה-כרכור מופקדת תכנית מפורטת מס': 308-0332031 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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מטרת התכנית:
שינוי מיקום וחלוקה מחודשת למגרשי מגורים 

שינוי מיקום דרך משולבת
שינוי מיקום השטח ציבורי פתוח

קביעת זכויות והוראות בנייה
תוספת 4 יח"ד 

איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד שטח מחקלאי לשביל להולכי רגל.

2. שינוי דרך משולבת למגורים ג' לפי מבא"ת. 
3. שינוי ממגורים ג' מאושר לדרך משולבת. 

4. שינוי ממגורים ג' מאושר למגורים ג' לפי מבא"ת.
5. שינוי משטח ציבורי פתוח למגורים ג' לפי מבא"ת. 

6. שינוי ממגורים ג' מאושר לשטח ציבורי פתוח. 
7. שינוי מדרך משולבת לשביל להולכי רגל.

8. שינוי ממגורים ג' מאושר לשביל להולכי רגל. 
9. תוספת של ארבע יח"ד בתכנית. 

10. תוספת של 367.2 מ"ר שטח עיקרי. 
11. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,08-9788409
טייבה, טייבה 40400 טלפון: 09-7992808, כל מעוניין רשאי לעיין 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
402-0261644

שם התכנית: חלוקת מגרש לשני מגרשים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 402-0261644 

גרסת: הוראות - 15 תשריט - 10
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
טב/ 2717 שינוי 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טייבה.

על  מגה  לסופרמרקט  דרומית  מטר   100 כ  ממוקמת  התכנית 
כביש הטבעת הדרומי.

גושים וחלקות:
גוש: 7850, מוסדר, חלקי חלקות: 74.

מטרת התכנית:
חלוקת מגרש לשני מגרשים

הוספת 3 יחידות דיור
הוספת קומה

שינוי זכויות בנייה וקווי בניין

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה בהסכמת בעלים

תוספת 480 מ"ר עיקרי למגורים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראס עלי .

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

גושים וחלקות:
מוסדר:

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

מטרת התכנית:
לשימור,  ומתחם  ציבור  ומוסדות  למבנים  קרקע  ייעוד  קביעת 
לצורך שיקום ושימור טחנות הקמח העתיקות הקיימות בשטח 

התכנית.

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

מבנים ומוסדות ציבור.
לשימור,  כמבנה  הטחנה  ומבנה  לשימור  מתחם  קביעת  ב.  

וקביעת הוראות בדבר ההגנה והשמירה עליהם.
קביעת הוראות להכנת תכנית מפורטת. ג.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6362 עמוד  התשעו,   ,7266 הפרסומים  ובילקוט   20/05/2016

בתאריך 15/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-8633455
המעוניין  וכל   ,04-8478105 טלפון:   30030 המכבי  כפר  זבולון, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 
טב/ 3331

שם התכנית: מרכז מסחרי משולב מגורים, מדרכים 
למגורים ג', ממגורים ג' לדרך מחקלאי לדרך,

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  דחיית  בדבר   התשכ"ה-1965, 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   3331 טב/ 
בתאריך 22/03/2009 ובילקוט הפרסומים 5939, התשסט, עמוד 

3280, בתאריך 06/04/2009.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
טב/ 2593 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טייבה.

צפונית לשכונת הבדווים - צפונית מערבית לתחנת משטרת טייבה.

גושים וחלקות:
גוש: 7834 חלקות במלואן: 47.
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ותנאים  בינוי  עקרונות  בנין,  קווי  בנייה,  הוראות  קביעת  ב.  
למתן היתרי בנייה.

קביעת שטחי בנייה מרביים, מס' קומות מרבי ומספר יח"ד  ג.  
לכל מגרש )תא שטח(.

התווית דרכים חדשות ושינוי דרכים קיימות ו/או מאושרות  ד.  
- כולל מתקני דרך כגון גשרים וכד' לרבות שבילים להולכי 

רגל וקטע מכביש 200, וכביש 3.
קביעת הוראות עיצוב אדריכלי. ה.  

קביעת הוראות מפורטות לפיתוח פארק טבע ואדי ענבה ו.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
מודיעין-מכבים-רעות, דם המכבים 1 מודיעין-מכבים-רעות 

טלפון: 08-9726045

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראש העין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
418-0195958

שם התכנית:ראש העין - מתחם C צפון רנ/250/ב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 418-0195958 

גרסת: הוראות - 32 תשריט - 18
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
רנ/ 250/ א שינוי 

מח/ 167 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראש העין.

גבעות מזרחיות, מתחם C, צפונית לרחוב שבזי.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 5499 חלקי חלקות: 9, 11.

גוש: 5504 חלקי חלקות: 3, 13.
גוש: 5505 חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
ושטחים  ציבור  מגורים בשילוב מסחר, מוסדות  הקמת מתחם 

פתוחים תוך הגדלת צפיפות המגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת גודל מגרשים ופריסתם.   .1

שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים.   .2

הפחתת 245 מ"ר שטח עיקרי למסחר 
תוספת שטחי שירות למגורים והפחתת שטחי שירות למסחר

הגדלת מספר הקומות מ 3 קומות על קרקע ל 4 קומות על קרקע
הגדלת מספר יחידות דיור מ 4 ל 7 יחידות דיור

הקטנת קווי בניין כמסומן בתשריט המצב המוצע
המוצע  המצב  בתשריט  כמסומן  והגדרות  המחסן  הריסת 

ובנספח הבינוי והחניה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3004 עמוד  התשעו,   ,7195 הפרסומים  ובילקוט   05/02/2016

בתאריך 28/01/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
רשאי  המעוניין  וכל   ,09-7992808 טלפון:   40400 טייבה  טייבה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין-מכבים-רעות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
420-0241646

שם התכנית: מד/11 מודיעין -שכונת מורשת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
 ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות מופקדת תכנית מפורטת מס': 

420-0241646 גרסת: הוראות - 35 תשריט 25.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
מד/ 2020 שינוי 

תממ/ 3/ 2/ ג כפיפות 
מד/ במ/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מודיעין-מכבים-רעות.

הגבעות המערביות של העיר מודיעין

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 5300 חלקי חלקות: 4, 7.
גוש: 5301 חלקי חלקות: 6, 12.
גוש: 5616 חלקות במלואן: 33.

גוש: 5616 חלקי חלקות: 31, 57, 59, 61.
גוש: 5871 חלקי חלקות: 19, 20.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בהיקף של כ 4,200 יח"ד + 300 יחידות 
דיור מוגן ויעודי קרקע נלווים עבור מסחר ותעסוקה. תכנון של 
ומוסדות  מבנים  עבור  שטחים  תכנון  והחניה.  התנועה  מערך 
ציבור. תכנון מערך שטחים פתוחים. שמירה על איכות הסביבה 

ומערכות תשתית.

עיקרי הוראות התכנית:
מסחר  מיוחד,  דיור  מגורים,  ל:  קרקע  ייעודי  קביעת  א.  
פתוח,  ציבורי  שטח  ציבור,  ומוסדות  מבנים  ותעסוקה, 

פארק / גן ציבורי, ספורט ונופש, דרכים.
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הקלה בקו בניין למסילת הרכבת מ 120 מ' ל 90 מ'. )ד(  
הקלה בקו בניין לכביש 20 מ 150 מ' ל 90 מ'. )ה(  

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות בדבר הבינוי בתחום התוכנית   )1(

קביעת הוראות בדבר שלבי ביצוע   )2(
קביעת הוראות בדבר נקיטת האמצעים למניעת מטרדים    )3(

וזיהום הסביבה.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.   )4(

הנחיות לטיפול נופי ושיקום סביבתי.   )5(
קביעת הוראות לנושא הנתיב המהיר, הפעלה, דרכי גישה    )6(

וחנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2125 עמוד  התשעו,   ,7170 הפרסומים  ובילקוט   14/01/2016

בתאריך 22/12/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ראשון 
לציון, הכרמל 20 ראשון לציון 75264 טלפון: 03-9547577, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רח/ 46/ 5/ 2

שם התכנית: פינוי בינוי - מתחם האצ"ל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

רח/ 46/ 5/ 2 
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
רח/ 29/ 1 שינוי 

רח/ 2000/ א/ 9 שינוי 
רח/ 2000/ ג/ 2 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ג/ 3 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: התאנה 2ו 338 4 .

יישוב: רחובות רחוב: דרך אצ"ל 8ו 338 6ו 338 4 .
טוב,  ציפורה  האצ"ל,  יבנה,  הרחובות  בין  תכנוני  מתחם 

השעורה, בארי.

גושים וחלקות:
גוש: 3648 חלקות במלואן: 171 - 178, 229, 264, 265, 266.

גוש: 3648 חלקי חלקות: 9, 267.

מטרת התכנית:
לאפשר התחדשות עירונית באמצעות פינוי ובינוי מחדש.

עיקרי הוראות התכנית:
לפי  וחלוקה  איחוד  תוכנית  הכנת  בדבר  הוראות  קביעת    .1

פרק ג' סימן ז' לחוק התו''ב.

תוספת חזית מסחרית.   .3
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.   .4

קביעת הוראות לפיתוח.   .5
קטנות,  דיור  כיחידות  בתכנית  יח"ד  מסך   20% קביעת    .6

בשטח של עד 80 מ"ר שטח כולל ליחידת דיור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,287 עמוד  התשעו,   ,7122 הפרסומים  ובילקוט   25/09/2015

בתאריך 08/10/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ראש  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
העין, שילה 21 ראש העין 48036 טלפון: 03-9007289, וכל המעוניין 
פתוחים  האמורים  ובשעות שהמשרדים  בימים  בה  לעיין  רשאי 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
413-0146845

שם התכנית:חניון "חנה וסע" איילון דרום - 
רצ/1/70/1

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 413-0146845 

גרסת: הוראות - 33 תשריט - 25
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
רצ/ 1/ 70 שינוי 

רצ/ 1/ 16/ 1 שינוי 
רצ/ 1/ 1/ ח שינוי 

תממ/ 3/ 6/ א כפיפות 
תמא/ 4 כפיפות 

תמא/ 34 כפיפות 
תמא/ 36 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון.

מתחם "חנה וסע" איילון דרום ממוקם ממערב לרמפה לכיוון 
אשדוד )כביש 20( ומדרום להמשך כביש 431 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3946 חלקי חלקות: 235, 357.
גוש: 5467 חלקי חלקות: 2.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד, מדרך למתחם לחניון חנה וסע הכולל: חניית  )א(  
פרטיים,  רכב  לכלי  חנייה  מקומות   4000 לכ  וסע"  "חנה 
וחירום,  תפעולי  לרכב  חנייה  לאוטובוסים,  חנייה  אזורי 

כבישים ורמפות.
המהיר  לנתיב  תפעוליים  ומתקנים  למבנים  שטחים  ייעד  )ב(  

ושטחים לשרותים לציבור המשתמשים.
תומכים,  קירות  גדרות,  תעלות,  גשרונים,  גשרים,  תכנון  )ג(  
סוללות עפר וכן שטח לביצוע של עבודות חפירה, מילוי 

והריסה הכלולים בסלילת דרכי הגישה ושטחי החנייה.
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גושים וחלקות:
גוש: 5635 חלקי חלקות: 4.

גוש: 5636 חלקי חלקות: 13.
גוש: 5637 חלקי חלקות: 1, 7 - 8.

מגרשים:
1-17 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7

21-28 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7
31-36 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7
38-41 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7
43-48 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7

300 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7
201-210 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7
405-412 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7
401-403 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7

510 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7
505 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7

500-501 בהתאם לתכנית גז/ 159/ 7
15 בהתאם לתכנית חמ/ מק/ 159/ 12/ ב

402/1 בהתאם לתכנית חמ/ מק/ 159/ 12/ ב
402/2 בהתאם לתכנית חמ/ מק/ 159/ 12/ ב

51 בהתאם לתכנית תשריט איחוד
52 בהתאם לתכנית חמ/ ח/ 159/ 29

מטרת התכנית:
הגדלת  ע"י  שילת  התעשייה  באזור  התנועה  מערך  שיפור 

שטחים לצרכי ציבור- דרך ציבורית.

עיקרי הוראות התכנית:
התווית דרך ע"י שינוי ייעוד בחלק ממגרשים 207 ו 209 מיעוד 

שטח פרטי פתוח ליעוד דרך מוצעת.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2020 עמוד  התשעו,   ,7168 הפרסומים  ובילקוט   16/12/2015

בתאריך 20/12/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
חבל  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
מודיעין, מודיעים 10 שהם 73100 טלפון: 03-9722887, וכל המעוניין 
פתוחים  האמורים  ובשעות שהמשרדים  בימים  בה  לעיין  רשאי 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: עמק לוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
על/ 391/ 48

שם התכנית: מושב אחיעזר - פיצול מגרשים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

על/ 391/ 48 
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
משמ/ 62/ גז שינוי 

גז/ 391/ ב כפיפות 
גז/ 391/ ג כפיפות 
גז/ 391/ 1 כפיפות 

שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' למגורים ד' ומגורים ומבנים    .2
למוסדות ציבור.

ביטול דרך רחוב התאנה.   .3
השעורה,  בארי,  רחובות  והרחבת  תנועה  הסדרי  קביעת    .4

ציפורה טוב והאצ''ל.
קביעת שטחי שצ''פ ביחס לבינוי המתוכנן.   .5

שבשטח  במגרשים  הציבור  מבני  לפינוי  הוראות  קביעת    .6
מבני  של  הקרקע  קומת  בתחום  מיקומם  הקיים,  השצ"פ 

המגורים ושינוי ייעוד השטח.
פינוי 100 יח''ד וקביעת הוראות בנייה ל 375 יח''ד.   .7

קביעת מס' קומות:  .8
במגרש 101: ק. קרקע + 18 + קומת גג. א.  

במגרשים מס' 102-103 ק. קרקע+26 קומות+קומת גג.  ב.  
במגרש 104 עד 9 קומות מעל קומה ציבורית. ג.  

קביעת שטחי שירות ריים למגורים בשטח של 38,025 מ''ר,    .9
קביעת שטחי שרות למגורים בשטח של 16000 מ"ר - 40% 
מסך השטחים העיקריים, קביעת זכויות לטובת מבני ציבור 
שישולבו בקומת הקרקע של בניני המגורים 1090 מ"ר וכן 

זכויות בשב"צ למבנה בית כנסת 615 מ"ר.
קביעת קווי בניין לתא שטח 401 ביעוד שב"צ.   .10

קביעת זכויות בנייה לתא שטח 401 ביעוד שב"צ.   .11
קביעת שלבי ביצוע ותנאים למתן היתרי הבנייה.   .12

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,764 עמוד  התשעה,   ,6912 הפרסומים  ובילקוט   06/11/2014

בתאריך 09/11/2014.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: חבל מודיעין

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
חמ/ 159/ 27

שם התכנית:הגדלת שטחי ציבור לדרך לשיפור 
התנועה בא.ת. שילת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

חמ/ 159/ 27 
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
גז/ 159/ 7 שינוי 

חמ/ ח/ 159/ 29 כפיפות 
חמ/ מק/ 159/ 12/ ב כפיפות 

גז/ מק/ 159/ 16 כפיפות 
חמ/ מק/ 159/ 25 כפיפות 

ב.גז/ 159/ 7 כפיפות 
גז/ 159/ 11 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מושב שילת, אזור תעשייה
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל מונד, רחוב: השקמה, הדקל, אורנית, הגלבוע, דרך 

הראשונים.
מתחמים בישוב תל מונד

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 7785 חלקות במלואן: 68, 69.
גוש: 7785 חלקי חלקות: 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 48, 49, 50, 

.150 ,148 ,122 ,120 ,119 ,107 ,67 ,52 ,51
גוש: 7786 חלקות במלואן: 28, 65.

גוש: 7786 חלקי חלקות: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 
.69 ,68 ,47 ,46 ,41 ,38 ,37 ,34

גוש: 7787 חלקות במלואן: 140.
גוש: 7787 חלקי חלקות: 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 365.

גוש: 7788 חלקות במלואן: 126.
גוש: 7788 חלקי חלקות: 29, 127.

גוש: 7790 חלקות במלואן: 53, 68.
גוש: 7790 חלקי חלקות: 30, 35, 52, 64, 65, 67, 78, 80.

גוש: 7791 חלקי חלקות: 2, 6, 7, 8, 12, 13.
גוש: 7800 חלקות במלואן: 264.

גוש: 8210 חלקות במלואן: 97, 100.
גוש: 8210 חלקי חלקות: 54, 60, 61, 98.

גוש: 9049 חלקות במלואן: 198, 200, 201, 213, 229, 230, 231.
 ,165  ,163  ,162  ,158  ,156  ,152  ,62  ,61 חלקות:  חלקי   9049 גוש: 

.197 ,175 ,174
גוש: 9055 חלקות במלואן: 74.

גוש: 9055 חלקי חלקות: 73.
גוש: 9056 חלקי חלקות: 156, 160.

מטרת התכנית:
הבנויה  המורשת  ולשימור  להגנה  ותנאים  הוראות  לקבוע 

והנופית בישוב תל מונד.

עיקרי הוראות התכנית:
עיגון סטטוטורי של רשימת האתרים לשימור. א.  

נופי-  ולשימור  לשימור  לאתרים  הגנה  הוראות  קביעת  ב.  
מניעת פגיעה בהם, שיקומם, ותחזוקתם לאורך זמן.

לשם  בניין  קווי  ושינוי  ושימושים,  בנייה  שטחי  תוספת  ג.  
עידוד פעולות השימור.

קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות שבתחומן מצוי  ד.  
אתר לשימור.

קביעת תנאים להיתר בנייה. ה.  
קביעת הוראות תיעוד לאתרים לשימור. ו.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שרונים, הצורן 4 נתניה 42504 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אחיעזר רחוב: אחיעזר 39.

גושים וחלקות:
גוש: 4982 חלקות במלואן: 39.

מטרת התכנית:
ששטחו  עזר"  ומשקי  מקצוע  ל"בעלי  "מגורים"  מגרש  פיצול 
והשני  א'"  מגורים   " ביעוד  האחד  מגרשים,  לשני  מ"ר,   1451

ביעוד "משקי עזר".

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה של חלקה 39 ל 2 תתי-חלקות : 39.1 לייעוד "משקי עזר" 
בשטח של 961 מ"ר ו 39.2 לייעוד "מגורים א'" בשטח של 490 

מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3710 עמוד  התשעג,   ,6566 הפרסומים  ובילקוט   14/03/2013

בתאריך 20/03/2013.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק 
לוד, כפר חב"ד 72915 טלפון: 03-9606961, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
457-0369819

שם התכנית:שימור אתרים בתל מונד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 

שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס':
457-0369819 גרסת: הוראות - 22 תשריט - 12

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

הצ/ 5/ 1/ 0 שינוי 
הצ/ 5/ 1/ 148/ ד שינוי 

הצ/ 5/ 1/ 58 כפיפות 
הצ/ 5/ 1/ 68 כפיפות 
הצ/ 5/ 1/ 71 כפיפות 

תמ/ 7 כפיפות 
הצ/ 15/ 1 כפיפות 
הצ/ 5/ 1 כפיפות 

הצ/ 5/ 1/ 148 כפיפות 
הצ/ 5/ 1/ 16 כפיפות 

הצ/ 7/ 4 כפיפות 
הצ/ 7/ 5 כפיפות 
הצ/ 7/ 6 כפיפות 

הצ/ 5/ 1/ 78 כפיפות 
הצ/ במ/ 5/ 1/ 193 כפיפות 

הצ/ 5/ 1/ 30 כפיפות 
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ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 טלפון: 

04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0363614

שם התכנית:בית מלאכה - אזור תעשיה שפרעם 
ג/22416

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת:   261-0363614 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

הוראות - 14 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3317 שינוי 
ג/ 9262 שינוי 
ג/ 9915 שינוי 
ג/ 7025 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם .

אזור תעשיה שפרעם שבמזרח העיר בצמוד למבנה ביטוח לאומי
X: 217220 קואורדינטה
Y: 744588 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10286, מוסדר, חלקי חלקות: 24.

מטרת התכנית:
תעשיה  באזור  קיים  מלאכה  לבית  תכנונית  מסגרת  הסדרת 

שפרעם.

עיקרי הוראות התכנית:
א- הגדלת אחוזי בנייה ל 267% מתוכם 183% עיקרי.

ב- שינוי בהוראות הבנייה.
ג- קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

שי באב"ד  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
208-0255067

שם התכנית: ג/22461 - קוטג'ים על הפארק - 
מכוש, כרמיאל

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת:   208-0255067 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

הוראות - 18 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 11053 שינוי 
ג/ במ/ 123 שינוי 

כר/ מק/ 123/ 1 שינוי 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 

ג/ 424 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרומית  מוצעת  שכונה  מכוש,  גבעת  שכונת  כרמיאל.  יישוב: 

X: 227700 קואורדינטה
Y: 756640 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18948 חלקי חלקות: 149, 151.

גוש: 18990 חלקי חלקות: 118, 120, 121.
גוש: 18991 חלקות במלואן: 41, 42.

גוש: 18991 חלקי חלקות: 43, 124, 225, 230.
גוש: 19021 חלקי חלקות: 8, 9, 60, 61.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משצ"פ למגורים וקביעת זכויות והוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ודרך מוצעת.

ב. קביעת זכויות והוראות בנייה.
ג. קביעת הוראות עיצוב אדריכלי של מבני המגורים
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5723 עמוד  התשעו,   ,7257 הפרסומים  ובילקוט   22/04/2016

בתאריך 03/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0357335

שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש 49 
- שפרעם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0357335 

גרסת: הוראות - 6 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7025 שינוי 
ג/ 19593 שינוי 
ג/ 9262 שינוי 
ג/ 9915 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם רח': ט'הר אלכניס, מגרש 49 בשכ' דהר אל-כניס

גושים וחלקות:
גוש: 10286, מוסדר, חלקי חלקות: 27.

X: 217065 קואורדינטה
Y: 744674 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה מ 120% )90% עיקרי, 30% שירות( ל    .1

270% )207% עיקריו 338 63% שירות(.
שינוי קו בניין לפי המסומן בתשריט מצב מוצע.   .2

הגדלת תכסית קרקע מ 40% ל 55%.   .3
שינוי בגובה מבנה ומס' קומות מ 3 ל 5 קומות בגובה 20.50    .4

מ'

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5723 עמוד  התשעו,   ,7257 הפרסומים  ובילקוט   22/04/2016

בתאריך 03/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0235507

שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש 45 
- שפרעם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0235507 

גרסת: הוראות - 4 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7025 שינוי 
ג/ 19593 שינוי 
ג/ 9262 שינוי 
ג/ 9915 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם, שכונת דהר אל-כניס

גושים וחלקות:
גוש: 10286, מוסדר, חלקי חלקות: 27.

X: 217100 קואורדינטה
Y: 744712 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה לצורך מתן לגיטימציה לבנייה 

קיימת

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה מ 120% )90% עיקרי, 30% שירות( ל    .1

152% )122% עיקרי, 30% שירות(.
שינוי קו בניין לפי המסומן בתשריט מצב מוצע.   .2

הגדלת תכסית קרקע מ 40% ל 46%.   .3
הגדלת מס' הקומות ל 5, הגדלת גובה המבנה הכולל ל 15.30    .4

מ'
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 17251 שינוי  
ג/ 11667 שינוי  

ג/ 765 שינוי  
ג/ 1760 שינוי  

תממ/ 2/ 9 אישור ע"פ תמ"מ 
תמא/ 34/ ב/ 4 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 34/ ב/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 3/ 107 אישור ע"פ תמ"א 

תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מעיין חרוד, מערבית לגדעונה.

X: 233500 קואורדינטה
Y: 717250 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 20578 חלקי חלקות: 27.
גוש: 20852 חלקות במלואן: 8, 9.

גוש: 20852 חלקי חלקות: 10.
גוש: 23159 חלקי חלקות: 26, 80, 82, 90, 91.

גוש: 23171 חלקות במלואן: 12, 18, 21, 52, 59, 61, 64, 65, 66.
גוש: 23171 חלקי חלקות: 8, 46, 47, 50, 53, 56, 62, 70, 79, 82, 83.

מטרת התכנית:
קביעת זכויות בנייה והגדרת שימושים לצורך קליטת קהל בגן 

לאומי מעיין חרוד.

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת השטח למתחמי שימור ופיתוח. א. 

גריעת שטח מלונאות מתחום הגן הלאומי. ב. 
קביעת התכליות המותרות וזכויות הבנייה בכל מתחם /  ג. 

תא שטח.
קביעת הוראות שימור, בינוי ופיתוח השטח. ד. 

הרחבת הדרך והתחברות לחניית ההיפודרום. ה. 
קביעת הוראות לשיקום נופי. ו. 
שינוי ייעוד מיער לגן לאומי. ז. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה הגלבוע, עין חרוד )מאוחד(, טלפון: 04-6533237

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0364794

שם התכנית: הסדרת חריגות בנייה, שינוי בהוראות 
וזכויות בנייה -מס' ג/22435

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0364794 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7676 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מנדא רח': טריק עראבה, כפר מנדא 

גושים וחלקות:
גוש: 17572, מוסדר, חלקי חלקות: 112.

X: 225200 קואורדינטה
Y: 746325 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת חריגות בנייה, שינוי והוספת זכויות בנייה - כפר מנדא

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה מ 144% ל 180%

הגדלת מס' יח"ד מ 5 ל 6
הגדלת תכסית קרקע מ 36% ל 58%

שינוי בקווי הבניין לפי מצב מוצע בתכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7436 עמוד  התשעו,   ,7275 הפרסומים  ובילקוט   03/06/2016

בתאריך 30/05/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
204-0376186

שם התכנית: גן לאומי-מעיין חרוד ג/22527
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 204-0376186 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הגלבוע 

גרסת: הוראות - 9 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16528 שינוי 
ג/ 6540 כפיפות 

ג/ 16225 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 10 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 13/ 5 כנרת כפיפות 
תמא/ 3/ 11/ ג כפיפות 

תמא/ 13/ 9 כינרת כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ 5698 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אמנון.

X: 253900 קואורדינטה
Y: 756750 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 13578 חלקי חלקות: 1.
גוש: 15643 חלקי חלקות: 2.
גוש: 15644 חלקי חלקות: 1.

גוש: 15645 חלקי חלקות: 12.

מטרת התכנית:
לכניסה  והתיירות  המסחר  שטחי  העברת  לצורך  תכנון  רה 
ליישוב, הגדלת שטח הנחלות והוספת יח"ד שלישית, הוספת 

שימושי פל"ח )קבוצה 2 שמ"ח( לנחלות.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח הנחלות.   .1

תוספת יח"ד שלישית בנחלות )ייעוד מגורים ביישוב כפרי(.   .2

הגדלת שטחי שירות בנחלות )ייעוד מגורים ביישוב כפרי(.  .3
הגדלת שטחי האירוח בנחלות מ 160 מ"ר ל 200 מ"ר בתחום    .4
אזור המגורים בנחלות )ייעוד מגורים ביישוב כפרי(, לצורך 

שימושי פל"ח )קבוצה 3 - שת"ח(.
עם  חקלאי  בייעוד   )2 )קבוצה  שמ"ח  שימושי  הוספת    .5

הנחיות מיוחדות )אזור ה"חממות" - תא שטח 542(.
ניוד שטחי המסחר והתיירות של המושב, ממערב למזרח,    .6

לאזור הכניסה למתחם התיירות והמסחר.
ביטול שתי נחלות מאושרות מתכנית ג/16528.   .7

תוספת 26 יח"ד בייעוד מגורים א'.   .8
שטחים  על  שמירה  תוך  ופיתוח  בינוי  הוראות  קביעת    .9

פתוחים ואופי החקלאי-כפרי של המושב.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
טלפון:   12100 פינה  ראש  העליון,  הגליל  ולבנייה   לתכנון 

04-6816373

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':251-0284976
שם התכנית:ג/ 22217 - סככה חקלאית, כפר תבור

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 251-0284976 

גרסת: הוראות - 16 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר תבור .

בין שכונת ערמונים לכביש 7276

גושים וחלקות:
גוש: 17032, מוסדר, חלקי חלקות: 11.

X: 239495 קואורדינטה
Y: 731503 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת שטח עבור סככה חקלאית לכלים חקלאיים

עיקרי הוראות התכנית:
סככה  לטובת  חקלאי  בשטח  בנייה  והוראות  זכויות  הגדרת 

חקלאית.
הסדרת גישה לסככה באמצעות הגדרת זיקת הנאה.

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4290 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   13/05/2016

בתאריך 09/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טלפון: 04-6772333, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
253-0294272

שם התכנית:תכנית מתאר- מושב אמנון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל 
העליון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 253-0294272 גרסת: 

הוראות - 36 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 21392

שם התכנית:יישוב קהילתי,תמרת
והבנייה,  לחוק התכנון  לסעיף 117  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 21392

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

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
ג/ 16425 שינוי  
ג/ 3377 שינוי  

ג/ במ/ 136 שינוי  
2 /1244 /14 כפיפות  
2 /1244 /17 כפיפות  

02 /1244 /20 כפיפות  
2 /1244 /3 כפיפות  
2 /1244 /4 כפיפות  
2 /1244 /5 כפיפות  
2 /1244 /6 כפיפות  
2 /1244 /7 כפיפות  
2 /1244 /8 כפיפות  
2 /1244 /9 כפיפות  

ג/ 11422 כפיפות  
ג/ 4598 כפיפות  
ג/ 5596 כפיפות  

ג/ 13981 כפיפות  
2 /1244 /11 כפיפות  

יז/ מק/ 3377/ 04 כפיפות  
2 /1244 /1 כפיפות  

2 /1244 /10 כפיפות  
יז/ מק/ 3377/ 02 כפיפות  

תממ/ 2/ 9/ 3 אישור ע"פ תמ"מ 
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תמרת .

בלב עמק יזרעאל, בסמיכות לצומת נהלל.

גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 17702, 17703, 17704, 17705, 17706.

גוש: 17302 חלקי חלקות: 13.

גוש: 17303 חלקי חלקות: 10.

גוש: 17304 חלקי חלקות: 10.
גוש: 17305 חלקות במלואן: 12.

גוש: 17305 חלקי חלקות: 13.
X: 221100 קואורדינטה
Y: 734300 קואורדינטה

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי, יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
251-0310524

שם התכנית:מכון שאיבה דבוריה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל 
המזרחי, יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת מס': 251-0310524 

גרסת: הוראות - 10 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6540 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דבוריה .

יישוב: דברת .
דרומית ליישוב דבוריה 
X: 234363 קואורדינטה
Y: 730888 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 16969 חלקי חלקות: 4.
גוש: 16977 חלקי חלקות: 2, 4.

מטרת התכנית:
הקמת תחנת שאיבת ביוב 

עיקרי הוראות התכנית:
מכון  הקמת  לצורך  הנדסי  למתקן  חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי 

שאיבת ביוב 
שינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך

קביעת הוראות בנייה 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
טלפון:   15241 תבור  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבנייה   לתכנון 
04-6772333, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, עפולה 

18120 טלפון: 04-6429660, 
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17384 חלקות במלואן: 50, 51.
גוש: 17384 חלקי חלקות: 48, 52.

גוש: 17398 חלקות במלואן: 5, 6, 9, 10, 11.
גוש: 17398 חלקי חלקות: 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 21, 22, 42, 51.

מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים חדשה הכוללת שטחים למגורים, שטחים 
למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים והתווית דרכים ודרכי 

גישה

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח ל-:-

מגורים ב, מגורים ומסחר, שטח למבנים ומוסדות ציבור, שטח 
ציבורי פתוח ודרך מוצעת.

שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ושביל. 
שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור לדרך.

קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת זכויות והוראות בנייה.

קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה בחלקות 50 ו 51 בגוש 17384.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון: 04-6468585

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
262-0354845

 שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות הבנייה 
במגרש 84/2 - דיר חנא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת:   262-0354845 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

הוראות - 4 תשריט - 2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מטרת התכנית:
עריכת תכנית מתאר מפורטת לתוספת 150 יח"ד בישוב תמרת.   .1

הסדרת תוספת המגורים בשילוב מיטבי עם מרקם הישוב    .2
הקיים.

 - הקרקע  יעודי  הבנייה  זכויות  הבינוי,  הנחיות  תאמת    .3
לצורכי הישוב בהווה ובעתיד.

עיקרי הוראות התכנית:
באזורי  בנייה  וזכויות  שימושים,הוראות  והסדרת  קביעת    .1

המגורים החדשים.
קביעת התכליות המותרות ליעודי הקרקע.   .2

תכנון מערכת התנועה והכבישים,הסדרת הכניסה לישוב.   .3
תכנון תשתיות מים,ביוב וניקוז   .4

קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות.   .5
קביעת הוראות והנחיות בנייה ועיצוב אדריכלי   .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4727 עמוד  התשעה,   ,7019 הפרסומים  ובילקוט   17/04/2015

בתאריך 15/04/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל   ,04-6429660 טלפון:   18120 עפולה  יזרעאלים, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0250225

שם התכנית:שכונת מגורים צפונית - מתחם 3
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת:   257-0250225 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

הוראות - 14 תשריט - 11
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 8588 שינוי 

ג/ 11063 שינוי 
ג/ 1231 שינוי 

ג/ 14617 שינוי 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר כנא .

בצד הצפון מזרחי של כפר כנא.
X: 232900 קואורדינטה
Y: 739600 קואורדינטה
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 668 שינוי 
ג/ 12735 שינוי 
ג/ 12906 כפיפות 
ג/ 9169 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין .

300 מ' דרומית מכיכר עירית סכנין על דרך 805
X: 228815 קואורדינטה
Y: 751444 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19316 חלקי חלקות: 52.
גוש: 19321 חלקי חלקות: 250, 263, 264.

מטרת התכנית:
הזזת תוואי דרך משולבת

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ב'.
2. שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך משולבת.

3. קביעת התנאים להריסת קירות בתחום הדרך.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
262-0391292

 שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות הבנייה, 
בית וסים רבאח - דיר חנא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת:   262-0391292 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

הוראות - 3 תשריט - 2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6757 שינוי 
ג/ 1232 - צפון שינוי 

ג/ 15132 שינוי 
ג/ 12908 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דיר חנא .

600 מ' מהכניסה המערבית של הכפר דיר חנא
X: 234206 קואורדינטה
Y: 751878 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19418 חלקי חלקות: 84, 90.
גוש: 19419 חלקי חלקות: 68.

מטרת התכנית:
מתן לגיטימציה למבנה קיים להתאמתו בנייה חדשה

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א'1 למגורים ג'.

העלאת אחוזי בנייה.
הגדלת תכסית קרקע.
שינוי בגובה המבנה.

הסדרת קווי בניין תכנוניים במגרש.
הקטנת מרחק מינמלי בין שני מבנים הקיימים על אותו מגרש.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
262-0390310

שם התכנית: הזזת תוואי דרך משולבת בחלקה 264 
- סכנין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת:   262-0390310 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

הוראות - 5 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עמקה רחוב: עמקה .

מזרח מושב עמקא, נחלה הנמצאת מימין לאזור עתיקות תכנית 
ג/15331

X: 216250 קואורדינטה
Y: 764650 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 18686 חלקי חלקות: 20.
גוש: 18687 חלקי חלקות: 65, 76.

מטרת התכנית:
חלוקת נחלה מס' 19 למגרש ונחלה )פיצול מגרש מנחלה( וקביעת 

זכויות וקווי בנין במגרש - ללא שינוי סה"כ זכויות מותרות.

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה למגרש מתוך הנחלה המאושרת.   .1

קביעת זכויות וקווי בנין במגרש ובנחלה - ללא שינוי סה"כ    .2
זכויות בנייה.

מתן הנחיות בינוי ועצוב אדריכלי בהתאם.   .3

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה חבל אשר - ד.נ גליל מערבי, טלפון: 04-9879621

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': ג/ 20074

שם התכנית:קיבוץ עין המפרץ
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 20074 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 13671 שינוי  
ג/ 1210 שינוי  

משצ/ 96 שינוי  
ג/ 1001 שינוי  

ג/ 11043 שינוי  
ג/ 5002 שינוי  
ג/ 1845 שינוי  

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 15132 שינוי 
ג/ 12427 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דיר חנא .

צפון מזרח הישוב דיר חנא
X: 235861 קואורדינטה
Y: 752000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19412, מוסדר, חלקי חלקות: 15, 39.

מגרשים:
18 בהתאם לתכנית ג/ 12427

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה

עיקרי הוראות התכנית:
העלאת אחוזי בנייה מ 100% ל 197% )147% עיקרי + 50% שירות(

הגדלת תכסית קרקע מ 50% ל 58%
שינוי בגובה המבנה מ 12.5 מ' ל 13 מ' )כולל העלייה לגג(.

הסדרת קווי בניין תכנוניים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה לב הגליל, סח'נין טלפון: 04-6746740

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
201-0297952

שם התכנית:הפרדת מגרש מנחלה מס' 19 -עמקא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מערבי  גליל  -ד.נ  אשר   חבל 

201-0297952 גרסת: הוראות - 18 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 5567 שינוי 
ג/ 15820 שינוי 
ג/ 11043 כפיפות 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
255-0253773

שם התכנית:ג/22010 שינוי ייעוד בנחלות 30-31 
מושב עין יעקב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס': 

255-0253773 גרסת: הוראות - 18 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 14561 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ג/ 19734 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עין יעקב .

נחלות 30-31 במושב עין יעקב.
X: 221593 קואורדינטה
Y: 767940 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18420, מוסדר, חלקי חלקות: 13, 30.

מגרשים:
30 בהתאם לתכנית ג/ 14561

מטרת התכנית:
פיצול נחלה 30 ושינוי ייעוד בנחלה 31 למגורים בישוב כפרי 
וקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות תוך שמירה על מדיניות 
הועדה המחוזית בנושא שימושים לא חקלאיים ביישוב חקלאי 

בעל נחלות חקלאיות

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע:

שינוי ייעוד קרקע מ"אזור מגורים" ו "שטח חקלאי מיוחד   o
קרקע  א',  מגורים  כפרי,  בישוב  למגורים  משק("  )מבני 

חקלאית עם הנחיות מיוחדות ו קרקע חקלאית. 
נחלות  בין  גבולות  ותיקון  2 תאי שטח  ל   30 נחלה  פיצול   
30-31 בהתאם להסכמות בין בעלי הנחלות והמצב הקיים 

בשטח. 
קביעת השימושים זכויות והוראות הבנייה המותרים בכל   

ייעוד קרקע:
הוספת יחידת הורים בשטח עד 55 מ"ר לכל נחלה.    o

קביעת מס' יחידות הדיור ויחידות האירוח ביעודי הקרקע.  o
ביעודי  השירות  ושטחי  העיקריים  הבנייה  שטחי  קביעת   o

הקרקע. 
קביעת תכסית הקרקע.  o

קביעת גובה הבנין ומס' הקומות.  o
קביעת נקודת ייחוס למדידת גובה הבנין.  o

קביעת זכויות והוראות הבנייה.  o

חא/ מק/ 2010/ 3 כפיפות  
תממ/ 2/ 9 כפיפות  

ג/ 8287 כפיפות  
חא/ מק/ 2006/ 4 כפיפות  

תמא/ 35 כפיפות  
ג/ 8439 כפיפות  

תמא/ 3/ 11/ ד אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עין המפרץ .

קיבוץ עין המפרץ

גושים וחלקות:
גוש: 10411 חלקי חלקות: 10 - 12.

גוש: 10443 חלקי חלקות: 11, 12.
גוש: 10524 חלקות במלואן: 36, 38, 44, 46.

גוש: 10524 חלקי חלקות: 24, 48, 50.
גוש: 12719 חלקות במלואן: 12, 15, 22 - 24, 43, 46 - 53.

גוש: 12719 חלקי חלקות: 37.
גוש: 12720 חלקות במלואן: 37, 43, 44.

גוש: 12720 חלקי חלקות: 31, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 46, 52, 53.
גוש: 18040 חלקי חלקות: 10, 13.

גוש: 18041 חלקי חלקות: 31 - 32, 63.
X: 756250 קואורדינטה
Y: 209250 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה מחדש של השטח הבנוי של 

קיבוץ עין המפרץ.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע   .1

דרכים  מגורים,  אזור  פתוח,  פרטי  שטח  חקלאי,  אזור  מ:   
קיימות, שטח לבנייני משק.

ל: אזור מגורים א', תעשייה, מתקנים הנדסיים, מבני משק,   
מבנים ומוסדות ציבור, פארק, קרקע חקלאית, שטח ציבורי 
פתוח, שטח פרטי פתוח, ספורט ונופש, נחל/ תעלה/ מאגר 
תכנית  פי  על  ויעוד  קברות  בית  שבילים,  דרכים  מים, 

מאושרת.
קביעת שלבי ביצוע התכנית.   .2

השימושים,  התכליות,  בדבר  לרבות  הוראות,  קביעת    .3
הנחיות  הבנייה,  ואחוזי  שטחי  הקומות,  מס'  בניין,  קווי 
בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות 
בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים  וקביעת  תשתיות,  לפיתוח 

בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.
קטנות  דיור  יחידות   10 והפחתת  דיור  יחידות   80 תוספת    .4
דיור  יחידות   110 ועוד  דיור  יחידות   320 הכולל  לישוב 

קטנות, על פי ההערכה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3181 עמוד  התשעה,   ,6979 הפרסומים  ובילקוט   06/02/2015

בתאריך 02/02/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
חבל אשר -ד.נ גליל מערבי, טלפון: 04-9879621, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה 

מעלה החרמון, מסעדה 12439 טלפון: 04-6983608

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה חרמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
256-0344929

שם התכנית:ג/ 22473 מסחר ותעשייה, בוקעאתא.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה 
גרסת:   256-0344929 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  החרמון 

הוראות - 12 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6121 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בוקעאתה, אזור תעשיה, בוקעאתא.

X: 272548 קואורדינטה
Y: 789552 קואורדינטה

המטרת התכנית:
מסחר  לשטח  ג/6121(  תכנית  )עפ"י  דלק  מתחנת  ייעוד  שינוי 

ותעשיה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מתחנת דלק ודרך מאושרת לשטח מסחר ותעשיה.

שינוי ייעוד מתעשיה לדרך מוצעת.
קביעת זכויות והוראות בנייה בשטח מסחר ותעשיה.

הקלה בקו בניין קדמי מכביש 98.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה 

מעלה החרמון, מסעדה 12439 טלפון: 04-6983608

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

שינוי קווי הבנין בהתאם למצב הקיים והמתוכנן בשטח.  o
הקצאת זיקת הנאה למעבר ברכב לתא שטח מס' 2 ביעוד   
מגורים בישוב כפרי דרך תא שטח מס' 3 ביעוד מגורים א'.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.pnim.gov.il.כל  הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל, מעונה טלפון: 

04-9979659

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה חרמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
256-0308866

שם התכנית:ג/22336 מבני משק, בוקעאתה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה 
גרסת:   256-0308866 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  החרמון 

הוראות - 10 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 2/ 3/ 5 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בוקעאתה .

איזור מטעים בדרום מערב בוקעאתא
X: 271733 קואורדינטה
Y: 789050 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת מבני משק לבעלי חיים )מפטמה(.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ללא ייעוד לשטח מבני משק ודרך מוצעת.

הגדרת זכויות והוראות הבנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמית עפר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 45190-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת גמא לניהול בניין בע"מ, 

והמבקשים: 1. יוסף בולאד. 2. דיף אללה עואד. 3. עבד אל 
צאלח. 4. באסם בולאד, ע"י ב"כ עו"ד עטאף רושרוש, רישיון מס' 
41546 ו/או עו"ד נור סיאגה ו/או עו"ד רים עבאסי, ממשרד עו"ד 
כפר   ,270 ת"ד   ,8/4 רח'  דין,  עורכי  משרד  רושרוש,  את  סיאגה 

מגאר 14930, טל' 04-6778540, פקס' 04-6778541.

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק 
 21.11.2016 ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו 

בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.45 

ביום 7.11.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עטאף רושרוש, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 30674-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ראשון בהפצה בע"מ, ח"פ 51-398346-0,

מרח'  פרוכט,  דוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  רחמים,  יהודה  והמבקש: 
הרצל 182, רחובות, טל' 08-9478051, פקס' 08-9409520.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.11.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.11.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דוד פרוכט, עו"ד  
בא כוח המבקש  

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

פר"ק 19295-08-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נושה עיצובים בע"מ, ח"פ 51-471656-2, 
דרך בן צבי 84, תל אביב.

פישמן,  איתן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אליוף  מייק  והמבקשים: 
מרח' נירים 3, תל אביב 67060, טל' 03-6880303, פקס' 03-6880010.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.8.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.11.2016 בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתן פישמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 13172-09-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ספיידר טבע בע"מ, ח"פ 51-416764-2,

והמבקשים: מרבית עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד עמית עפר, 
מ"אלמוג-עפר" עורכי דין, רח' הארד 3, תל אביב-יפו, טל' -03

6482233, פקס' 03-6486769.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.11.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 10.11.2016.
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיחי 
דרזנר, מרח' נורית 5, תל אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

עמיחי דרזנר, מפרק

טייגר ווב מדיה בע"מ 
 )ח"פ 514600444(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נעמי אסיא, מרח' הברזל 32, תל אביב-יפו, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

נעמי אסיא, עו"ד, מפרקת

אפל שמואל - סוכנות לביטוח )1995( בע"מ 
 )ח"פ 512090838(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רעי 

מילר, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

רעי מילר, עו"ד, מפרק

סוואל נכסים והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 513953224(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/10/2016 
עופר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רשף, מרח' דורון מייבלום 7, חיפה, למפרק החברה.

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 13988-06-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ג'ורג' קס ובניו בע"מ, ח"פ 51-213570-8,

והמבקשים: 1. חוסאם חסן. 2. עלי ח'ליפה. 3. עאדל מישרקי. 
4. מחמוד אבו הנד. 5. יוסף מישרקי, ע"י ב"כ עו"ד נאיף זועבי, 
רישיון מס' 44457, רח' פאולוס השישי 48 )בניין המכון הגבוה(, 
נצרת 16000, מען למכתבים: ת"ד 1888, נצרת עילית 17501, טל' 

04-6083001, פקס' 04-6083002.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.6.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.11.2016 בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נאיף ריאד זועבי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

יפה נוף ירושלים לבנין והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 511538118(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/10/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט איטח, 

מרח' מסילת ישרים 13/1, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

אלברט איטח, עו"ד, מפרק

ק.א.ד. מערכות )ע.ד.( בע"מ 
 )ח"פ 513672279(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/10/2016 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

רן ניסן, מפרק

סלבס בע"מ 
 )ח"פ 511278038(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מייקל 

סולומון, מרח' ז'בוטינסקי 3, רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

מייקל סולומון, מפרק

גלנדואר יצור קלף בע"מ 
 )ח"פ 510836927(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/10/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  ירושלים,   ,13 נשרים  כנפי  מרח'  שחור,  אביגדור  יוסף 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

יוסף אביגדור שחור, עו"ד, מפרק

יוריס אסטרטגיות בע"מ 
 )ח"פ 514428382(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

מלצ'ט, מרח' אליעזר קשאני 3, תל אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

עופר רשף, מפרק

פיקספליט טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 514763887(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/10/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רועי ורשבסקי, מרח' שפע טל 1, תל אביב-יפו 6701318, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

רועי ורשבסקי, עו"ד, מפרק 

מדריך ירושלים.קום בע"מ 
 )ח"פ 514742774(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/10/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורי קסיר, מרח' הצפירה 8, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

אורי קסיר, עו"ד, מפרק

קופי ברנדס גרופ בע"מ 
 )ח"פ 515417111(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן ניסן, 

מרח' הסבוראים 4, תל אביב-יפו, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

מרים ולר, מפרקת

צ.א.ג תפעול )נכסים( בע"מ 
 )ח"פ 512340951(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/10/2016 
מרים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ולר, מרח' המלאכה 19, ראש העין, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

מרים ולר, מפרקת

דרך סיטרין בע"מ 
 )ח"פ 513550277(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/10/2016 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן מרדכי לאלו, מרח' 

הוברמן 22, תל אביב-יפו 6407515, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

דן מרדכי לאלו, עו"ד, מפרק

אגם גג השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512128489(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 09/12/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אטד 3, 
עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

גיורא אגם, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

דניאל מלצ'ט, מפרק

מורד את רוני מחפרונים בע"מ 
 )ח"פ 511651028(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

מורד, מרח' כפר זיתים 1, כפר זיתים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

שלמה מורד, מפרק

צבי חפץ ניהול וייעוץ בע"מ 
 )ח"פ 513295030(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגליה 

חפץ, מרח' הצדף 12, תל אביב-יפו, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

סיגליה חפץ, מפרקת

צ.א.ג פיתוח פרויקטים - חברה לשיווק ישראל בע"מ 
 )ח"פ 512318601(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/10/2016 
מרים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ולר, מרח' המלאכה 19, ראש העין, למפרקת החברה.
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וי-פון בע"מ 
 )ח"פ 513841494(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רוזנברג  במשרד   ,11:00 בשעה   12/12/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב- תל   ,132 בגין  דרך  רח'  דין,  עורכי  שנלר,  אברמוביץ 

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק

קבוצת אלעד אחזקות ובטחון )2008( בע"מ 
 )ח"פ 514019496(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11/12/2016 בשעה 10:00, במשרד נדב מאיוסט - 
משרד עורכי דין, רח' קרן היסוד 45, קריית ביאליק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

נדב מאיוסט, עו"ד, מפרק

גלובל טק ישראל בע"מ 
 )ח"פ 514231042(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11/12/2016 בשעה 10:00, במשרדי פרל כהן צדק 
דוח  הגשת  לשם  אביב-יפו,  תל   ,132 בגין  דרך  רח'  ברץ,  לצר 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

רן גוטפריד, מפרק

ד.ש.ים ונופש בע"מ 
 )ח"פ 512469172(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/10/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 

כהן, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב-יפו, למפרק החברה.

שלי טכנולוגיות הגנה בע"מ 
 )ח"פ 510960453(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דוד  רח'  10:00, אצל המפרק,  09/12/2016 בשעה  ביום  תתכנס 
רזיאל 55, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד שליט, מפרק

השקעות ברק בע"מ 
 )ח"פ 510845217(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 09/12/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מנחם 
בגין 7, קריית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהושע לוין, מפרק 

דרור ואיתמר בע"מ 
 )ח"פ 513070573(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 09/12/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' חפצי-בה 
1, חפצי-בה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דרור שלף, מפרק

ח.ג. אורייטק בע"מ 
 )ח"פ 513865956(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 09/12/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' צרופה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צרופה,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב חיון, מפרק
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כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,20
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון מימון, מפרק

מדזר שרותי אלקטרוניקה ומחשבים בע"מ
)ח"פ 51-195275-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2016, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,20
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון מימון, מפרק

פאן-ד בע"מ
)ח"פ 51-310007-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,27.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' רוטשילד 57, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון שגב, עו"ד, מפרק

סנס אפיל בע"מ
)ח"פ 51-415226-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו 338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בן 

קגן, משד' הצבי 36, חיפה, 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 ייייענה.

 ,1.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
בן קגן, עו"ד, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

דוד כהן, עו"ד, מפרק 

ד.ש.ים ונופש בע"מ 
 )ח"פ 512469172(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אברהם  יוסי  במשרד   ,10:00 בשעה   06/12/2016 ביום  תתכנס 
ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד כהן, עו"ד, מפרק

ר.ע.י.י השקעות ונכסים 
 )ח"פ 513989459(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
13/10/2016, התקבלה החלטה  החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 

את מינויו של המפרק.
נדב דרזנין, עו"ד, מפרק

וי-גרף בע"מ
)ח"פ 51-225240-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2016, בשעה 10.00, אצל גיל רון, קינן ושות', 
משרד עורדי דין, רח' ויצמן 32, בית לסין, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

איל קינן, עו"ד, מפרק

רחל אבידור קריאטיב בע"מ
)ח"פ 51-422424-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 
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גורי - שירותי רפואה
)ח"פ 51-453560-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, 
ת"ד 181, שבי ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר גורי, מפרק

בי. או. טים בע"מ
)ח"פ 51-296689-6(

)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 
התקבלה   ,21.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
הון  וגיוס  השקעות  כלכלי,  ייעוץ  ושות'  חפץ  א.  מחברת  חפץ, 

בע"מ, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 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 ייייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.12.2016, 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אברהם חפץ, מפרק

אמיר א.ח. עסקי רכב טרייד אין בע"מ
)ח"פ 51-380618-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו 338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראפע 

חטיב, מרח' ראשי, ת"ד 29, כפר עוזיר 17903, 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 ייייענה.

אל.איי.אמ.אס מנג'מנט סיסטמס )1993( בע"מ
)ח"פ 51-185891-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,7.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח סופי של המפרק,  32ב, תל אביב, לשם הגשת  רח' הברזל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גונן גלוברמן, רו"ח, מפרק

למפרץ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-345715-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.12.2016, אצל המפרק, רח' אבא אבן 10, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי בן דרור, מפרק

פרון מחקר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-315703-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.12.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' שניר 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,4704087 השרון  רמת   ,26
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן קלמנסון, מפרק

משכן מלאכה ה' בע"מ
)ח"פ 51-007236-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.12.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מגדל 
שושן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה יזרעאלי, מפרק
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חסון נזאר השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-442730-1(

)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   ,22.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נזאר 

נגיב חסון, משכ' הדרוזים, שפרעם 202000, 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 ייייענה.

 ,30.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
נזאר חסון, מפרק

עידן כהן - הובלות בע"מ
)ח"פ 51-241176-0(

)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   ,25.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר אלנתן, מרח' הזיתים 96, גבעת שמואל, 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 ייייענה.

 ,1.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
תומר אלנתן, עו"ד ונוטריון, מפרק

ק. ב הרצליה בע"מ
)ח"פ 51-444008-0(

)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   ,20.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,9.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ראפע חטיב, מפרק

ב.ח אמיר עסקי רכב בע"מ
)ח"פ 51-305729-9(

)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   ,9.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראפע 

חטיב, מרח' ראשי, ת"ד 29, כפר עוזיר 17903, 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 ייייענה.

 ,9.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ראפע חטיב, מפרק

ו. ג'ק אינטרפרייזס בע"מ
)ח"פ 51-425422-6(

)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 
התקבלה   ,15.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולרי 

ג'ק, 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 ייייענה.

 ,20.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  ים,  בת   ,45/3 בלפור  רח'  החברה,  במשרדי   ,8.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
ולרי ג'ק, מפרק
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מ.מ.ד. סחר חלפים בע"מ
)ח"פ 51-126606-6(

)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 27.9.2016, התקבלה החלטה 
ארליך,  דרך  חנוך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' האורגים 16, אשדוד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

חנוך דרך ארליך, עו"ד, מפרק

א.י.מ.ב. אחזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-387278-8(

)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 6.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ויקטור תשובה, מרח' 

היצירה 3, בית ש.א.פ, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק

אית"ם ארץ ישראל תעשיות מתקדמות - קרנות הון 
סיכון )1992( בע"מ

)ח"פ 51-166935-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ויקטור תשובה, מרח' 

היצירה 3, בית ש.א.פ, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 
וסרמן, מרח' טבור הארץ 3/5, טבריה, 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 ייייענה.

 ,20.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות', רח' אבא 
הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב וסרמן, מפרק

אם. יו. אר 2014 בע"מ
)ח"פ 51-514731-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו 338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל 

ברמי, מרח' ביאליק 27, בת ים, 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 ייייענה.

 ,9.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יואל ברמי, מפרק

איקאנו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-465601-6(

)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 3.8.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  יעקב,  יאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רש"י 6, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייייענה.

יאיר יעקב, עו"ד, מפרק
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ציינה ישראל סינרגי בע"מ 
 )ח"פ 514729599(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  321)א((  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   19/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 

יער, מרח' שוהם 5, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/02/2017 
בשעה 10:00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, רח' חזקיהו המלך 41, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 
אמיר יער, מפרק

נ.א.ס.א. החזקות בע"מ 
 )ח"פ 513555623(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  321)א((  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   26/10/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

ברקן אבוט, מרח' הרצל 81, בת ים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/04/2017 
תל–אביב-יפו,   ,3 הברזל  רח'  החברה,  במשרדי   ,12:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 
איתן ברקן אבוט, מפרק

דובר קורינאלדי - משרד עורכי דין 
 )ח"פ 514205749(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

י.ש. מאיה אחזקות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-254977-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן שניידמן, מרח' 

כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 7, בני ברק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יונתן שניידמן, עו"ד, מפרק

א.ג. אינטקט יועצים מסחריים בע"מ
)ח"פ 51-180170-6(

)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 20.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל )גבי( אקרמן, מרח' 

טאגור 21, תל אביב, למפרק החברה.
גבריאל )גבי( אקרמן, מפרק

פסגת הטעמים בע"מ
)ח"פ 51-474053-9(

)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 5.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אל מחדי, מרח' מבצע 

ברוש 5, דימונה, למפרק החברה.
יוסף אל מחדי, מפרק

י.מ. )ארזים( שירותי אריזה ושינוע בע"מ
)ח"פ 51-474065-3(

)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 5.10.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אל מחדי, מרח' מבצע 

ברוש 5, דימונה, למפרק החברה.
יוסף אל מחדי, מפרק
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בית חולים סניטס בע"מ
)ח"פ 51-083807-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' שד' דוד 
המלך 53, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי כלב, מפרק

ספורט ווייז בע"מ
)ח"פ 51-509775-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' רב צעיר 
12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן עוזרי, מפרק

פרסילנס בע"מ
)ח"פ 51-487783-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
זיסמן  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.12.2016 ביום  תתכנס 
שלום 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נהוראי נתיב, מפרק

מיצר התחדשות עירונית בע"מ
)ח"פ 51-476917-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' עפרוני  9.00, אצל המפרק,  1.12.2016, בשעה  ביום  תתכנס 
12, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל ויסגלס, מפרק

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/10/2016 
אילן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דובר, מרח' הסורג 1, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אילן דובר, מפרק

תכשיטי יהלומי אקסקלוסיב בינלאומי מ.ב. בע"מ 
 )ח"פ 512860602(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/10/2016 
כרמל  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  התקבלה החלטה 

נפתלי, מרח' החילזון 3, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

כרמל נפתלי, מפרק 

תלם שילוב ופרוייקטים 2012 בע"מ 
 )ח"פ 514842673(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
סוויל,  מור  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   21/12/2016 ביום  תתכנס 
בנאי עזריאל שטרן, רח' הרכבת 58, מגדל אלקטרה סיטי, קומה 
סופי של המפרק, המראה  דוח  14 תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אלתר מורגנשטרן, מפרק

הוכוולד איתן בע"מ 
 )ח"פ 515155810(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11/12/2016 בשעה 09:30, אצל ד"ר איתן הוכוולד, 
רח' עירית 14, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אריק רובין, עו"ד, מפרק
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי בכר, ממשק 

95, כנף, 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.

 ,1.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שי בכר, מפרק

ת.ש.י דרך 431
)ש"מ 55-024193-9(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
מיזוגו  בעקבות  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  והשתלמות  גמל  הראל  המוגבל  השותף   של 
בע"מ,  וגמל  פנסיה  הראל  המוגבל  השותף  עם   ,51-220520-4
ח"פ 51-226759-2, מדרך אבא הלל 12, רמת גן 5250606, ביום 
1.10.2016, העביר השותף המוגבל הראל גמל והשתלמות בע"מ 
שקלים   199 סך  על  העומדות  בשותפות,  זכויותיו  מלוא  את 

חדשים, לשותף המוגבל הראל פנסיה וגמל בע"מ.

נמרוד ברוך, עו"ד
בא כוח השותפות

קווליטסט פיתוח והדרכה 
)ש"מ 55-026763-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,27.9.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל אייל זילברמן העביר את מלוא חלקו בשותפות 
 ,98 יגאל אלון  ליופיטר בידקו בע"מ, ח"פ 51-547317-1, מרח' 

תל אביב, ישראל.
כפיר זגה, עו"ד
בא כוח השותפות

מסגרית דני כהן בע"מ
)ח"פ 51-255212-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
פנחס  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.12.2016 ביום  תתכנס 
לבון 1, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל כהן, מפרק

איטיאם 4 יו בע"מ
)ח"פ 51-509937-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הרץ גוסטב 25, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן ענתר מאיר, מפרק

ש.קריחלי בע"מ
)ח"פ 51-254211-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אח"י להב 
3, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל קריחלי, מפרק

טקסי קאר
)ח"פ 51-345314-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 




