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הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ההשגה על החלטה
בדבר אי–התאמה ביטחונית וממלא מקומו
לפי חוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב2002-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב)( )1לחוק
שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב ,12002-ולפי תקנה 12
לתקנות שירות הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות
סיווג ביטחוני לעובדיו ,הודעה לאדם בדבר אי–התאמה
ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי–התאמה ביטחונית),
התשס"ג ,22003-לאחר התייעצות עם שר המשפטים ,שבתי
ומיניתי לתפקיד יושב ראש ולתפקיד ממלא מקום יושב ראש
ועדת ההשגה על החלטה בדבר אי–התאמה ביטחונית למשרה
או לתפקיד שסווגו בסווג ביטחוני ,את אלה:
( )1השופט (בדימוס) יוסף גולדברג לתפקיד יושב ראש הוועדה
 תוקף המינוי לשנתיים ,מיום י"ט בחשוון התשע"ג (4בנובמבר ;)2012
( )2השופט (בדימוס) חיים פורת לתפקיד ממלא מקום יושב
ראש הוועדה  -תוקף המינוי לשנתיים ,מיום י"ט בחשוון
התשע"ג ( 4בנובמבר .)2012
י"ט בחשוון התשע"ב ( 4בנובמבר )2012
(חמ )3-3238
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה
		
__________
 1ס"ח התשס"ב ,עמ' .179
 2ק"ת התשס"ג ,עמ' ..462

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
ט' בחשוון התשע"ג ( 25באוקטובר )2012
(חמ )3-3281
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		

מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב],
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 11959-נוסח משולב] (להלן-החוק) ,וסעיף 5
לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את פרופ'
יעקב בר חיים ,רופא מוסמך ,לחבר ועדות ערעור לפי החוק,
במחוז המרכז.
תוקף המינוי לשנה.
כ"ד באלול התשע"ב ( 11בספטמבר )2012
(חמ -3-323ה)1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

הודעה בדבר מינוי ועדת שירות לעיריות
הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה

לפי פקודת העיריות

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )3לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה( 2להלן  -חוק היסוד),
שהמשנה לראש הממשלה ,השר סילבן שלום ,ימלא את
תפקידיו של ראש הממשלה ,לפי סעיף (16א) לחוק היסוד ,בעת
העדרו מהארץ ,מיום ט"ו בחשוון התשע"ג ( 31באוקטובר )2012
עד יום ט"ז בחשוון התשע"ג ( 1בנובמבר .)2012

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 174א(ז) לפקודת
העיריות ,1מיניתי את חברי ועדת השירות שהרכבה כדלקמן:

על פי סעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
ט"ז בחשוון התשע"ג ( 1בנובמבר )2012
(חמ )3-3281
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר אבי דיכטר ימלא
את מקום שר הביטחון ,מיום י"ג בחשוון התשע"ג ( 29באוקטובר
 )2012עד יום ט"ו בחשוון התשע"ג ( 31באוקטובר .)2012
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
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()1

ישראל שפיצר  -משרד הפנים  -יושב ראש;

()2

יצחק מאיר הלוי  -ראש עיריית אילת  -חבר;

()3

אריה טל  -ראש עיריית טירת הכרמל  -חבר;

()4

שמעון לנקרי  -ראש עיריית עכו  -חבר;

( )5דפנה קינן  -היועצת המשפטית של עיריית רעננה  -חברה;
( )6אילן שדה  -מנהל אגף משאבי אנוש בעיריית חיפה  -חבר;
( )7נתן בביוף  -סגן בכיר ליועץ המשפטי למשרד הפנים -
חבר ודינה אייזנברג  -ממונה (כוח אדם ושכר ברשויות
המקומיות) הלשכה המשפטית במשרד הפנים ,ירושלים
 ממלאת מקומו;()8

אבי הלר  -משרד הפנים  -חבר;

()9

דלית זילבר  -הממונה על מחוז ירושלים  -חברה.

כל המינויים הקודמים לחברי ועדת השירות וכל ההודעות
הקודמות על מינוי הוועדה ועל שינויים בהרכבה  -בטלים.
א' בחשוון התשע"ג ( 17באוקטובר )2012
(חמ )3-2650
אליהו ישי
			
שר הפנים
		
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשס"א,
עמ' .450

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

מינוי ממלא מקום לחבר הנהלת הקרן למען בעלי חיים

מינוי ממלא מקום של נציג שר האנרגיה והמים
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון
והבנייה) התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי הגדרת "הוועדה" שבתקנה  1לתקנות
הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון והבנייה),
התשע"ב ,12012-אני ממנה את ויקטור בריודין ,ת"ז ,304248636
עובד משרד האנרגיה והמים ,לממלא מקום נציגי בוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה כמשמעותה בסעיף  7לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 21965-להלן  -החוק) ,לרבות ועדת משנה
שלה ,במחוזות ירושלים ,תל אביב ,חיפה ,המרכז ,הצפון
והדרום ,שלו הזכויות והחובות הקבועות בחוק ביחס לממלא
מקום חבר ועדה מחוזית.
י' באלול התשע"ב ( 28באוגוסט )2012
(חמ )3-4487
עוזי לנדאו
			
שר האנרגיה והמים
		
__________
 1ק"ת התשע"ב ,עמ' .1089
 2ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .330

לפי חוק עבודת נשים ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  22לחוק עבודת נשים ,התשי"ד-
( 21954להלן  -החוק) ,אני מעביר ללילך ביטון ,ת"ז ,029492030
ולכרמן נעים מרום ,ת"ז  ,310256433את סמכויותיי לפי סעיפים
 9ו–9א לחוק.
העברת הסמכויות לפי החוק לורד קרסנטי ,ת"ז 27289461
 -בטלה.
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כ"ט בחשוון התשע"ג ( 14בנובמבר )2012
(חמ )3-2191
			
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
__________
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
 3י"פ התשע"א ,עמ' .3770

הסמכת נותנת אישור
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את עובדת משרדי,
מרינה וייצמן ,ת"ז  ,309125532לנותנת אישור לצורך מתן רישיון
או היתר זמני לעסק לפי החוק.
תוקף ההסמכה כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה
במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

כ"ה באלול התשע"ב ( 12בספטמבר )2012
(חמ )3-2573
			
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
		
__________
 1ק"ת התשנ"ה ,עמ' .676

הודעה על הנחת תכנית

העברת סמכויות

ה' בחשוון התשע"ג ( 21באוקטובר )2012
(חמ )3-2495
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
__________
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ח ,עמ' .329

לפי תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעל חיים) (קרן למען
בעלי חיים) ,,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות צער בעלי חיים (הגנה
על בעלי חיים (קרן למען בעלי חיים) ,התשנ"ה ,11995-אני
ממנה את מורד פרץ ,ת"ז  ,040148850סגן חשב המשרד להגנת
הסביבה ,לממלא מקומו של עמי טלמור ,חשב המשרד להגנת
הסביבה בהנהלת הקרן למען בעלי חיים ,כל עוד מורד פרץ
משמש בתפקידו כסגן החשב במשרד להגנת הסביבה.

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית הניקוז "תעלת בוסתן
הגליל" ,שהחליטה עליה רשות ניקוז גליל מערבי ,הונחה
במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות
המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
גליל מערבי ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדות :רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי,
ד"נ אשרת .25209
כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012
(חמ -3-71ה)1-1
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית הניקוז "נחל
נעמן  -קטע מול "שכונת אפק"" ,שהחליטה עליה רשות ניקוז
גליל מערבי ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
גליל מערבי ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדות :רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי,
ד"נ אשרת .25209
כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012
(חמ -3-71ה)1-1
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351
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מינוי מבקרת
לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי,
התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לפיקוח על יצור של בעלי
חיים ושל תוצרת מן החי ,התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני
ממנה את ד"ר מיכל חנוביץ-ציוני ,ת"ז  ,29745940עובדת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר למבקרת לעניין החוק.
תוקף המינוי כל עוד המתמנה מכהנת בתפקידה.
ו' בחשוון התשע"ג ( 22באוקטובר )2012
(חמ )3-1223
			
אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ' .44

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את ד"ר רוני עוזרי
רופא וטרינר ממשלתי ,למנהל השירותים הווטרינריים מיום
כ"ח בחשוון התשע"ג ( 13בנובמבר  )2012עד יום א' בכסלו
התשע"ג ( 15בנובמבר .)2012
ט' בחשוון התשע"ג ( 25באוקטובר )2012
(חמ )3-1469
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"א ,עמ' .81

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את הרופאה
הווטרינרית ,עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן -
המשרד) מיכל חנוביץ-ציוני ,ת"ז  ,29745940לרופאה וטרינרית
ממשלתית.
תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנה כאמור מורשית לעסוק
ברפואה וטרינרית לפי סעיף  3לחוק הרופאים הווטרינריים,
התשנ"א ,21991-וכל עוד היא משמשת במשרתה במשרד.
ו' בחשוון התשע"ג ( 22באוקטובר )2012
(חמ )3-1469
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"א ,עמ' .81
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .76

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיף (40ב) לחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית
המדד שפורסם בדצמבר  2011לעומת המדד שפורסם בפברואר
__________
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .278
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 ,2011החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012סכומי
העיצום הכספי לפי סעיף  34לחוק ,הם כלהלן:
()1

בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34א) לחוק -
(א)

ליחיד  76,470 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);

(ב)

לתאגיד  152,940 -ש"ח;

()2

בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ב) לחוק  509,800 -ש"ח;

()3

בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ג) לחוק -
(ג)

ליחיד  230,430 -ש"ח;

(ד)

לתאגיד  460,860 -ש"ח;

( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ד) לחוק  2,550 -ש"ח
בשל כל טון של פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מיחזור
מוכר בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף  6לחוק;
( )5בסעיף (34ה)( )2לחוק  2,040 -ש"ח בשל כל טון של פסולת
אריזות שלא בוצע לגביו מיחזור מוכר בהתאם ליעדי
המיחזור לפי סעיף  6לחוק.
כ"ח בחשוון התשע"ג ( 13בנובמבר )2012
(חמ )3-4317
			
יורם הורביץ
המנהל
		

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אוגוסט
 2012היה  5.41אחוזים.
כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012
(חמ )3-2468
			
ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח
__________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174

הסמכת מנהל
לפי תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל),
התשנ"ה1994-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות רישוי עסקים (תחנות
מיון לביצי מאכל) ,התשנ"ה( 11994-להלן  -התקנות) ,אני
מסמיך את הרופא הווטרינר הממשלתי ,ד"ר סרחיו דולב ,ת"ז
 ,015899180למנהל לעניין התקנות.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד למוסמך יש רישיון
לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינרים,
התשנ"א ,21991-וכל עוד הוא משמש בתפקיד רופא וטרינר
ממשלתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012
(חמ )3-2527
נדב גלאון
			
מנהל השירותים הווטרינריים
__________
 1ק"ת התשנ"ה ,עמ' .243
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .76

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  562חלק  - 4בטיחות צעצועים :ערכות משחק לניסויים
כימיים ולפעילויות הקשורות בהם ,מאוקטובר  2012בא
במקום המהדורה מספטמבר ;2008
ת"י  1497חלק  - 1מיתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי
השגחה :דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה ,מאוקטובר
;2012
ת"י  1497חלק  - 2מיתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי
השגחה :הוראות לבחינה ,לתחזוקה ולתפעול האתר,
מאוקטובר ;2012
ת"י  - 1568קירות מסך :תכן ותפקוד ,מאוקטובר  2012בא במקום
המהדורה מינואר ;2005
ת"י  - 1596מערכות מתזים  -התקנה ,מאוקטובר  2012בא
במקום המהדורה מאפריל ;2010
ת"  1918חלק  - 2נגישות הסביבה הבנויה :הסביבה שמחוץ
לבניין ,מאוקטובר  2012בא במקום המהדורה מנובמבר
;2001
ת"י  60034חלק  - 30מכונות חשמל מסתובבות :רמות נצילות
של מנועי השראה תלת–מופעיים ,כלוביים ,במהירות
קבועה (קוד  ,)IEמאוקטובר  2012בא במקום ת"י 5289
מאפריל ;2006
ת"י  60870חלק  - 5.11ציוד ומערכות לבקרת רחק :פרוטוקולי
תמסורת  -תקן נלווה למשימות בקרת רחק בסיסיות,
מאוקטובר ;2012
ת"י  60870חלק  - 5.13ציוד ומערכות לבקרת רחק :פרוטוקולי
תמסורת  -תקן נלווה למנשק אינפורמטיבי של ציוד הגנה,
מאוקטובר ;2012
ת"י  60870חלק  - 5.14ציוד ומערכות לבקרת רחק :פרוטוקולי
תמסורת  -גישה לרשת בעבור ת"י  60870חלק 5.11
באמצעות שימוש בפרופילי תעבורה תקניים ,מאוקטובר
;2012
ת"י  60870חלק  - 6.53ציוד ומערכות לבקרת רחק :פרוטוקולי
בקרת רחק התואמים את תקני  ISOואת המלצות איגוד
התקשורת הבין–לאומי  - ITU-Tשירותים ופרוטוקול
 ,TASE.2מאוקטובר ;2012
ת"י  61970חלק  - 1מנשק תכנות יישומים למערכת ניהול
אנרגיה ( :)EMS-APIהנחיות ודרישות כלליות ,מאוקטובר
;2012
ת"י  61970חלק  - 2מנשק תכנות יישומים למערכת ניהול
אנרגיה ( :)EMS-APIמילון מונחים ,מאוקטובר ;2012
ת"י  - 62051מניית חשמל :מילון מונחים ,מאוקטובר ;2012
ת"י  62051חלק  - 1מניית חשמל :החלפת נתונים לצורך
קריאת מונים ,בקרת תעריף ועומסים  -מילון מונחים -
מונחים הקשורים להחלפת נתונים באמצעות ציוד מנייה
המשתמש ב– ,DLMS\COSEMמאוקטובר ;2012
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

ת"י  62052חלק  - 11ציוד למניית חשמל (זרם חילופים) :דרישות
כלליות ,בדיקות ותנאי בדיקה  -ציוד מנייה ,מאוקטובר
;2012
ת"י  62052חלק  - 21ציוד למניית חשמל (זרם חילופים):
דרישות כלליות ,בדיקות ותנאי בדיקה  -ציוד לבקרת
תעריף ועומסים ,מאוקטובר .2012
ט"ו בחשוון התשע"ג ( 31באוקטובר )2012
(חמ )3—96
דני גולדשטיין
			
המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
   

הודעה בדבר שינוי בתקן
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:
ת"י  - 118בטון :דרישות ,תפקוד וייצור ,גיליון תיקון מס' 3
מאוקטובר  2012למהדורה מספטמבר  2008ולגיליונות התיקון
ממאי  2010ומדצמבר .2011
ט"ו בחשוון התשע"ג ( 31באוקטובר )2012
(חמ )3-96
דני גולדשטיין
			
המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ד בתשרי התשע"ג (10
באוקטובר  ,)2012בתיק בד"א  ,027/2012החליט לדחות את
ערעורו של עורך הדין יעקב שפירא ,ת"ז  ,789123רישיון מס'
 ,5262ולהטיל עליו עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת
הדין לתקופה של  42חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ד בתשרי התשע"ג ( 10באוקטובר
 )2012עד יום א' בניסן התשע"ו ( 9באפריל .)2016
כ"ח בתשרי התשע"ג ( 14באוקטובר )2012
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ' באלול התשע"ב (7
בספטמבר  ,)2012בתיק בד"א  ,033/2012החליט להטיל על עורך
הדין יוסף רסמי עמארנה ,ת"ז  ,27666437רישיון מס' ,18414
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של
 12חודשים.
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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תוקף ההשעיה מיום ט"ז בחשוון התשע"ג ( 1בנובמבר
 )2012עד יום כ"ז בחשוון התשע"ד ( 31באוקטובר .)2013

תוקף ההשעיה מיום ז' בחשוון התשע"ג ( 23באוקטובר
 )2012עד יום ה' באייר התשע"ג ( 15באפריל .)2013

י"ב בחשוון התשע"ג ( 28באוקטובר )2012
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין

ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ז באלול
התשע"ב ( 4בספטמבר  ,)2012בתיק בד"מ  ,139/2011החליט
להטיל על עורך הדין שמעון לפידות ,ת"ז  ,10817641רישיון מס'
 ,11890עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של  8חודשים שירוצו בחופף להשעיה קודמת ו– 9חודשים
נוספים שירוצו במצטבר.

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בבאר שבע ,בשבתו ביום ט"ו בחשוון
התשע"ג ( 31באוקטובר  ,)2012בתיק בד"מ  ,008/2010החליט
להטיל על עורך הדין עמית שטרן ,ת"ז  ,564946218רישיון מס'
 ,13939עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של  18חודשים ,וכן הפעיל עונש מותנה מתיק בד"מ 7/2003
לתקופה של  18חודשים שירוצו בחופף.

תוקף ההשעיה מיום ט"ז באב התשע"ג ( 23ביולי  )2013עד
יום כ"ב בניסן התשע"ד ( 22באפריל .)2014

תוקף ההשעיה מיום כ"ה באדר התשע"ג ( 7במרס )2013
עד יום י"א באלול התשע"ד ( 6בספטמבר .)2014

י"ד בחשוון התשע"ג ( 30באוקטובר )2012
(חמ )3-94
			
איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

י"ט בחשוון התשע"ג ( 4בנובמבר )2012
(חמ )3-94
			
איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר עיכוב ביצוע עונש השעיה

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ב בחשוון
התשע"ג ( 28באוקטובר  ,)2012בתיק בד"מ  ,024/2011החליט
להטיל על עורך הדין אלון סולומון ,ת"ז  ,25737552רישיון מס'
 ,34747עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של  3שנים.

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  69 ,68ו– 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו ביום כ"ד בחשוון התשע"ג ( 9בנובמבר
 ,)2012בתיק עמל"ע  ,34576-10-2012החליט על עיכוב ביצוע
עונש ההשעיה שהוטל על עורך הדין אליעזר אבני ,ת"ז
 ,56726862רישיון מס'  ,13112עד לדיון בערעורו.

תוקף ההשעיה מיום י"ב בחשוון התשע"ג ( 28באוקטובר
 )2012עד יום י"ד בחשוון התשע"ו ( 27באוקטובר .)2015
י"ג בחשוון התשע"ג ( 29באוקטובר )2012
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ז' בחשוון התשע"ג
( 25באוקטובר  ,)2012בתיק בד"מ  ,058/2012החליט להטיל על
עורך הדין שלמה ולד ,ת"ז  ,2404523רישיון מס'  ,7798עונש של
השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין.
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

1450

כ"ח בחשוון התשע"ג ( 13בנובמבר )2012
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ח ,עמ' .595

הודעה על מינוי מפקחת
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,11985-מיניתי את אולגה בוריסוב ,ת"ז
 ,317170066עובדת עיריית נתיבות (להלן  -העירייה) ,שקיבלה
הכשרה למילוי תפקידה לעניין העבירות המינהליות המנויות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על
כלבים) ,התשס"ז ,22007-למפקחת בתחום העירייה.
ט' בחשוון התשע"ג ( 25באוקטובר )2012
(חמ )3-1923
יחיאל זוהר
			
ראש עיריית נתיבות
		
__________
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ח ,עמ'  ;144י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

הודעותלפיחוקהתכנווהבנייה,התשכ"ה1965–


מחוזהצפו
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:טבריה
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
ג20039/
שהתכנית:שינויזכויתבניהמתחבזלתטבריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבנייהטבריהמופקדתתכניתמפורטתמס'
ג20039/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 12078/
שינוי 
ג/מק12078/א 
שינוי 
ג 11764/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 13/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:טבריה.
קואורדינטהX: 250325
קואורדינטהY: 744050
גושיוחלקות:
גוש15033:חלקותבמלוא.5553:
גוש15033:חלקיחלקות,4645,39,37,35,13,3:
.56,48
גוש15177:חלקיחלקות.42:
מטרתהתכנית:
 .1תוספת זכויות בנייה למטרת שרות במתח בזלת
טבריה.
 .2הסדרת גישה למתח ולחניו וכיכר קיימת בי דר
331לדר.28
עיקריהוראותהתכנית:
 .1תוספת זכויות בנייה למטרת שרות בלבד ,מ230%
ל.290%
.2הגדלתהתכסיתהמותרת,מ60%ל.90%
.3הקטנתקוויבני.
.4שינויייעודמשצ"פלדרמוצעתוהסדרתכיכרקיימת.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידי התכנית,וככלהזכאילכעל פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדי הועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה טבריה ,טבור האר  טבריה
טלפו04-6739526:

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:יוקנעעילית
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19107/
שהתכנית:שינויבהוראותוזכויותבנייה ,
יוקנעעילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19107/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסותלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תרשצ 2/14/14/
שינוי 
ג4340/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:יוקנעעילית.
גושיוחלקות:
גוש12088:חלקותבמלוא.34:
קואורדינטהX: 208975
קואורדינטהY: 728150
מטרתהתכנית:
שינויבהוראותוזכויותבניה
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתזכויותבניה
שינויבהוראותבינוישינוימספרקומותוגובההבניי.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
20/04/2012ובילקוטהפרסומי,6431התשע"ב,עמוד
,4691בתארי.14/06/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהצפו,דרקרייתהממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלפו ,04-6508555 :וכ במשרדי
הועדההמקומית לתכנוולבנייהיוקנעעילית,צאלי1
יוקנעעילית20692טלפו,04-9596095:וכלהמעוניי
רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי
פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:כרמיאל
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'גנ17751/
שהתכנית:מרכז"רנסנס",אזורתעשיהכרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'גנ17751/
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איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 16088/
שינוי 
ג 2371/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כרמיאל.
גושיוחלקות:
גוש19160:חלקיחלקות.41,23,10:
קואורדינטהX: 230270
קואורדינטהY: 758950
מטרתהתכנית:
שינויייעוד קרקעמתעשיהלמסחרמשולבבתעשיההוספת
שימושילמסחרללאהגדלתשטחיבנייההמאושרי
עיקריהוראותהתכנית:
תוספת מסחר ללא הגדלת שטחי בנייה הסדרת תנועה
וחניה במגרש ופיתוח שטח בהתא לתכליות המוצעות
קביעתהוראותבנייהועיצובאדריכלי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 25/04/2010ובילקוט הפרסומי ,6093 התשע ,עמוד
,3177בתארי.01/06/2010

גושיוחלקות:
גוש17806:חלקותבמלוא.23:
מטרתהתכנית:
העלאת אחוזי בנייה בחלקה  23למת אפשרות לבנייה
חדשה.
עיקריהוראותהתכנית:
.1הגדלתוקביעתאחוזיבניה.
.2שינויקוויבניי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקרייתהממשלהנצרתעילית17511טלפו:
,04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה מגדל העמק ,מגדל העמק
טלפו.06-6507715:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מגדלהעמק
עילית 17511טלפו.04-6508555:וכבמשרדיהועדה
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'
המקומית לתכנו ולבנייה כרמיאל ,כרמיאל  טלפו:
 ,04-9085671וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ג19905/
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
שהתכנית:הסדרתשימושיקרקעלמסחרותעשיה
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
מגדלהעמק




מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מגדלהעמק
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19895/
שהתכנית:תוספתזכיותבנייהבחלקה 23
מגדלהעמק.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מגדל העמק מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19895/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג/במ 160/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
קואורדינטהX: 222600
קואורדינטהY: 731575
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נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבנייהמגדלהעמקמופקדתתכניתמפורטתמס'
ג19905/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 9534/
שינוי 
תמא 35/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מגדלהעמק,אזורתעשיהדרו.
קואורדינטהX: 216550
קואורדינטהY: 735000
גושיוחלקות:
גוש17377:חלקיחלקות.7:

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

מטרתהתכנית:
הסדרת שמושי קרקע לתעשיה ומסחר וקביעת הוראות
בינוי.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמתעשיהלמסחרותעשיה.
קביעתהוראותבנייהבהתאלתכניתהבינויכוללהסדרי
תנועהופתרוחניות.
קביעתכללילפיתוחנופיוגינולפינספחנו.
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה מגדל העמק ,מגדל העמק
טלפו.06-6507715:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג20193/
שהתכנית:הגדלתאחוזיבנייהומס'יח"דהרצל,16
נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'ג.20193/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 851/
שינוי 
ג 10715/
שינוי 
ג/במ 103/
שינוי 
תמא 13/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נהריהרחוב:הרצל.16
קואורדינטהX: 209335
קואורדינטהY: 768775

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

גושיוחלקות:
גוש18166:חלקותבמלוא.91:
גוש18166:חלקיחלקות.62:
מטרתהתכנית:
הקמתבנימגוריב16יח"דב7קומות
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ומספר יחידות דיור .תוספת קומה,
גובה  ,הקטנת קו בני  אחורי מערבי  4.5והבלטת
גזוזטראותבק.ב.קדמימזרחי.
תוספת זכויות הבנייה מכח תכנית זו ישמש לצור
הרחבתהפנטהאוזושינוייבדירהבקומתהקרקע.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה נהריה ,נהריה ,טלפו:
.04-9879827


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19536/
שהתכנית:הגדלתזכויותבנייהצפיפותוקומהברח'
זבוטינסקי32נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'ג19536/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 851/
שינוי 
ג 10715/
שינוי 
ג/במ 103/
שינוי 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 13/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נהריה.
קואורדינטהX: 208975
קואורדינטהY: 768510
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גושיוחלקות:
גוש18167:חלקותבמלוא.44:
גוש18167:חלקיחלקות.64:
מטרתהתכנית:
הקמתשניבניינימחובריבנייAב3יח"דב3קומות
עיקריהוראותהתכנית:
תוספתאחוזיבניה ,הגדלת מספר יח"ד,תוספתקומות,
שינויבקוויבניי,מרתחניהואיכסובבניימזרחישינוי
בקוי בניי צידיי ,הבלטת גזוזטראות בקו בניי קדמי
ואחורי,שינויבתכסית.


מטרתהתכנית:
הגדלתשטחלמתקניהנדסיילצורבניתבריכתמי
בנפח  2000קוב ,על מנת לספק את תצרוכת המי
הצפויהבשכונתהגליל
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודממרכזאזרחילמתקניהנדסיי.
קביעת הוראות בנייה כגו :אחוזי בניה ,גובה המבנה,
מספרקומותוכו.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה נצרת   ,נצרת  16000טלפו:
04-6459200

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנו ולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
המקומית לתכנו ולבנייה נהריה ,נהריה טלפו:
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
.04-9879827
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו

והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נצרתעילית
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת

מס'ג16668/
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נצרת
שהתכנית:שינויייעודמתעשיהלמלאכהמשולב
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
במסחר,נצרתעילית
ג19823/
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
שהתכנית:שכונתהגליל"אוקובי",בריכתמי,נצרת
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישור תכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'ג16668/
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
לתכנוולבנייהנצרתמופקדתתכניתמתארמקומיתמס'
היתריאוהרשאות
ג19823/
המתייחסתלתכניותהבאות:

ללאאיחודוחלוקה
:
איחודוחלוקה
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
ג 3057/
שינוי 
היתריאוהרשאות
ג 3885/
שינוי 
המתייחסתלתכניותהבאות:
תממ 9/2/
כפיפות 
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 


4952
/
ג
שינוי 
תמא 35/
כפיפות 
ג 18951/
כפיפות 
תמא 15/23/
אישורע"פתמ"א 
ג 11810/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נצרתעילית.
יישוב:נצרת.
גושיוחלקות:
קואורדינטהX: 227500
גוש16652:חלקיחלקות.44:
קואורדינטהY: 735875
גוש17742:חלקותבמלוא.87:
גושיוחלקות:
גוש17742:חלקיחלקות.9,3:
גוש17825:חלקותבמלוא.140:
קואורדינטהX: 230347
גוש17825:חלקיחלקות.139:
קואורדינטהY: 734099
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ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

מטרתהתכנית:
תכנומחדששל חלקמאזורהתעשיהע"יחלוקתהשטח
לייעודי קרקע :תעשיה,מסחר ותעסוקה ,מלאכה,מסחר
ותעשיהקלהומלאכה.
ארגו תנועה וחניה כדי לאפשר ניצול פוטנציאל
המגרשי.
עיקריהוראותהתכנית:
קביעת שימושי הוראות לייעודי הקרקע בתחו
התכנית.
קביעתזכויותבנייהלייעודיהקרקעבתכנית.
התויתדרכי.
קביעתהוראותלבינויופיתוחהשטח.
הקלה מתמ"א  23בדבר בנייה בתחו הרצועה לתכנו
שלמסילתהברזל.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
23/03/2012ובילקוטהפרסומי,6419התשע"ב,עמוד
,4176בתארי.21/05/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית 17511טלפו.04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה נצרת עילית ,גלבוע  16נצרת
עילית  טלפו ,04-6478828 :וכל המעוניי רשאי לעיי
בהבימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נצרתעילית
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'ג18509/
שהתכנית:הרחבתביתעלמי,נצרתעילית
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
מס'ג18509/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 3057/
שינוי 
ג 609/
שינוי 
ג 2479/
שינוי 
ג 17210/
פירוט 
תמא 19/
פירוט 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נצרתעילית.
גושיוחלקות:
גוש17533:חלקיחלקות.29,9,7:
מטרתהתכנית:
הרחבתביתהעלמיהעירוניבנצרתעילית
עיקריהוראותהתכנית:
קביעת הוראות לבינוי ופיתוח השטח כולל מפלסי
עיקרי,ניקוזותשתיותראשיות


ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
25/11/2011ובילקוטהפרסומי,6346התשע"ב,עמוד
,1577בתארי.22/12/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהצפו,דרקרייתהממשלהנצרת
עילית 17511טלפו,04-6508555 :וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה נצרת עילית ,גלבוע  16נצרת
עילית ,טלפו ,04-6478828 :וכל המעוניי רשאי לעיי
בהבימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נצרתעילית,יזרעאלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19808/
שהתכנית:מפרידהושעיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה נצרת עילית ,יזרעאלי ,מופקדת תכנית
מתארמקומיתמס'ג19808/
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תמ"א 22/
שינוי 
ג 1875/
שינוי 
ג 4733/
שינוי 
משצ 100/
שינוי 
ג 12955/
שינוי 
תמא/11/3/ג 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נצרתעילית.
יישוב:הושעיה.
גושיוחלקות:
גוש17626:חלקיחלקות.118,61:
גוש17627:חלקיחלקות.4:
גוש17628:חלקותבמלוא.118,5:
גוש17628:חלקיחלקות.1312,6,43:
גוש17631:חלקיחלקות.4:
גוש17643:חלקיחלקות.4,1:
מטרתהתכנית:
קביעתהוראותמפורטותלהקמתמחלפוהושעיהבכביש
77
עיקריהוראותהתכנית:
ייעודשטחילדר
הטלתמגבלותבנייהקבועותוזמניותעלשטחיסמוכי
לדרהמוצעתבתכניתמעליהומתחתיה
קביעתעקרונותבינויופיתוחלדרפיתוחושיקונופי
קביעתאמצעילהגנתעלהסביבה
הסדרתדרכיחקלאיות
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כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני ,www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדי הועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה נצרת עילית ,גלבוע  16נצרת
עילית טלפו ,04-6478828 :ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהיזרעאלי,עפולה18120טלפו.04-6429660:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:עכו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19151/
שהתכנית:פנינתהטיילת,עכו
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה עכו מופקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטתמס'ג19151/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 7101/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:עכו.
קואורדינטהX: 207050
קואורדינטהY: 759750
גושיוחלקות:
גוש18001:חלקותבמלוא.26:
מטרתהתכנית:
הוספת שימוש מסחר ותיירות לשימוש מגורי .הוספת
זהויותבנייהלקומהתתקרקעית
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמאזורמגוריג'לאזורמגוריומסחרותיירות
קביעתהוראותוזכויותבניה


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
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בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה עכו ,ויצמ 35 עכו טלפו :
04-9956118


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:עכו
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19358/
שהתכנית:הגדלתזכויותבנייהברח'השח,22עכו
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבנייהעכומופקדתתכניתמתארמקומיתמס'ג/
19358
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 9763/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:עכו.
קואורדינטהX: 207650
קואורדינטהY: 760850
גושיוחלקות:
גוש18043:חלקותבמלוא.175:
גוש18043:חלקיחלקות.223,212:
מטרתהתכנית:
הגדלתזכויותבנייהושינויבהוראותהבינויבחלקה175
בגוש18043ברחובהשח22עכו
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתבאחוזיהבנייה
הגדלהבתכסית
שינויגובההבניי
שינוימס'קומותמותרי
שינויבקוויבניימותרי


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה עכו ,ויצמ 35 עכו ,טלפו:
.04-9956118


ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:בקעתביתהכר
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'
ג19962/
שהתכנית:תוספתשטחמגורימערבנח
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה בקעת בית הכר מופקדת תכנית
מפורטתמס'ג19962/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 999/
כפיפות 
ג 6775/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נח.
קואורדינטהX: 229550
קואורדינטהY: 759675
גושיוחלקות:
גוש19142:חלקיחלקות.2120:
מטרתהתכנית:
הרחבת שטח מגורי במערב הישוב נח ,לצור מת
לגיטימציהלמבניקיימי.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמשטחללאתכניתמאושרתלאזורמגוריב'.
.2קביעתזזכויותוהוראותבניה.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה בקעת בית הכר ,כרמיאל
טלפו04-9580693:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:גבעותאלוני
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'ג18470/
שהתכנית:שינויייעודממגורילמבניציבורושינוי
משב"צלמגורי,ביראלמכסור
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
מס'ג18470/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 7403/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ביראלמכסור.
גושיוחלקות:
גוש 10502 :חלקות במלוא,426  418 ,409  406 :
.481,437430
גוש10502:חלקיחלקות.482,473:
גוש10502:חלקותבמלוא.478475:
מטרתהתכנית:
שינויייעוד ממגוריומדרכימשלבותלשטחיפתוחי
ומבנימוסדותציבורושינויש.צ.פלמגורי
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעוד ממגוריומדרכימשלבותלשטחיפתוחי
ומבנימוסדותצבורושינויש.צ.פלמגורי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
24/06/2011ובילקוטהפרסומי,6214התשע"א,עמוד
,3193בתארי.17/03/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית 17511טלפו.04-6508555 :וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנוולבנייהגבעותאלוני,שפרע ,טלפו:
 ,04-9502017וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלבוע
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19262/
שהתכנית:הרחבתהישובאביטל
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה הגלבוע מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'ג19262/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
משצ 6/
שינוי 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 38/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
ג 13478/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תמא/34/ב 5/
כפיפות 
תממ 9/2/
אישורע"פתמ"מ 
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אביטל.
קואורדינטהX: 229000
קואורדינטהY: 718000
גושיוחלקות:
גוש20565:חלקותבמלוא.2826,10:
גוש20565:חלקיחלקות.30:
גוש20567:חלקיחלקות.7:
גוש20568:חלקותבמלוא.48,4544:
גוש20568:חלקיחלקות.51:
גוש20569:חלקותבמלוא.4342,4039:
גוש20569:חלקיחלקות.53,38:
גוש20748:חלקותבמלוא.1046:
גוש20749:חלקיחלקות.2322,20:
גוש20754:חלקיחלקות.33,23:
מטרתהתכנית:
א .הרחבת הישוב אביטל ב 85 יח"ד בצפיפות של 2
י"חד לדונ.ותוספתשל 18יח"דלמגרשימגורי לבעלי
מקצוע.
ב .הסדרת השימושי הקיימי בישוב החקלאי הקיי
הכוללימגוריפל"חומבנימשק.
ג .הקצאת קרקע לצורכי ציבור ,בניני ציבור ושטחי
ציבורייפתוחי.
ד.קביעתזכויותוהגבלותבנייהבכלהאזורי.
ה.הבטחתתנאיסביבתיינאותי.
ו.קביעתקובני15מ')במקו80מ'(מצירדראזורית
675עבורייעודמגוריבישובכפרי.
ז .קביעת קו בני 25 מ' )במקו 80 מ'( מציר דר
אזורית מספר  675עבור ייעוד שטח חקלאי ע הנחיות
מיוחדות.
עיקריהוראותהתכנית:
א .קביעת השימושי והתכליות המותרי לייעודי
המופיעיבתוכנית.
ב.קביעתזכויותומגבלותהבנייהלשימושיהשוני.
ג .קביעת הנחיות אדריכליות לבנייה חדשה לפיתוח
ולתוספותבניה.
ד.קביעתתנאילביצועהתכנית.
ה.קביעתהנחיותסביבתיות.
ו.הסדרתתשתיותהניקוזבישוב.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני .'www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה הגלבוע ,עי חרוד )מאוחד(
טלפו.04-6533237:
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:גבעותאלוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19888/
שהתכנית:שינויסעיפיתקנותכניתמתאר
ג11383/שפרע
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה גבעות אלוני מופקדת תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19888/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 11383/
כפיפות 
ג 13777/
כפיפות 
גנ 16728/
כפיפות 
גא/מק 01/02/
כפיפות 
גא/מק 58/07/
כפיפות 
ג13360/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
קואורדינטהX: 216300
קואורדינטהY: 745700
גושיוחלקות:
גושי בשלמות,10304 ,10303 ,10302 ,10301 :
,10310 ,10309 ,10308 ,10307 ,10306 ,10305
.10314,10313,10312,10311
מטרתהתכנית:
שינויסעי"מבניקיימי"המאושרבתוכניתג.11383/
עיקריהוראותהתכנית:
שינוי סעי מבניי קיימי בתוכנית המאושרת כ
שיתאפשרהוצאותהיתרילמבניקיימי.
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני .www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקרייתהממשלהנצרתעילית17511טלפו:
.04-6508555


ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה גבעות אלוני   ,שפרע  טלפו04- :
9502017


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהמזרחי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19950/
שהתכנית:קטעכבישמחברשכונתאלוניושכונת
הברושיכפרתבור.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19950/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 305/
שינוי 
משצ 82/
שינוי 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תממ9/2/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
קואורדינטהX: 239250
קואורדינטהY: 732700
גושיוחלקות:
גוש17037:חלקיחלקות.299:
גוש17214:חלקיחלקות.211:
גוש17215:חלקיחלקות.129:
מטרתהתכנית:
התוויתדרגישהבישכונתאלונילשכונתהברושי.
עיקריהוראותהתכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי לדר ע"מ ליצור חיבור בי שכונת
אלונילשכונתהברושיבכפרתבור.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקרייתהממשלהנצרתעילית17511טלפו:
,04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

המקומית לתכנו ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור
15241טלפו.04-6772333:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהמזרחי
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19050/
שהתכנית:שינוייתנועתייוחלוקתשטחלמבני
ציבור,כפרתבור
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19050/
המתייחסותלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 10518/
שינוי 
תמא 35/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
ג 12416/
כפיפות 
ג 10896/
כפיפות 
מק/גמ 325/10896/7/
כפיפות 
מק 364/4748/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
ג 312/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפרתבור.
גושיוחלקות:
גוש17032:חלקותבמלוא.72,69,37:
גוש17032:חלקיחלקות,164,71 70,57 56,29:
.181,174173,166
קואורדינטהX: 731750
קואורדינטהY: 239500
מטרתהתכנית:
חלוקתתאשטחלמבניציבורלשניתאישטח
הסדריתנועהחדשיתוביצועמעגלתנועה
עיקריהוראותהתכנית:
חלוקתתאשטחלמבניציבורוהסדרתתנועה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
11/11/2011ובילקוטהפרסומי,6346התשע"ב,עמוד
,1950בתארי,22/12/2011התכניתהאמורהנמצאת
במשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז הצפו,
דר קריית הממשלה  נצרת עילית  17511טלפו:
 ,04-6508555וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבנייה הגליל המזרחי ,כפר תבור  15241טלפו:
 ,04-6772333וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
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מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהמרכזי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19373/
שהתכנית:הסדרתחלקה12אבוסנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה הגליל המרכזי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19373/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 16395/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אבוסנא.
קואורדינטהX: 215300
קואורדינטהY: 763450
גושיוחלקות:
גוש18788:חלקיחלקות.78,1210,65:
מטרתהתכנית:
הסדרתחלקה12
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמחקלאילמגוריב'והתוויתכבישיחדשי.
קביעתהתכליותהמותרותלכלייעודקרקע.
קביעתהראותבניה.

המתייחסותלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 9872/
שינוי 
ג 12001/
שינוי 
תמא35/
אישורע"פתמ"א 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירכא.
גושיוחלקות:
גוש18898:חלקותבמלוא.19:
גוש18898:חלקיחלקות.78,39,18,1615:
קואורדינטהX: 219125
קואורדינטהY: 762875
מטרתהתכנית:
הרחבהנקודתיתבצפומערבכפרירכא.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמחקלאילמגוריב'1והסדרתדרכיושצ"פ.
קביעתהתכליותהמותרותלכלייעודקרקע.
קביעתהוראותבניה.
קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכלי.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
06/05/2012ובילקוטהפרסומי,6419התשע"ב,עמוד
,4182בתארי.21/05/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ,דר קריית הממשלה נצרת
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
עילית 17511טלפו.04-6508555 :וכבמשרדי הועדה
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
המקומית לתכנו ולבנייה הגליל המרכזי ,עכו  טלפו :
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
 ,04-9912621וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי

בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהעליו
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'ג18967/
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה הגליל המרכזי ,עכו טלפו:
שהתכנית:מעברהולכירגלעלנהרהירד,שדהנחמיה
.04-9912621
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהמרכזי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19523/
שהתכנית:הרחבהנקודתיתבצפומערבירכא.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19523/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
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והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
מס'ג18967/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 13033/
שינוי 
תממ 2/9/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
ג 11816/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:שדהנחמיה.

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

גושיוחלקות:
גוש13355:חלקיחלקות.6,3:
גוש13356:חלקיחלקות.10,7:
קואורדינטהX: 258120
קואורדינטהY: 787720
מטרתהתכנית:
הרחבת שטח דר ליצירת מעבר להולכי רגל מעל נהר
הירדבישדהנחמיהלגשריוס.
עיקריהוראותהתכנית:
הרחבתטיילתוגשרלהולכירגלמעלהירד.
שינויייעודמתיירותלטיילת.
שינויייעודמנחללטיילת.
שינוילתכניתמופקדתג.7053/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
18/02/2011ובילקוטהפרסומי,6346התשע"ב,עמוד
,1581בתארי.22/12/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית 17511טלפו.04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה הגליל העליו ,ראש פינה
 ,12100וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:יזרעאלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג20103/
שהתכנית:שינויייעודמשטחמבניציבורלמסחר
ומבניציבור,ביתשערי
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבנייהיזרעאלימופקדתתכניתמתארמקומית
מס'ג20103/
איחוד וחלוקה :איחודו/אוחלוקהבהסכמת כל הבעלי
בכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 17049/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ביתשערי.
קואורדינטהX: 217125
קואורדינטהY: 733400
גושיוחלקות:
גוש11249:חלקיחלקות.63,61,43:
מטרתהתכנית:
להוסישימושמסחריבשטחמיועדלמבניציבור
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמשטחלמבניציבורלמסחרומבניציבור

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,



כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה יזרעאלי ,עפולה 18120
טלפו04-6429660:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מבואהעמקי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19554/
שהתכנית:הסדרתייעודיקרקערמתישי
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מבוא העמקי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19554/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 10177/
שינוי 
ג 6659/
שינוי 
/2מע/מק 14/8156/
שינוי 
ג 15116/
שינוי 
/2ג/מק 009/8156/
שינוי 
ג 8156/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רמתישי.
קואורדינטהX: 215600
קואורדינטהY: 733950
גושיוחלקות:
גוש 11184 :חלקות במלוא,232 ,229 ,227  226 :
.237236
גוש 11184:חלקיחלקות,40,36,32  30,25  24:
.238,235233,152,123,121,49
גוש12355:חלקותבמלוא.68,56,5147,34:
גוש 12355 :חלקי חלקות,39  35 ,17  12 ,3  2 :
.69,5552,41
מטרתהתכנית:
הסדרת ייעודי קרקע בהתחשב בתשריטי חלוקה
ובהיתרישאושרו
עיקריהוראותהתכנית:
התאמתתוואידרלקדסטרמעודכ
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הסדרתש.צ.פעלפיחלוקהשעלפיההוצאוהיתרי
שינויייעודמשצ"פומגורילדר
שינויייעודמדרלמגורי
שינויייעודמשצ"פלמגוריוממגורילשצ"פ


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנוולבנייהמבוא העמקי,ציפור 5 נצרת
עילית17000טלפו04-6468585:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מבואהעמקי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19744/
שהתכנית:שינויייעודממגורילמוסדותציבור
כפרכנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מבוא העמקי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19744/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 8588/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפרכנא.
קואורדינטהX: 232250
קואורדינטהY: 738450
גושיוחלקות:
גוש17396:חלקיחלקות.104,25,23:
מטרתהתכנית:
הקמת מרכז חינו ותרבות הכולל ב"ס אול התעמלות
שירותיקהילתייומסגדשכונתי
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודממגורילמבניומוסדותציבור
קביעתהוראותוזכויותבניה


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
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סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנוולבנייהמבוא העמקי,ציפור 5 נצרת
עילית17000טלפו04-6468585:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מבואהעמקי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'
ג19391/
שהתכנית:שינויבהוראותוזכויותבנייהיפיע
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19391/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 9607/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:יפיע.
גושיוחלקות:
גוש16875:חלקיחלקות.11:
קואורדינטהX: 226365
קואורדינטהY: 732225
מטרתהתכנית:
שינויבהוראותוזכויותבניה
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלת אחוזי בניה ,שינוי בקווי בני ,הגדלת גובה ומס'
קומות.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
13/01/2012ובילקוטהפרסומי,6368התשע"ב,עמוד
,2306בתארי.26/01/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית 17511טלפו.04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנוולבנייהמבוא העמקי,ציפור 5 נצרת
עילית  17000טלפו ,04-6468585:וכלהמעוניי רשאי
לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il
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מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מבואהעמקי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19565/
שהתכנית:הצרהושינויתוואינקודתישלדר
מקומית,עימאהל
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19565/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 7609/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:עימאה'ל.
גושיוחלקות:
גוש16939:חלקיחלקות.177,174,9897:
גוש16940:חלקיחלקות.58:
קואורדינטהX: 233750
קואורדינטהY: 736575
מטרתהתכנית:
הצרהמקומיתשלדרכי
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודממגוריא'לדר
שינויייעודדרלמגוריב'
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
11/05/2012ובילקוטהפרסומי,6431התשע"ב,עמוד
,4698בתארי.14/06/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית 17511טלפו.04-6508555:וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנוולבנייהמבוא העמקי,ציפור 5 נצרת
עילית  17000טלפו ,04-6468585:וכלהמעוניי רשאי
לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מספר:ג19193/
שהתכנית:שינויייעודקרקעממגוריא'למגורי,
אבירי
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכניתמפורטתברמהמפורטתמס'ג19193/
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 5765/
שינוי 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תרשצ 1/1220/1/
כפיפות 
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מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תממ 9/2/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אבירי.
קואורדינטהX: 227150
קואורדינטהY: 771560
גושיוחלקות:
גוש19688:חלקותבמלוא.48:
מטרתהתכנית:
שינויייעוד קרקעבמטרהלהוסיתכליותלהסדרתמצב
קייבפועלבשטח
עיקריהוראותהתכנית:
שינוייבייעודהקרקעהתקפי:
מאזורמגוריא'למגוריבישובכפרי
קביעתהשימושיבייעודקרקע
קביעתהוראותבניה


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקרייתהממשלהנצרתעילית17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונהטלפו.04-9979659:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19733/
שהתכנית:מושבעבדוקביעתייעודקרקעלמבני
משקלהסדרתלוליהטלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכניתמתארמקומיתמס'ג19733/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 2265/
שינוי 
ג 4908/
שינוי 
ג 9953/
שינוי 
ג 9955/
שינוי 
ג 14338/
שינוי 
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מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 3578/
שינוי 
ג 6540/
שינוי 
ג 17391/
שינוי 
מג/מק 24/2009/
שינוי 
ג 13889/
כפיפות 
ג 4401/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:עבדו.
קואורדינטהX: 217250
קואורדינטהY: 772600
גושיוחלקות:
גוש18600:חלקיחלקות.1:
גוש18601:חלקותבמלוא.1714,124,2:
גוש18601:חלקיחלקות.18,13,3,1:
גוש18602:חלקותבמלוא.1816:
גוש18602:חלקיחלקות.26,2119,15:
גוש18604:חלקיחלקות.1:
גוש18605:חלקיחלקות.1:
גוש18676:חלקיחלקות.4645,32:
גוש18682:חלקותבמלוא.281:
מטרתהתכנית:
יצירתמסגרתתכנוניתלהקמתחוותלוליהטלהבמטרה
לייישאתעקרונותהרפורמהבענהטלהשתאפשר:
א .בניית חוות לולי חדישות לאיכלוס מטילות תו
קביעתהוראותבהתייחסלשימושיקרקערגישישמירת
המרחבהפתוחלשיפורהתנאיהסביבתייבישוב
ב.פירוקמבוקרשללוליישניעלמטרדיה
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה /
פקיעתתוקפה
ד .קביעת מנגנו לפקיעת תוקפה של התכנית ומת
אפשרותלפיתוחמושכלורגישלסביבה
עיקריהוראותהתכנית:
א.קביעתייעודקרקעכדלקמ:
 .1לשטחי למבני משק בה תותר הקמת לולי
הטלהעלמתקניה
.2לקרקעחקלאית.
ב.חלוקתתחוהתכניתלתאישטח
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושי
המותריבכלתאשטח
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי
הטלהבכלתאשטחתשתיותהנדסיותודרכי
ה.קביעתהוראותנופיותוסביבתיותבתחוהתכנית
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות
הנדסיותדרכיביובניקוזוכיוצ"ב
ז.קביעתהוראותלהריסהולפניוילוליישניקיימי
ח.קביעתתנאילהוצאתהיתריבנייהבתחוהתכנית.
ט.קביעתשלביוהתניותלביצועהתכנית

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונהטלפו04-9979659:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'ג19864/
שהתכנית:מושבזרעיתשינויייעודקרקע
ממגורימיוחדלמגוריבישובכפרי.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
מס'ג19864/
המתייחסותלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 9953/
שינוי 
משצ 114/
שינוי 
ג 10851/
שינוי 
ג 12885/
כפיפות 
ג 14950/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
ג 15206/
כפיפות 
ג 4144/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
ג 10734/
כפיפות 
ג 10377/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפררוזנוולד)זרעית(.
גושיוחלקות:
גוש19857:חלקיחלקות.43:
גוש19858:חלקותבמלוא.9:
גוש19858:חלקיחלקות.2322,1410,87:
גוש19859:חלקותבמלוא.2915,131:
גוש19859:חלקיחלקות.14:
גוש19860:חלקיחלקות.2322,64:
קואורדינטהX: 227100
קואורדינטהY: 778200
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מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממגורי מיוחד למגורי בישוב
כפרי)נחלות( כדי לאפשר שינוי הגדרה של  14מגרשי
ל14נחלות.
הגדלתשטחהמגרשילדונוהוספתיחידותדיור.
תכנית זו מוסיפה  14יח"ד  .סה"כ כ 243 יחידות דיור
בכלישוב.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודיקרקעתקפי.
משטחפרטיפתוחלמגוריבישובכפריומגורי.
מאזורמגורימיוחדלמגוריבישובכפריומגורי.
קביעתהתכליותהמותרותלכלייעודקרקע.
קביעתהוראותבניה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 29/06/2012ובילקוטהפרסומי,6456התשע'ב,עמוד
,5701בתארי.06/08/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ,דר קריית הממשלה נצרת
עילית 17511טלפו.04-6508555 :וכבמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונה  טלפו ,04-9979659 :וכל המעוניי רשאי לעיי
בהבימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל,מעלהנפתלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19737/
שהתכנית:מושבמעונהקביעתייעודקרקעלמבני
משקלהסדרלוליהטלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל ,מעלה
נפתלימופקדתתכניתמתארמקומיתמס'ג19737/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 3963/
שינוי 
משצ 109/
שינוי 
ג 4370/
שינוי 
ג 967/
שינוי 
ג 6540/
שינוי 
ג 9953/
שינוי 
ג 16019/
שינוי 
ג 9737/
שינוי 
ג 10140/
שינוי 
ג 11890/
שינוי 
ג 12402/
שינוי 
ג 13592/
שינוי 
ג 14832/
שינוי 
ג 14829/
כפיפות 
ג 11268/
כפיפות 
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מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 7976/
כפיפות 
ג 7049/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מעונה.
קואורדינטהX: 224875
קואורדינטהY: 769000
גושיוחלקות:
גוש18370:חלקותבמלוא.79:
גוש18370:חלקיחלקות.8180,78:
גוש18371:חלקותבמלוא.127,51:
גוש18371:חלקיחלקות.6:
גוש18372:חלקותבמלוא.4828,2415,133:
גוש18372:חלקיחלקות.49,27,25,14,21:
גוש18373:חלקותבמלוא.31,29,2711,74:
גוש18373:חלקיחלקות.3432,30,28,108,3:
גוש 18374:חלקותבמלוא46,29 12,8 7,3 2:
.65,63,59
גוש 18374:חלקיחלקות,31  30,11  9,6  4,1:
.66,64,6160,4542
גוש18375:חלקיחלקות.12,10,5,1:
גוש18376:חלקותבמלוא.83:
גוש 18376:חלקיחלקות,49 47,29 23,21 16:
 92 ,90  86 ,84 ,82  81 ,78  76 ,55  54 ,51
.99,97,94
גוש18394:חלקותבמלוא,92 90,87 84,22 4:
.102,9996,94
גוש18394:חלקיחלקות73,3331,2623,31:
.103,101100,95,93,8988,83,7977,74
גוש18395:חלקיחלקות.56:
גוש18396:חלקיחלקות.10,1:
גוש18401:חלקיחלקות.87,4:
גוש18434:חלקיחלקות.11,9:
גוש18437:חלקיחלקות.1:
גוש18634:חלקיחלקות.71,68,4847:
גוש18754:חלקיחלקות.4847,3534:
גוש18804:חלקיחלקות.42:
גוש18805:חלקותבמלוא.2:
גוש18805:חלקיחלקות.1:
מטרתהתכנית:
יצירתמסגרתתכנוניתלהקמתחוותלוליהטלהבמטרה
לייישאתעקרונותהרפורמהבענהטלהשתאפשר:
א .בניית חוות לולי חדישות לאיכלוס מטילות תו
קביעתהוראותבהתייחסלשימושיקרקערגישישמירת
המרחבהפתוחלשיפורהתנאיהסביבתייבישוב
ב.פירוקמבוקרשללוליישניעלמטרדיה
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה /
פקיעתתוקפה
ד .קביעת מנגנו לפקיעת תוקפה של התכנית ומת
אפשרותלפיתוחמושכלורגישלסביבה
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עיקריהוראותהתכנית:
א.קביעתייעודקרקעכדלקמ:
 .1לשטחי למבני משק בה תותר הקמת לולי
הטלהעלמתקניה
.2לקרקעחקלאית.
.3ולדר
חלוקתתחוהתכניתלתאישטח
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושי
המותריבכלתאשטח
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי
הטלהבכלתאשטחתשתיותהנדסיותודרכי
ה.קביעתהוראותנופיותוסביבתיותבתחוהתכנית
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות
הנדסיותדרכיביובניקוזוכיוצ"ב
ז.קביעתהוראותלהריסהולפניוילוליישניקיימי
ח.קביעתתנאילהוצאתהיתריבנייהבתחוהתכנית.
ט.קביעתשלביוהתניותלביצועהתכנית


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבבתו 60ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונה  טלפו ,04-9979659 :ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה מעלה נפתלי ,האורני 1 מעלותתרשיחא
24952טלפו.04-9978030:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל,מעלהנפתלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19738/
שהתכנית:מושבחוסקביעתייעודקרקעלמבני
משקלהסדרתלוליהטלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מעלה הגליל ד"נ מעלה הגליל ,מעלה
נפתלימופקדתתכניתמתארמקומיתמס'ג19738/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 6540/
שינוי 
ג 17159/
שינוי 
ג 13809/
שינוי 
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מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 4908/
שינוי 
ג 11099/
שינוי 
ג 14489/
שינוי 
ג 13110/
שינוי 
ג 13111/
שינוי 
ג 2180/
שינוי 
ג/במ 109/
שינוי 
ג 13823/
כפיפות 
ג 14488/
כפיפות 
ג 13667/
כפיפות 
ג 12376/
כפיפות 
ג 11030/
כפיפות 
תממ 2/9/
כפיפות 
ג 2714/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:חוס.
קואורדינטהX: 228500
קואורדינטהY: 767000
גושיוחלקות:
גוש19075:חלקיחלקות,107,93,21 19,15 14:
.111109
גוש19892:חלקיחלקות.21,18,14,10,85:
גוש19893:חלקיחלקות.32,29,9,6:
גוש19896:חלקותבמלוא.85,3:
גוש19896:חלקיחלקות.4,21:
גוש 19897 :חלקי חלקות,31 ,17 ,15 ,8  6 ,3  2 :
.38,3433
גוש21111:חלקיחלקות.15:
מטרתהתכנית:
יצירתמסגרתתכנוניתלהקמתחוותלוליהטלהבמטרה
לייישאתעקרונותהרפורמהבענהטלהשתאפשר:
א .בניית חוות לולי חדישות לאיכלוס מטילות תו
קביעתהוראותבהתייחסלשימושיקרקערגישישמירת
המרחבהפתוחלשיפורהתנאיהסביבתייבישוב
ב.פירוקמבוקרשללוליישניעלמטרדיה
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה /
פקיעתתוקפה
ד .קביעת מנגנו לפקיעת תוקפה של התכנית ומת
אפשרותלפיתוחמושכלורגישלסביבה
עיקריהוראותהתכנית:
א.קביעתייעודקרקעכדלקמ:
 .1לשטחי למבני משק בה תותר הקמת לולי
הטלהעלמתקניה
.2לקרקעחקלאית.
ב.חלוקתתחוהתכניתלתאישטח
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושי
המותריבכלתאשטח
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי
הטלהבכלתאשטחתשתיותהנדסיותודרכי
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ה.קביעתהוראותנופיותוסביבתיותבתחוהתכנית
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות
הנדסיותדרכיביובניקוזוכיוצ"ב
ז.קביעתהוראותלהריסהולפניוילוליישניקיימי
ח.קביעתתנאילהוצאתהיתריבנייהבתחוהתכנית.
ט.קביעתשלביוהתניותלביצועהתכנית
י .קבלת הקלה מקו בניי בדר מאושרת בתכנית
ג.1991/


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקריתהממשלהנצרתעילית 17511טלפו:
.04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונה  טלפו ,04-9979659 :ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה מעלה נפתלי ,האורני 1 מעלותתרשיחא
24952טלפו.04-9978030:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלהנפתלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'
ג19597/
שהתכנית:שינוילמגוריומסחרביתג'א
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת
מס'ג19597/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 685/
שינוי 
ג 1503/
שינוי 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
ג 16653/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ביתג'.
קואורדינטהX: 235700
קואורדינטהY: 762875
גושיוחלקות:
גוש19515:חלקותבמלוא.34:
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מטרתהתכנית:
שינוימאזורמגוריא'ואזורחקלאילאזורהמיועדבחלקו
למגוריא'משולבבמסחר.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויבהוראותהתכנית.
קביעתתכליותושימושי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו,דרקרייתהממשלהנצרתעילית17511טלפו:
 .04-6508555העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה מעלה נפתלי ,האורני1 
מעלותתרשיחא24952טלפו04-9978030:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
יוסברו
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזהצפו

מחוזהדרו
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שמעוני
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'/7מפ1033/
שהתכנית:מתקפוטווולטאימושבביתהגדי






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'/7מפ1033/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תמא/10/ד 10/
פירוט 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא/34/ב 5/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
 12/328/02/7
כפיפות 
תממ 23/14/4/
כפיפות 
תממ 15/4/
כפיפות 
 328/02/7
כפיפות 
תמא 34/
כפיפות 
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ביתהגדי.
x= 164,500
y= 592,500
שטח התכנית נמצא בשטחי החקלאיי של המושב
ביתהגדי.האתרנמצאבסמולכביש,293ובמרחקכ
2ק"מממזרחלנתיבות.
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש100240/1מוסדר,חלקיחלקות.1,4-8,24
גוש100241מוסדר,חלקיחלקות.2,4,17-18,29
גוש100480מוסדר,חלקיחלקות.46
מטרתהתכנית:
הקמת מתק פוטווולטאי הכולל תחנת משנה ומסדרו
תשתיות עילי עבור חיבור לקו הולכה ,לצור הפקת
חשמלבמושבביתהגדי.
עיקריהוראותהתכנית:
•קביעתהתנאילהקמתמתקפוטווולטאיבהספקשל
כ35מגוואטלצורהפקתחשמל.
• שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד מעורב קרקע
חקלאיתומתקניהנדסיי.
•שינויייעודמקרקעחקלאיתלמתקניהנדסיי.
•קביעתייעודלקרקעחקלאיתומתקניהנדסייבקרקע
ללאייעודבתכניתמקומית.
•קביעתזיקתהנאהלמעברברכבבקרקעחקלאית.
•קביעתהשימושיהמותרי.
•קביעתגבולמסדרותשתיתעילי.
•קביעתהוראותבניה.
•קביעתהוראותלפיתוחהשטחכוללתשתיותושירותי.
•קביעתהנחיותסביבתיותנופיותוחקלאיות.
•קביעתהשלביוההתניותלביצוע.
•קביעתהתנאילמתהיתרבנייהוהתנאיבהיתר.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
08/06/2012ובילקוטהפרסומי,6433התשע"ב,עמוד
,4756בתארי.19/06/2012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה
להתנגדויות למיתקני פוטווולטאי ,התקוה  4באר
שבע  84100טלפו .08-6263803 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבנייה שמעוני ,שדרות  טלפו08- :
 ,6899696וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שמעוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'
/7מפ1043/
שהתכנית:מתקפוטווולטאימושביכיני
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבנייהשמעונימופקדתתכניתמפורטתמס' /7
מפ1043/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
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המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 131/03/7
שינוי 
 303/02/7
שינוי 
תמא/10/ד 10/
פירוט 
 2/112/03/7
כפיפות 
תממ 14/4/
כפיפות 
תמא/34/ב 5/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:יכיני.
קואורדינטה163000 X
קואורדינטה599000 Y
ממזרחלמושביכיני,בשטחיהחקלאותשלהמושב
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.
גושיוחלקות:
גוש981מוסדר,חלקיחלקות.20,5
גוש893מוסדר,חלקיחלקות,18,22,24,28,29,32
.12,16,17
מטרתהתכנית:
הקמתמתקפוטווולטאיבשטחימושביכיני.
עיקריהוראותהתכנית:
• קביעת תנאי להקמת מתק פוטו וולטאי בהספק של
כ35מגווא"טלצורהפקתחשמל.
• שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקני
הנדסיי.
•שינויייעודמקרקעחקלאיתלשטחפרטיפתוח.
•שינויייעודמקרקעחקלאיתלמתקניהנדסיי.
•קביעתהנחיותמיוחדותלמסדרותשתיותעלי.
• קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בשטח בייעוד קרקע
חקלאית.
•קביעתהוראותלפיתוחהשטחכוללתשתיותושירותי.
•קביעתתנאילמתהיתרבנייהובהיתרבנייה.
•קביעתהנחיות,מגבלותוזכויותבניה.
•קביעתהשימושיוהתכליות.
•קביעתהנחיותסביבתיותנופיותוחקלאיות.
•קביעתתנאילהחזרתהשטחלעיבודחקלאיעסיו
פעילותהמתקהפוטווולטאי.
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני www.pnim.gov.il כל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו ,התקוה  4באר שבע  84100טלפו:
.08-6263806העתקההתנגדותיומצאלמשרדיהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה שמעוני ,שדרות טלפו:
.08-6899696

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-



אביהלר
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו





.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ/61/1-2/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4217התשנ"ד ,עמ'  ,3501מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -





הודעהלפיתקנותהנפט)הרשאהלסטייהמהוראותחוק
התכנווהבנייה(,התשע"ב2012

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:מחוזי)גלילי(
הודעהבדבראישורבקשהלקידוחניסיולנפט 
מס'קד1014/
שהבקשה:קידוחניסיולנפט,רישיומס'387
"שמ,"קידוח"י"3


נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי) 4 יא( לתקנות
הנפט )הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנו והבנייה(,
התשע"ב,2012בדבראישורבקשהלקידוחניסיולנפט
מס'קד.1014/
השטחיהכלוליבבקשהומקומ:
קואורדינטה152425 = X
קואורדינטה644919.3=  Y
בי התיכו ,מצפו מערב לעיר אשדוד ,במרחק של כ –
16.5ק"ממקוהחו.
גבולותהבקשה:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.
מטרתהבקשה:
אישורלקידוחניסיו,לרבותבדיקותומבחניהפקהלנפט,
בהתאלרישיו.
עיקריהוראותהבקשה:
א.קביעתהוראותשיבטיחואתהפעילותבאתרהקידוח,
אשר תכלול קידוח נפט ופעולות לש קידוח נפט
הקשורותעימו.
ב .מת הנחיות והוראות לעניי שגרת פעילות הקידוח,
תושמירהעלהסביבהוהחקלאותהימיתהסמוכה.
ג .מת הנחיות והוראות לעניי סיו פעילות הקידוח,
נטישתוושיקוהאתר,ככלשיידרש.


הודעה על הפקדת הבקשה פורסמה בעיתוני בתארי
 6/9/2012ובילקוט הפרסומי ,6487 התשע"ג ,עמוד
,512בתארי.24/10/2012


הבקשה המאושרת האמורה נמצאת במשרדי הועדה
המחוזית לתכנו ולבניה ,מחוז הדרו ,התקוה  4באר
שבע  84100טלפו ,08-6263795 :וכל המעוניי רשאי
לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il



אביהלר
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו




ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8154ח"ח ;5 ,3
הייעוד :שב"צ ,דרך.
ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012
(חמ )3-2

__________

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1
2

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,70/1-2/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4045התשנ"ג ,עמ'  ,12מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8195חלקי חלקות
( 9-2לשעבר חלקות  51-43בגוש  ;)8150הייעוד :שצ"פ,
שביל ,דרך.

ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ,150/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2740
התשמ"א ,עמ'  ,2659מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188
לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

(חמ )3-2
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הצ/
מק410/1-2/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6065התש"ע ,עמ'  ,1986מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8118חלקי חלקות ,18
 ;41 ,39 ,35 ,31 ,30גוש  ,8151חלקי חלקות  ;34 ,26-23הייעוד:
שב"צ ,שצ"פ ,שטח מעורב  -מבני ציבור עם שצ"פ ,דרכים.

ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8091ח"ח  ,8חלקה
( 44לשעבר ח"ח  36בגוש  )8091בשלמות; גוש  ,8092חלקות
 47 ,35בשלמות; גוש  ,8097חלקות ( 76 ,73 ,70-56לשעבר
ח"ח  71בגוש  8097בשלמות; גוש  ,8115ח"ח  ,6 ,5חלקות
 38 ,37 ,35 ,34 ,31בשלמות; גוש  ,8132חלקות 77-75 ,73-63
בשלמות; גוש  ,8133חלקות  27 ,25בשלמות ח"ח ;41 ,31
גוש  ,8144ח"ח  ;33 ,26 ,25גוש  ,8145ח"ח  ;11-9 ,1גוש ,8151
ח"ח  ;22-20 ,18 ,17גוש  ,8153ח"ח ,54 ,53 ,51 ,45 ,40 ,10-1
 ;58 ,57 ,55הייעוד :שצ"פ ,שביל ,דרך.
ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,42/1-2/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3091התשמ"ד ,עמ'  ,3194מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.4

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8195חלק מחלקה
( 164לשעבר חלק מחלקה  12בגוש  ;)8123הייעוד :שצ"פ,
שביל.

(חמ )3-2
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,47/1-2/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3569התשמ"ח ,עמ'  ,2735מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8152חלקי חלקות
( 127 ,10 ,8-5לשעבר חלקי חלקה  21בגוש  ;)8152גוש ,8154
חלקי חלקה  ;28הייעוד :דרך קיימת ,דרך משולבת.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,61/1-2/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3681התשמ"ט ,עמ'  ,3703מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

(חמ )3-2

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

חטיבת קרקע בכפר יונה ,המזוהה כגוש  ,8152חלקי חלקות
 ;41 ,40הייעוד :דרך.
ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13259/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1471

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5177התשס"ג ,עמ'  ,2190ותיקון טעות שפורסם בילקוט
הפרסומים מס'  ,6420התשע"ב ,עמ'  ,4235מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
מבני ציבור.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעפולה ,ששטחה כ– 9,646מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17769חלקות .74 ,69 ,66

ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

חטיבת קרקע בשפרעם ,ששטחה  3,632מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,10273ח"ח  ;5 ,4גוש  ,10275ח"ח .2
י"ט בחשוון התשע"ג ( 4בנובמבר )2012
(חמ )3-2
נאהד חאזם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,8584/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4590
התשנ"ח ,עמ'  ,706מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גליל מזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חביב פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10664/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5114
התשס"ג ,עמ'  ,57מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1472

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בטורעאן ,המזוהה כגוש ,16624 :ח"ח  ;42גוש
 ,16642ח"ח ,133 ,132 ,130 ,129 ,126 ,125 ,122 ,113 ,57 ,54
 ;134גוש  ,16641ח"ח  ;46 ,45 ,44 ,43 ,41 ,40גוש  ,16638ח"ח
 ;55 ,53 ,35 ,34 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,25גוש  ,16625ח"ח ,15
.54 ,48 ,47 ,41 ,38 ,37 ,33 ,32 ,31 ,30 ,28 ,16
י"ב בחשוון התשע"ג ( 28באוקטובר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

צביקה כהן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
90/101/02/3א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5355התשס"ה ,עמ'  ,971מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בקרית מלאכי המזוהה כגוש - 2930
חלקה  ,82מגרש ( 228לשעבר גוש  ,2545ח"ח  ,)18ששטחה
כ– 2,500מ"ר;
חלקה  ,83מגרש ( 229לשעבר גוש  ,2545ח"ח ,)25 ,17
ששטחה  2,580מ"ר;
חלקה  ,84מגרש ( 230לשעבר גוש  ,2545ח"ח  ;27גוש ,301
ח"ח  ,)138ששטחה  8,820מ"ר;
חלקה  ,85מגרש ( 231לשעבר גוש  ,301ח"ח  ,)138ששטחה
 3,650מ"ר;
חלקה  ,86מגרש ( 232לשעבר גוש  ,301ח"ח  ,)138ששטחה
 2,090מ"ר.
כ"ז בחשוון התשע"ג ( 12בנובמבר )2012
(חמ )3-2

חטיבת קרקע באשדוד ,ששטחה כ– 8.4דונם ,המזוהה
כגוש  2648חלק (לשעבר גוש  ,)2004חלקה ( 80לשעבר חלק
מחלקה  ;)28 ,26תוספת לכביש בני ברית ,רובע ט"ז.

מוטי מלכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי

כ"ד בתשרי התשע"ג ( 10באוקטובר )2012
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,163/02/18
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5478
התשס"ו ,עמ'  ,1149מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קרית מלאכי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
בי.אן.סי תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-361102-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב הררי ,רח'
הסייפן  ,10ת"ד  ,255עין ורד ,טל'  ,052-8904358למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,18.4.2013
בשעה  ,9.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב הררי ,מפרק
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מוטור-טק יעוץ ( )2001בע"מ

גד זרעים בע"מ

(ח"פ )51-311001-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-409688-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.1.2013בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' יגאל
אלון  ,57תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.1.2013בשעה  ,10.00במשרד שלמה כהן
ושות' ,דרך בר יהודה  ,50בית ג.ר.א.ס ,.ת"ד  ,444נשר ,36680
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד צדרבוים ,עו"ד ,מפרק

אינטרנשיונל קרגו ג'י.אס.אי בע"מ
(ח"פ )51-459089-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.1.2013בשעה  ,14.00ברח' יודפת  ,2לוד,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ראובן משולם ,עו"ד ,מפרק

אנטר חיה בע"מ
(ח"פ )51-070938-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.1.2013בשעה  ,16.00ברח' סוקולוב ,26
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה אנטר ,עו"ד ,מפרק

די.אס.איי .יבוא ושיווק הלבשה בע"מ
(ח"פ )51-316812-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.1.2013בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח'
לוי אשכול  ,106תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב ישראל ,מפרק
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אורטל לוי ,עו"ד ,מפרקת

בר לשם בע"מ
(ח"פ )51-229841-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.1.2013בשעה  ,17.00בשד' ירושלים ,32
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי חן ,עו"ד ,מפרק

אלגט מהנדסים בע"מ
(ח"פ )51-133211-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.1.2013בשעה  ,12.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי גרשגורן ,מפרק

סקאל דיוטי פרי וורלד וויד בע"מ
(ח"פ )51-433084-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.1.2013בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח'
השונית  ,2הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סולי סקאל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

כותרת ראשית קשרי עיתונות

אוגמה שיווק (ישראל) בע"מ

(ח"פ )51-372398-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-426450-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.1.2013בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' המסגר  ,1רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.1.2013בשעה  ,10.00במשרדי ברץ ושות',
עורכי דין ונוטריונים ,מרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,18תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן אנגל ,מפרק

משה אנה ,מפרק

רעיונות של חברים בע"מ
(ח"פ )51-267492-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.2.2013בשעה  ,10.00במשרד עו"ד רינה אורון,
רח' החבצלת  ,7ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית סלובטיק ,מפרק

א.א אונגר אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-348972-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.1.2013בשעה  ,10.00ברח' יגאל אלון
 ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי אונגר ,מפרק

מלון לאס וגאס בתל אביב בע"מ
(ח"פ )51-078967-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.1.2013בשעה  ,11.00אצל עו"ד אמיר
סקלר ,רח' אבא הלל  ,14בית עז ,קומה  ,16רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מיכאל כהן ,מפרק

דר אחזקות חקלאות בע"מ
(ח"פ )51-392208-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בית מס'
 ,244מושב לימן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף כהן ,מפרק

אנגל יזום בניה וביצוע שניים ( )94בע"מ
(ח"פ )51-201365-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.1.2013בשעה  ,12.00במשרדי אנגל
משאבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי  ,2תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יוסי עבאדי ,עו"ד ,מפרק

אין אנד אוט עץ בע"מ
(ח"פ )51-389583-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בית מס'
 ,244מושב לימן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף כהן ,מפרק
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מג'יקלין ל.ש .בע"מ

לבון אברהם בע"מ

(ח"פ )51-430679-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-144025-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אהרונסון
 ,20בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בית מס'
 ,25כפר אחים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליעזר לבון ,מפרק

משה שמואל למברג ,מפרק

אפיקים השקעות ג.ג )2000( .בע"מ

ברגיט בע"מ

(ח"פ )51-297830-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-223183-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הגפן  ,1253בית שמש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ודים גיטין ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.2.2013בשעה  ,11.00במשרדי נאמן צפורי
קינן ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,154בית קרדן ,קומה ,4
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לילך קינן
אברהם גולדברג
		

			

דגני-קישון נכסים ובנין בע"מ
(ח"פ )51-418044-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד
 ,79פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי דגני ,מפרק

דוגז החזקות פולין בע"מ
(ח"פ )51-289873-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' רוטשילד
 ,79פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי דגני ,מפרק
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מפרקים

ליה  -רוז בע"מ
(ח"פ )51-148442-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.2.2013בשעה  ,16.00בשד' הנשיא ,101
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל חי ,מפרק

מארס רקורדס  2007בע"מ
(ח"פ )51-393385-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.3.2013בשעה  ,9.00ברח' החשמונאים
 ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור שחטר ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק
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מנוף עסקי יזום וניהול השקעות בחו"ל בע"מ
(ח"פ )51-374032-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה ,12.00
במשרד עו"ד יורם אסלמן ,רח' אחד העם  ,9תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
			
לרינה רוזביץ ,עו"ד
באת כוח החברה
			

מאפית פיתות בית לחם בע"מ
(ח"פ )51-086439-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.10.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי גלבוע,
מרח' ברקוביץ'  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי גלבוע ,עו"ד ,מפרק

ש.נ.י.ת השקעות בע"מ
(ח"פ )51-287499-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנן עמית ,ת"ז
 ,003724622מרח' בלוך  ,42תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חנן עמית ,עו"ד ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר שדה ,ת"ז
 ,033522632מ"ר  ,42267מרח' שנקר  ,5הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר שדה ,עו"ד ,מפרק

קבוצת א.מ.צ.ע .שיווק והפצה בע"מ
(ח"פ )51-384590-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל עמאר ,ממשרד
עורכי דין אבולוף צדוק ושות' ,רח' המלך ג'ורג' 16ב ,ירושלים
 ,94229טל'  ,02-6361000למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכל עמאר ,עו"ד ,מפרקת

קטקום בע"מ
(ח"פ )51-285799-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל ארד,
ת"ז  ,037026697במשרד עורכי דין ארדינסט בן נתן ושות' ,רח'
ברקוביץ  ,4מגדל המוזיאון ,קומה  ,13תל אביב  ,64238למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יובל ארד ,עו"ד ,מפרקת

אינסוף ביו-סיסטמס בע"מ

נחמני  30בע"מ

(ח"פ )51-466697-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

(ח"פ )51-372915-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל ארד,
ת"ז  ,037026697במשרד עורכי דין ארדינסט בן נתן ושות' ,רח'
ברקוביץ  ,4מגדל המוזיאון ,קומה  ,13תל אביב  ,64238למפרקת
החברה.

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20.11.2012
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
גולדפרב ,ת"ז  ,025277385מרח' דבורה הנביאה  ,6תל אביב ,ואת
בן נרובאי ,ת"ז  ,032397689מרח' יהודה הימית  ,37תל אביב,
למפרקי החברה.

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

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

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

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

יובל ארד ,עו"ד ,מפרקת
		

אס פתרונות מיכון (א.ע ).בע"מ
(ח"פ )51-295778-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי דרור,
מרח' משכית  ,8הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבי דרור ,עו"ד ,מפרק

סטודיו אורסו בע"מ

מרדכי גולדפרב

בן נרובאי

מפרקים

חזי שלח החזקות מקרקעין ( )1992בע"מ
(ח"פ )51-171950-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר שלח ,ת"ז ,055403950
מרח' פן אלכסנדר  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר שלח ,מפרק

עצמה ג'ודוקאן נועם

(ח"פ )51-431967-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט קניטלר,
ת"ז  ,034979971מרח' בזל  ,7תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-239066-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח זרח נתיב ,מרח' יוספי
 ,14רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זרח נתיב ,רו"ח ,מפרק

מייד אין אנד נרובאי דיזיין בע"מ

אול אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-419888-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית

(ח"פ )51-427438-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילון ארד ,ממושב
גבע כרמל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ק רבין ,ת"ז ,068904382
מרח' הנרייטה סולד  ,21דירה  ,4רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'ק רבין ,מפרק

אילון ארד ,מפרק

ארז כהנא יעוץ ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-193023-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילה לוריא,
מרח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

פרופקס מספר עשרים ושלוש בע"מ
(ח"פ )51-127314-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ק רבין ,ת"ז ,068904382
מרח' הנרייטה סולד  ,21דירה  ,4רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'ק רבין ,מפרק

הילה לוריא ,עו"ד ,מפרקת

נור מידל איסט אפריקה בע"מ

טאלס טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-246949-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן פרידריך ,מרח' שז"ר ,51
רמת גן  ,52247למפרק החברה.

(ח"פ )51-422107-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאבי ברגמן ,ת"ז
 ,057349383במשרד עורכי דין יגאל ארנון ושות' ,מרכז עזריאלי
 ,1קומה  ,46תל אביב  ,67021למפרק החברה.

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

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

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

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

רן פרידריך ,מפרק

זאבי ברגמן ,מפרק

נתנקוב בע"מ

צ'יטה לנד בע"מ

(ח"פ )51-180380-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2013התקבלה החלטה

(ח"פ )51-454459-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2012התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר בנגל ,ת"ז ,051614584
מרח' הטווס  ,3הוד השרון ,למפרק החברה.
עופר בנגל ,מפרק

הנ"ל תתכנס ביום  ,10.1.2013אצל המפרק ,שד' ירושלים ,152
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יחיאל לשמן ,מפרק

או.די.סאאס בע"מ
(ח"פ )51-410436-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.1.2013בשעה  ,20.00אצל המפרק ,רח'
מבוא החורש  ,43הר אדר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זהר חביב ,מפרק

מדגריות פלק בע"מ
(ח"פ )51-033992-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.1.2013בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוטי קניאל ,עו"ד ,מפרק

אסיא מרכז לבוררות וגישור בע"מ
(ח"פ )51-423086-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  .7.1.2013בשעה  ,14.00בקיבוץ עין חרוד,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל לוסן ,עו"ד ,מפרקת

קורמן מוצרי מזון בע"מ
(ח"פ )51-427994-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.1.2013בשעה  ,10.00ברח' הראשונים ,60
קרית חיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורית בשארי ,עו"ד ,מפרקת

ת.ד.נ.ת .נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-093727-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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יציל פקטורינג בע"מ
(ח"פ )51-280790-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לאורה נקש מגנאג'י,
ממרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה  ,46תל אביב ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לאורה נקש מגנאג'י ,עו"ד ,מפרקת

יציל פקטורינג בע"מ*
(ח"פ )51-280790-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה ,10.00
במרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
לאורה נקש מגנאג'י ,עו"ד ,מפרקת
* הערה :ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6504עמ' 1292
 -מבוטלת.
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יציל שירותי מימון בע"מ
(ח"פ )52-003255-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה ,10.00
במרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
לאורה נקש מגנאג'י ,עו"ד ,מפרקת

מובאביל פיימנטס בע"מ
(ח"פ )51-446484-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית אליאס ,מרח'
הדליות 32א ,נתניה ,פקס'  ,09-8847915למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה
 ,12.00במשרדי חברת טעם גן עדן בע"מ ,רח' שמואל הנציב ,24
קומה  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלית אליאס ,עו"ד ,מפרקת

טלטקסי בע"מ
(ח"פ )51-333161-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית אליאס ,מרח'
הדליות 32א ,נתניה ,פקס'  ,09-8847915למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה
 ,11.30במשרדי חברת טעם גן עדן בע"מ ,רח' שמואל הנציב ,24
קומה  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלית אליאס ,עו"ד ,מפרקת

מאפים מוצרי מאפים מעולים בע"מ
(ח"פ )51-209205-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית אליאס ,מרח'
הדליות 32א ,נתניה ,פקס'  ,09-8847915למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה
 ,11.00במשרדי חברת טעם גן עדן בע"מ ,רח' שמואל הנציב ,24
קומה  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלית אליאס ,עו"ד ,מפרקת

בי פור יו קום בע"מ
(ח"פ )51-282827-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית אליאס ,מרח'
הדליות 32א ,נתניה ,פקס'  ,09-8847915למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה
 ,10.30במשרדי חברת טעם גן עדן בע"מ ,רח' שמואל הנציב ,24
קומה  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלית אליאס ,עו"ד ,מפרקת
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מרח' שנקר  ,14הרצליה ,טל'  ,09-9507000למפרק החברה.

אלפנומריקס בע"מ
(ח"פ )51-257754-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית אליאס ,מרח'
הדליות 32א ,נתניה ,פקס'  ,09-8847915למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה
 ,10.00במשרדי חברת טעם גן עדן בע"מ ,רח' שמואל הנציב ,24
קומה  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלית אליאס ,עו"ד ,מפרקת

טל אל שיווק  2010בע"מ
(ח"פ )51-437600-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חדווה בן שמעון,
ת"ז  ,022264303מרח' שיבת ציון  ,64חדרה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,25.2.2013בשעה
 ,9.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חדווה בן שמעון ,מפרקת

צפטר ישראל בע"מ
(ח"פ )51-173278-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי נורדמן,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,17.3.2013
בשעה  ,10.00במשרד סורוקר אגמון ,עריכת דין ועריכת פטנטים,
בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי נורדמן ,עו"ד ,מפרק

בניין רול בע"מ
(ח"פ )51-014876-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2012התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לי קפלן ,משד' התמרים ,מרכז עירוני משרדים ,אילת  ,88000טל'
 ,08-6375153למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,21.3.2013בשעה
 ,16.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לי קפלן ,עו"ד ,מפרקת

קנדי מן בע"מ
(ח"פ )51-352716-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחום לירן ,מרח'
מבצע משה  ,37/39ראשון לציון ,טל'  ,03-9623136למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,25.3.2013
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

נחום לירן ,מפרק

יצחק נחמיאס בע"מ
(ח"פ )51-042058-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק נחמיאס,
מרח' רימלט  ,18דירה  ,63רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,25.3.2013
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק נחמיאס ,מפרק

קיראוגג פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-436648-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים סוברי ,מרח'
העצמאות  ,106/7פתח תקוה ,טל'  ,050-5231995למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,25.3.2013
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים סוברי ,מפרק

אימולה השכרת רכב בע"מ
(ח"פ )51-329678-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל מלקס ,מרח'
הכנסת  ,25עפולה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,31.3.2013
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל מלקס ,מפרק

אלתיתי עבודות בנין בע"מ
(ח"פ )51-270703-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סאמר אלתיתי,
טל'  ,02-9942588ת"ד  ,739טירה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,31.3.2013
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סאמר אלתיתי ,מפרק

א.ד .חברה לפיתוח פרויקטים חינוכיים בע"מ
(ח"פ )51-382998-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי דור ,ת"ז
 ,311890289משדרות תל חי  ,13/3אשדוד  ,77510טל' ,052-228187
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,24.4.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי דור ,מפרק
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אורי נרוב ,עו"ד ,מפרק

לייפטק בע"מ

סאמיט אדבנטג' בע"מ

(ח"פ )51-179127-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-365959-9
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.1.2013בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטק בע"מ,
רח' הסיבים  ,18קרית מטלון ,פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עינת כרמי-ברק ,עו"ד ,מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל אפשטיין,
מרח' המלך דוד  ,8ת"ד  ,890ירושלים  ,91008טל'  ,02-6222335נייד
 ,054-7222319למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

קומטק יישומים  1992בע"מ
(ח"פ )51-164183-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.1.2013בשעה  ,10.00במשרדי חברת קומטק בע"מ,
רח' הסיבים  ,18קרית מטלון ,פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עינת כרמי-ברק ,עו"ד ,מפרקת

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.4.2013
בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין הכהן וולף ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דניאל אפשטיין ,עו"ד ,מפרק

ישראל פדסטל קומפני בע"מ
(ח"פ )51-133994-7
(בפירוק מרצון)

קומטק שיווק ( )1983בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-098437-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.1.2013בשעה  ,11.00במשרדי חברת קומטק בע"מ,
רח' הסיבים  ,18קרית מטלון ,פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2012לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
איריס סמדר ,ת"ז  ,055884316מרח' האשל  ,13הרצליה ,למפרקת
החברה.
איריס סמדר ,מפרקת

עינת כרמי-ברק ,עו"ד ,מפרקת

די.די.אן .יזמות תעשיתית בע"מ
(ח"פ )51-291842-6

איתמר גרוטמן החזקות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-266267-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.1.2013בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,מרכז
עזריאלי  ,5מגדל מרובע ,קומה  ,24תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.1.2013בשעה  ,11.00במשרד עורכי דין ארדינסט,
בן נתן ושות' ,רח' ברקוביץ  ,4ממגדל המוזיאון ,קומה  ,13תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דרור טישלר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6508כ' בכסלו התשע"ג4.12.2012 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

