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הודעה על הארכת כהונתה של מנהלת הרשות 
לקידום מעמד האישה

לפי חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998

הרשות  לחוק  3)ב(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  התשנ"ח-11998,  האישה,  מעמד  לקידום 
לקידום  הרשות  מנהלת  של  כהונתה  תקופת  את  להאריך 
שנתיים,  של  נוספת  לתקופה  סויד2,  ורד  האישה,  מעמד 

שתחילתן ביום א' באדר א' התשע"ד )1 בפברואר 2014(.

י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(
)חמ 3-2876(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 171.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2216.  2

 הודעה על מינוי חבר במועצה הישראלית 
לתרבות ואמנות

לפי חוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2002

מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה, בהתאם לסעיף 2)א( 
החוק(,   - )להלן  התשס"ג-12002  והאמנות,  התרבות  לחוק 
ועל פי הצעת שרת התרבות והספורט, את דביר בנדק לחבר 
במועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 4)א()1( לחוק.

קיימה  והספורט  התרבות  ששרת  לאחר  נעשה  המינוי 
ועוסקים  אמנים  יוצרים,  המייצגים  ארגונים  עם  התייעצות 
מתחומי  ציבוריים  גופים  ועם  ואמנות  תרבות  בתחומי 

התרבות והאמנות, כפי שפורסמו ברשומות.

י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(
)חמ 3-3383(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"ג, עמ' 64; התשס"ד, עמ' 304.  1

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת 
הטבע והגנים הלאומיים

לפי חוק גנים לאומייים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 
הנצחה, התשנ"ח-1998

בהתאם  למנות,  החליטה  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק  13)א(  לסעיף 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, ועל 
פי המלצת השר להגנת הסביבה, את אלי שיש, לחבר במליאת 
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, נציג משרד החינוך, 

לתקופת כהונה נוספת2.

בהתאם לסעיף 13)ג( לחוק, תקופת כהונתו תהיה 4 שנים.

י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(
)חמ 3-474(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202 )236(.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 2556.  2

מינוי קאדים-מד'הב לכהונה בפועל
לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12א)א( לחוק בתי הדין הדתיים 
מד'הב  הקאדי  את  ממנה  אני  התשכ"ג-11962,  הדרוזיים, 
הדתי  הדין  בבית  בפועל  לכהונה  בהסכמתו,  קבלאן,  כמאל 
הדרוזי לערעורים, נוסף על כהונתו בבית הדין הדתי הדרוזי.

תוקף המינוי הוא לשלושים ימים מיום חתימתו.

י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(
)חמ 3-1185(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התש"ם, עמ' 84; התשס"ח, עמ' 6.  1

מינוי חברה ויושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין
לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

שמאי  לחוק  ו–2)ג(  2)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מקרקעין, התשס"א-12001, אני ממנה את נעמי זמרת, עובדת 
מחוזי,  משפט  בית  לשופטת  להתמנות  הכשירה  המדינה 
לחברה ויושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין, ואת עליזה קן, 

בעלת הכשירויות האמורות, לממלאת מקומה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(
)חמ 3-972-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 436.  1

הודעה על מינוי קצינת תגמולים
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959

 ]נוסח משולב[

)תגמולים  הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיכל  את  מיניתי  משולב[1,  ]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(, 

בנימין, לקצינת תגמולים לעניין החוק האמור.

מען: מחוז שיקום נכים באר שבע, רח' סוקולוב 14, באר שבע.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-42(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

הודעה על ביטול מינוי קצינות תגמולים
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959

 ]נוסח משולב[

)תגמולים  הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1, ביטלתי את המינויים 
של הרשומות להלן לקצינות התגמולים לעניין החוק האמור:

ליאת גרטמן

לאה רוזנברג

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-42-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1
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הודעה בדבר מינוי רופאים מוסמכים מחוזיים
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

)טיפול  הנכים  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרופאים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני  התשי"ד-11954,  רפואי(, 
ששמותיהם מפורטים להלן, להיות רופאים מוסמכים מחוזיים 
כמפורט  השיקום  במחוזות  ולכהן  האמורה,  התקנה  לעניין 

להלן:

ד"ר אולג שפיר, לרופא מוסמך מחוזי - מחוז תל אביב

ד"ר פאול בנדק, לרופא מוסמך מחוזי - מחוז רחובות.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-183-ה2(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התש"ע, עמ' 1566.  1

הודעה בדבר ביטול מינוי רופא מוסמך מחוזי
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

)טיפול  הנכים  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
רפואי(, התשי"ד-11954, אני מודיע כי ביטלתי את המינוי של 

ד"ר שמואל נול לרופא מוסמך מחוזי במחוז טבריה2.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-183-ה2(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התש"ע, עמ' 1566.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 471.  2

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
ד"ר אלכסנדר  מיניתי את  רפואיות(, התשכ"ו-11965,  )ועדות 

קלנר, רישיון מס' 9426, לחבר נוסף ברשימת הרופאים2.

תוקף המינוי עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-183-ה1-1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 3076.  2

הודעה בדבר ביטול מינוי
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, ביטלתי את מינויו של ד"ר 

אולג שפיר, רישיון מס' 232882, לעניין התקנות האמורות.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ 3-183-ה1-1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 3076.  2

 תיקון רשימת חברים בוועדת עררים
לשירותים מיוחדים

לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים 
לשירותים מיוחדים ולילד נכה(, התשנ"ה-1995

לתקנות   3 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
לשירותים  עררים  )ועדות  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח 
ברשימת  כללתי  התשנ"ה-21995,  נכה(,  ולילד  מיוחדים 
הרופאים  את  מיוחדים  לשירותים  עררים  בוועדת  החברים 

ששמותיהם מפורטים להלן:

דוקטור זאב פוליאק, מס' רישיון 20428

דוקטור מדלנה פלדשטיין, מס' רישיון 21454.

תוקף המינוי עד תום 3 שנים ממועד פרסומו.

ז' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-2630(

                                                   מאיר כהן
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1666; התשנ"ט, עמ' 438.  2

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות 
התעופה לתקופת כהונה שנייה

לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

לחוק  9)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
חיים  את  מיניתי  התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות  רשות 
נציגי  מקרב  התעופה  שדות  רשות  במועצת  לחבר  אברג'ל2 

הציבור, לתקופת כהונה שנייה.

ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(
)חמ 3-421(

                                                     ישראל כ"ץ
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2879.  2

הסמכה למנהל
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
את  מסמיך  אני  התשנ"א-11990,  מסוכנים(,  חומרים  פסולת 
זהר ירמיהו, למנהל לעניין תקנה 2)ב( ו–3 לתקנות האמורות, 

כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(
)חמ-3-828-ה1(

דוד לפלר  
                המנהל הכללי של המשרד

להגנת הסביבה  
ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

בית שמש שלנו א
בראשות ריצ'רד פרס

2,1081

3,3902אגודת ישראלג

1,7671דור אחר ביחדה

5,2653חזית תורנית מאוחדתחן

בית שמש חוזרת- טב
הבית היהודי

5,9443

למען התושב בראשות י
אזולאי שמעון

00

4,0212עתיד העירכ

כלל חסידי וקהילות כח
ירושלים

3,6502

בית שמש ביתנו ל
בראשות ילנה 

קוניאנסקי

1,0470

הליכוד משפחה אחת מחל
בראשות שלום אדרי

5,0813

7040טוב לבית שמשעד

10קול שחרק

התאחדות הספרדים שס
העולמית שומרי התורה

5,0092

רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם   )2(
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 

45 לחוק:

טור ב'טור א'

שסג

טבכ

חןכח

למחל

העד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )3(
המקומית הוא 38,792;

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )4(
;37,987

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 805;  )5(

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בית שמש

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965,
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בית 

שמש שנערכו ביום ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

19,40151אבוטבול משה

00בלעיש מאיר

18,64349כהן אלי

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 38,795;

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
;38,044

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 751;  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא משה אבוטבול.  )5(

כ"ג באדר ב' התשע"ד )25 במרס 2014(
)חמ 3-2150(

מוטי ברקוביץ'  
         מנהל הבחירות לבית שמש

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית בית שמש

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

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, נמסרת בזה הודעה על תוצאות 
הבחירות למועצת הרשות המקומית בית שמש שנערכו ביום ט' 

באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.  1
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 טור א'
שם המועמד

 טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

 טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

27,66661.57סלאם עלי

17,26638.43ג'ראיסי ראמז

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 45,526;

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
;44,932

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 594;  )4(
שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא סלאם עלי.  )5(

כ"ב באדר ב' התשע"ד )24 במרס 2014(
)חמ 3-2150(

ירוחם כהן  
מנהל הבחירות לנצרת    

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 

התשכ"ד-1964
שיכונים  רישום  לחוק  1א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, ובהתאם לסעיף 6)א()2( 
 ,)6 מס'  )תיקון  שעה(  )הוראת  ציבוריים  שיכונים  רישום  לחוק 
בידי המדינה  בניינים שהוקמו  כי  התש"ע-22010, אני מאשרת 
ובנייתם  המדינה  בידי  שנרכשו  או  ביוזמתה,  או  מטעמה  או 
החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, או שנכללו 
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-31965, עד 
יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה בתוך 
שנתיים ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים 

להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

חלקותגושיםהמקום

274, 6405275פתח תקוה

126, 127, 3876129גדרה

383, 10032384חדרה

1308876צפת

 1507531טבריה
הבינוי  במשרד  הפרוגרמות  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון, 

לקהל.
י"א באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014(

)חמ 3-74(
סימונה טסטה  

               סגנית מנהל אגף הפרוגרמות
                                                   משרד הבינוי והשיכון 

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע עמ' 414; י"פ התשנ"ה, עמ' 1646.  1
ס"ח התש"ע, עמ' 414.   2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  3

ההודעה פורסמה בילקוט הפרסומים 6765, התשע"ד,  הערה:   * 
                עמ' 4131, ומתפרסמת בשנית בשל שיבושים שנפלו בה.

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )6(
כמפורט להלן:

 טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  פרס ריצ’רדא

1.  ארנרייך ישעיהוג
2.  דירנפלד מרדכי

1.  בלעיש מאירה

1.  גרינברג שמואלחן
2.  מונטג בנימין משה מרדכי
3.  סילברסטין ישראל מרדכי

1.  כהן אליטב
2.  בן מרגי חיים
3.  ורמן אליאסף

1.  כהן מרדכיכ
2.  אליאס מנשה אברהם

1.  גולדברג שמעוןכח
2.  פרנקל אברהם נחמן

1.  אדרי שלוםמחל
2.  שטרית משה

3.  ולטר סטלה

1.  אבוטבול משהשס
2.  חדד יגאל דרור

כ"ג באדר ב' התשע"ד )25 במרס 2014(
)חמ 3-2150(

       מוטי ברקוביץ'
מנהל הבחירות לבית שמש    

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נצרת

 לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965,
וחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה  בזה 

נצרת שנערכו ביום ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  2
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

1192000010  
 הוספת שתי קומות לבניין  שם התכנית:

 85ברחוב מקור חיים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  1192858515מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תיחסהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 5101 ביטול
 92 ביטול

 1599 כפיפות
 1122 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .19רחוב: מקור חיים שכונת מקור חיים , ,יישוב: ירושלים

 , ירושלים.19מקור חיים 
 X: 220016קואורדינטה 
 Y: 628794קואורדינטה 

 המסומנים בתשריט בקו כחול. על פי הגבולות הכל
 

 גושים וחלקות:
 .98חלקות במלואן: , מוסדר, 51551גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 19הוספת שתי קומות לבניין הקיים ברחוב מקור חיים 

 והגדלת המרפסות הקיימות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ג' 5ממגורים ייעוד . שינוי 5
 1קומות, סה"כ  5 . הוספת שתי קומות לבניין קיים בן2

 1קומות. הוספת דירה בקומת מרתף, סה"כ תוספת 
 יחידות דיור.

מ"ר מהם  5008.81. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 5
מ"ר שטחי  502.95מ"ר שטחים עיקריים ו 5511.59

 שירות.
 המוצעת.בנייה . קביעת קו בנין מרבי לתוספת ה0
 יח"ד. 55ן יחידות דיור. סה"כ בבניי 1. קביעת תוספת של 1
 .1ל 5. הגדלת מס' הקומות מ9
 . הגדלת המרפסות הקיימות.1
. פתרון למקומות חניה באמצעות הוספת מכפילי חניה 9

 ומיקום שני מקומות חניה נוספים בחלקה.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.8

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.51

 . קביעת הוראות בינוי.55
 אות בנוגע לעצים בתחום התוכנית. קביעת הור52

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

טלפון:  8515515ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 12-9281295

ירושלים   5, ככר ספרא ירושליםבנייה מקומית לתכנון ול
 12-9289955טלפון: 

 

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

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

 
 

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

1100900010  
 תלמוד תורה "מאור התורה"  שם התכנית:

 בשכונת סנהדריה החדשה
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםנייה בלתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  1111911515מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 2195 ביטול
 92 ביטול
 0121במ/  ביטול
 5112 ביטול
 55510מק/  ביטול

 1122 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב: חכם עטיה  סנהדריה החדשה,שכ' , יישוב: ירושלים

 .1עזרא 
 X: 220526קואורדינטה 
 Y: 634277קואורדינטה 

 ול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כח
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 גושים וחלקות:
 .29, 20חלקי חלקות: , מוסדר, 51195גוש: 

 

 מגרשים:
 55510בהתאם לתכנית  5

 

 :מטרת התכנית
קומות וקומת חניה מאושרות,  2קומות מעל ל 1תוספת  

 לשם הרחבת מוסד חינוכי תלמוד תורה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קומות  2קומות מעל  1בינוי עבור תוספת   א. קביעת

 קרקעית כפי שמוצע בנספח הבינויניה תתוח
ו±  1.11 קומות ממפלס ה 9ב. קביעת מס' הקומות ל

 1.11±קומות מתחת למפלס ה 2
 1952.11רביים בהיקף של מג. קביעת שטחי בנייה 

שטחי מ"ר וסה"כ  9118.15מ"ר. סה"כ שטחים עיקריים 
 מ"ר. 5515שירות 

 וד תורהד. קביעת שימושים עבור מוסד חינוכי תלמ
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. ה.

 ו. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור/לעקירה ז.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

טלפון:  8515515ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 12-9281295

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 12-9289955טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1100588010  
למוסד ברח' ייעוד תוספת בנייה ושינוי  שם התכנית:

 ירושלים., זכרון משה, 08דוד ילין 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  1118911515מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: התרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 92 ביטול
 / ב1599 כפיפות
 1122 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' זכרון משה., 51ירושלים רחוב: ילין דוד יישוב: 

 X: 220560קואורדינטה 
 Y: 632590קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .25חלקות במלואן: , מוסדר, 51199גוש: 

 

 :מטרת התכנית
למוסד ציבורי ברח' דוד ילין ייעוד תוספת בנייה ושינוי 

 , זכרון משה, ירושלים.51
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למבנים ומוסדות ציבור. 5שינוי מאזור מגורים  2.2.5
 0בה קביעת בינוי עבור תוספת אגף חדש בגו 2.2.2

קומות וקומת מרתף תת"ק, וקביעת בינוי עבור תוספת 
על המבנה הקיים. על המבנה הקיים יתווספו קומה ג 

 מלאה וקומה ד מובלעת בחלל גג הרעפים.
קומות ממפלס  2הגדלת מספר הקומות מ  2.2.5
 קומות מעל קומת מרתף. 0+ ל 1.11
 שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 2.2.0
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  2.2.1

 בנייה בשטח.
מ"ר סה"כ  5551.11קביעת סך השטחים ל  2.2.9

מ"ר  929.11מ"ר שטח עיקרי מאושר,  505.11מתוכם 
 מ"ר שטח שירות. 599.11שטח עיקרי מוצע ו 

 קביעת הוראות בגין הריסה. 2.2.1
 בור.קביעת שימושים עבור מבנים ומוסדות צי 2.2.9
 קביעת הוראות בגין שימור. 2.2.8

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

טלפון:  8515515ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 12-9281295

ירושלים   5רושלים, ככר ספרא יבנייה מקומית לתכנון ול
 12-9289955טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

1105500010  
הרחבת יחידות דיור, רחוב מבוא  שם התכנית:

 , גבעה צרפתית5המאבק 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז ירושליםבנייה תכנון לל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
  1189915515מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 9112 ולביט
 / א5105 ביטול
 92מתאר/  ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1122 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב: מבוא  , שכונת הגבעה הצרפתית,ירושליםיישוב: 

 .9המאבק 
  9רחוב המאבק 

 X: 222719קואורדינטה 
 Y: 634561קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , לא מוסדר, 51911גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 , גבעה צרפתית9הרחבת יחידות דיור, רחוב מבוא המאבק 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים א' 0מאזור מגורים ייעוד שינוי 

 קביעת בינוי עבור הרחבת יחידות דיור קיימות
 198.21מ"ר מהם  908.98קביעת שטח בנייה בהיקף של 

 מ"ר שטחי שירות. 91.90מ"ר שטחים עיקריים ו
 שינוי קו בניין וקביעת קוי בניין חדשים.

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 קביעת הוראות בגין זיקת הנאה
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, לשהמשרדים האמורים פתוחים לקה

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל משרדיתונים, ליבע

טלפון:  8515515ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 12-9281295

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
 12-9289955טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 02111מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 
הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של  :שם התכנית

 תושבי מטרופולין ירושלים, עמק הארזים
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 52111מס':  מקומית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 211מי/  שינוי
 9159 שינוי
 0115 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים רחוב: עמק הארזים.יישוב: 

 דר' מע'  251/191  955/951קואורדינטות 
 צפ' מז' 258/011  951/111קואורדינטות 

מרג' אל   0ארד ח'רבת עבין, גוש   5בית אכסא גוש 
 .עכבת בית טלמא  9קנר, גוש 

 'מיס,שעב ח 55רס טביב , גוש  55גוש 
 הקו הכחול בתשריט הוא גבול התכנית.

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  51599גוש: 
 .22  21, 59  50, 9  5חלקות במלואן:  51225גוש: 
 .58  51, 55  55, 8  1חלקי חלקות:  51225גוש: 
 .50, 55, 9חלקי חלקות:  51220גוש: 
 .9  5חלקות במלואן:  51221גוש: 
, 51  28, 21  9, 9  2חלקות במלואן:  51229גוש: 

09  11 ,12  15 ,19. 
, 59  55, 29  29, 1, 5חלקי חלקות:  51229גוש: 

58 ,05  01 ,15 ,11 ,11 ,18 ,91. 
 .28חלקי חלקות:  51221גוש: 
 .1  9, 5חלקות במלואן:  51255גוש: 
 .21, 21, 52, 51, 1חלקי חלקות:  51255גוש: 
 .1  9, 2  5חלקות במלואן:  51252גוש: 
 .21  59, 0  5חלקי חלקות:  51252גוש: 
 .511חלקי חלקות:  51255גוש: 
 .51חלקות במלואן:  51251גוש: 
 .55, 5חלקי חלקות:  51251גוש: 
 .51, 9חלקות במלואן:  51259גוש: 
 .55, 9חלקי חלקות:  51259גוש: 
 .21חלקות במלואן:  51258גוש: 
 .28  29חלקי חלקות:  51258גוש: 
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 .8, 1, 5, 5חלקות במלואן:  51209גוש: 
 .51, 9  9, 0, 2חלקי חלקות:  51209גוש: 
 .5  5חלקי חלקות:  51208גוש: 
 .1, 5חלקי חלקות:  51210גוש: 
 .52  51חלקות במלואן:  51551גוש: 
 .5  2חלקי חלקות:  51551גוש: 
 .51, 5  5חלקות במלואן:  51555גוש: 
 .55, 9  0חלקי חלקות:  51555גוש: 
 .51, 29  21חלקי חלקות:  51550גוש: 
 .51, 59, 52, 51  9, 9, 0  2חלקות במלואן:  51995גוש: 
 .55, 55, 1, 1, 5חלקי חלקות:  51995גוש: 
, 29  22, 21, 59, 59  50חלקות במלואן:  51992גוש: 

52 ,50 ,59  09. 
, 55, 28, 58, 51, 55, 0 חלקי חלקות: 51992גוש: 

55 ,51  59. 
 .5חלקי חלקות:  55211גוש: 
 .12, 58  59, 2חלקות במלואן:  55281גוש: 
, 99  95, 10, 00, 51, 8  9, 0חלקי חלקות:  55281גוש: 

11  15. 
 X: 215780633630קואורדינטה 
 Y: 219475635700קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הקרקע המאושרים בשטח עודי י. שינוי מערך י5

התכנית בהתאם לרשימת ייעודי קרקע המופיעים 
. לעיל ובהתאם לטבלת ייעודי הקרקע 5.5בסעיף 

 המופיעה בתשריט התכנית.
. הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של תושבי 2

 מטרופולין ירושלים.
. הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של תושבי 5

, נוף שמר ערכי טבערושלים ומבקריה, הממטרופולין י
 ומורשת ומבטיח קיומן של מערכות טבעיות.

למוקדי פנאי . הגדרת אזורי חיפוש לשטחים המיועדים 0
 להקמתם ותנאים למתן היתרי בנייה. ונופש, והגדרת תנאים

ליים למבנים לצרכי תיירות, . הגדרת שטחים מכסימ1
 , נופש, אכסון תיירותי, נופש פעיל ומתקנים הנדסיים.פנאי

. הסדרת גבולות של שטחי יער, גנים לאומיים 9
ושמורות טבע, בין השאר על ידי גריעת שטחים והוספת 
שטחים אחרים וכן תיקון טעויות שנפלו בתכניות  קיימות 

 על שטחים אלה.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשסז, עמוד 1155ובילקוט הפרסומים  21/11/2111

 .10/18/2111אריך , בת0211
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 8515515ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה ל

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי12-9281295טלפון: 
 טלפון:  ,ירושלים, 5ירושלים, ככר ספרא בנייה ול

בשעות , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ו12-9289955
 של האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

00098 
 תוספות בנייה בבניין מגורים  שם התכנית:

 בשכ' ואדי אלגוז
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 55891מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 92 ביטול
 2958 ביטול

 א /1122מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת ואדי אלגוז ,, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן: , מוסדר, 51125גוש: 

 X: 222700קואורדינטה 
 Y: 632650קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
שה במבנה מגורים וספת קומה חדהרחבת יח"ד דיור ות

 ירושלים. ,בשכ' ואדי אלגוז
 עיקרי הוראות התכנית:

 לאזור מגורים ב'. 1מאזור מגורים ייעוד . שינוי 5
. קביעת השימוש בקומת קרקע לחניה ויח"ד בגובה 2

 הקומה הקיימת.
. קביעת בינוי לתוספת בנייה בכל הקומות לשם 5

 הרחבת יח"ד קיימות.
 יח"ד. 9 ל 0 ח"ד מ. הגדל מס' י0
 קומות. 0 קומות ל 5 . הגדלת מס' קומות מ1
 , כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין ל9
מ"ר מהם  5159וקביעתם ל ןיבבניבנייה . הגדלת שטחי ה1
 מ"ר שטחי שירות. 529מ"ר שטחים עיקריים ו 981כ
 ין כאמור.י. קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנ9
 וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.. קביעת הוראות בינוי 8

 . קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים.51
 . קביעת הוראות בגין חריגות בנייה להריסה.55
 ה ניכרת.י. קביעת הוראות בגין סטי52
 . קביעת הוראות בגין גובה  בינוי.55
 . קביעת הוראות בגין חניה.50

 

ך פורסמה בעיתונים בתאריהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  10/51/2155

 .11/51/2155, בתאריך 089
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הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי12-9281295טלפון:  8515515

 ירושלים  5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9289955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

1195500010  
 4למלון ברחוב בן יהודה תוספת קומות  שם התכנית:

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

  1199951515מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית וג היחסס

 / א2155 ביטול
 1821 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1122 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מדרחוב בן יהודה, 0ירושלים רחוב: בן יהודה יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .251, 250, 81, 98חלקי חלקות: , לא מוסדר, 51108גוש: 

 X: 220789קואורדינטה 
 Y: 632127ואורדינטה ק

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת קומות לבית מלון ברחוב בן יהודה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאיזור מסחרי מיוחד לאיזור מסחר ייעוד שינוי   2.2.5

 תיירות ונופש
קומות על גבי בית  0קביעת בינוי תוספת של   2.2.2

 קומות. 9מלון מאושר בן 
מ"ר מהם  5912של קביעת שטחי בנייה בהיקף   2.2.5
 מ"ר שירות 852מ"ר עיקרי ו 2801
 קביעת שימושים עבור מלונאות ומסחר  2.2.0
קומות ביחס  51קומות ל 9הגדלת מס' הקומות מ  2.2.1

 1.11ל
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית  2.2.9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה  2.2.1
 קביעת חזית מסחרית  2.2.9
 וראות בגין שימור של מבנה היסטוריקביעת ה  2.2.8

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9921ובילקוט הפרסומים  11/11/2155

 .55/11/2155, בתאריך 9911
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
ועדה  :. וכן במשרדי12-9281295טלפון:  8515515

ירושלים   5ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9289955טלפון: 

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 

 דלית זילבר
 ההועדה המחוזית לתכנון ולבנייו"ר 

 מחוז ירושלים 
 
 

  מחוז  תל-אביב
 

 אביב יפומחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: תל
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 5558 תא/מס':  מפורטת

 נמירארלוזרוב מגורים מתחם דפנה שם התכנית:
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מופקדת  תל אביבבנייה המקומית לתכנון ול
 5991 תא/מס':  מתאר מקומית ברמה מפורטת

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

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

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 929תא/  שינוי
 5151תא/  שינוי
 Gתא/  שינוי
 909תא/  שינוי
 5598 שינוי
 תא/ מ שינוי
 5תא/ ע/  שינוי

 918תא/  ביטול
 5תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 50תמא/  כפיפות
 2/ 0תמא/  כפיפות
 5/ 1ממ/ ת כפיפות
 2910תא/  כפיפות
 0/ א/ 25תמא/  כפיפות
 / ג2015תא/  כפיפות
 1תממ/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפו רחוב: ארלוזורוב   .תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: דפנה   .תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: דרך נמיר מרדכי   .תל אביביישוב: 

 211, 589, 589, 580, 582, 581רח' ארלוזורוב 
 25, 58, 51, 51, 55, 55, 8, 1, 1, 5, 5דרך נמיר 
, 51, 29, 29, 20, 22, 21, 59, 59, 50, 52רח' דפנה 

52 ,50 ,59 ,59 ,01 
 

 גבולות התכנית:
מתחם הממוקם בין הרחובות ארלוזורוב, נמיר, הנרייטה 

 סולד ודפנה בתל אביב
 

 גושים וחלקות:
, 205, 258  258, 92, 18אן: חלקות במלו 9551גוש: 
208 ,591 ,582  585 ,581. 

, 15, 91, 91, 11, 55, 59חלקי חלקות:  9551גוש: 
11 ,92 ,91 ,98 ,82 ,81 ,89 ,515 ,259 ,201 ,209. 

 

 :מטרת התכנית
נמיר  ארלוזורוב  . פיתוח והתחדשות מתחם דפנה 5

ה במתכונת של "פינוי ובינוי", בהתאם למדיניות הוועד
 המקומית באזור.

. חיזוק מערך המגורים והגדלת מספר יחידות הדיור 2
באזור תוך יצירת פתרונות הולמים לנגישות, מיגון, 

 חניה, שטחים פתוחים ושטחי ציבור.
. הסדרת מערך התנועה והרחבת הדרכים ברחובות 5

 המקיפים את המתחם.
. יצירת דופן עירונית פעילה לרחובות ארלוזורוב ונמיר 0

 באמצעות חזית מסחרית וקולונדה לאורכם.
יחידות דיור להשכרה אשר יוקצו באופן  211. קביעת 1

 יחסי מכל מתחם.
 עיקרי הוראות התכנית:

הקרקע למגורים, חזית מסחרית, ייעוד . קביעת 5
 דרכים, שצ"פ ומבנים ומוסדות ציבור בשטח התכנית.

ייעוד . קביעת התכליות והשימושים המותרים ב2
ים: מגורים, חזית מסחרית לאורך דרך נמיר מגור

 וארלוזורוב ושטחי ציבור.
למגורים ומספר יחידות הדיור בנייה . קביעת זכויות ה5

יחידות דיור, מתוכן  5050בתחום התכנית: סה"כ 
מ"ר  501,299יחידות דיור להשכרה. סה"כ  211לפחות 
 מגורים.ייעוד עיקרי ב

וש אשר כוללים . קביעת מגרשים חדשים ומתחמי מימ0
כל אחד את מגרש המגורים והשטחים הציבוריים 

 הגובלים בו.
: 119  112. הגדרת הגובה המותר לבניה. במגרשים 1

קומות  9 קומות למגדל מעל קומת קרקע ו 21עד 
קומות למגדל מעל  51: עד 115למבנה מרקמי. במגרש 

 קומות למבנה מרקמי. 9קומת קרקע ו
למעבר הולכי רגל לאורך . קביעת זיקות הנאה 9

 הרחובות נמיר, ארלוזורוב והנרייטה סולד.
. מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ליצירת מתחמים 1

מרקמית הכוללים חזית בנייה המשלבים בנייה לגובה ו
 מסחרית ושימושים ציבוריים.

. קביעת הוראות בנושא פיתוח ונוף, לרבות הנחיות 9
 בנושא שימור עצים.

הוראות ותנאים להוצאת היתרי בנייה, לרבות  . קביעת8
 תנאים להכנת תכנית עיצוב אדריכלי.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 91152יפו תל אביב 521מחוז תל אביב, דרך בגין 
עדה המחוזית . קבלת קהל בוו15-1952199טלפון: 

העתק  .50:11 55:11בימים א', ג', ה' בין השעות 
בנייה ועדה מקומית לתכנון ול ההתנגדות יומצא למשרדי

 טלפון: , יפותל אביב 99, שד' בן גוריון תל אביב
15-1251592 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 אביב יפומחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: תל
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 5805 תא/מס':  מפורטת
 ר בשכונת רמת החי"לשטחי ציבו שם התכנית:

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

 5189 תא/מס':  מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 ייחסת לתכניות הבאות:המת
 מספר התכנית סוג היחס

 501תא/  שינוי
 5/ 15/ 2 שינוי
 159תא/  שינוי
 2025תא/  שינוי

 0תא/ ל/  כפיפות
 5011תא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב שכונת רמת החייל., יפותל אביביישוב: 

 

 גושים וחלקות:
, 82, 99, 19  11, 98  91חלקות במלואן:  9559גוש: 
521  525 ,511  519 ,518  591 ,591 ,215 ,251 ,
225 ,580  581 ,010 ,019 ,025 ,055 ,058 ,091 ,
085  082 ,081  089 ,110  111 ,118  151 ,
112 ,111  119 ,111  191 ,192. 
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 .199  191, 202, 258, 212חלקי חלקות:  9559גוש: 
, 058  059, 589  581מלואן: חלקות ב 9959גוש: 
009  001 ,151  155 ,188 ,959. 
 .951, 182חלקי חלקות:  9959גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
יעודי קרקע ציבוריים במרחב השכונה ילהסדיר 

 בהתחשב במצב הקיים בשטח ובצרכי השכונה ע"י:
משטח למבנים ומוסדות ציבור לשטח ציבורי ייעוד שינוי  

 פתוח.
משטח ציבורי פתוח לשטח למבנים ומוסדות ייעוד שינוי  

 ציבור.
שטחים בין בניינים משטח ציבורי פתוח לשביל ייעוד שינוי  

 להולכי רגל ללא מעבר כלי רכב או לדרך משולבת. 
מבנה ייעוד מגרשים ב 2העתקת שביל העובר בין  

ציבור והצמדתו לחלקות מגורים על מנת לאפשר 
 הרחבת בי"ס ישגב. 

תוך שמירה ככל הניתן על מאזן השטחים  הכל
 ולשטחים הציבוריים הפתוחים.בנייה הציבוריים ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח למבנים ומוסדות ציבור לשטח ציבורי ייעוד שינוי  

 פתוח.
 משטח למבנים ומוסדות ציבור לשביל.ייעוד שינוי  
ת משטח ציבורי פתוח לשטח למבנים ומוסדוייעוד שינוי  

 ציבור. 
משטח ציבורי פתוח לשביל וקביעת קווי בנין ייעוד שינוי  

מטר )קו בניין קדמי או צדדי לפי  5 לכיוון השביל ל
 התשריט(.

משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת וקביעת ייעוד שינוי  
מ' )קו בניין קדמי  5קווי בניין לכיוון הדרך המשולבת ל

 או צדדי לפי התשריט(. 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדת התכנית  הודעה על
, התשעג, עמוד 9901ובילקוט הפרסומים  52/18/2155

 .19/19/2155, בתאריך 1295
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
תל אביב 521מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי15-1952199טלפון:  91152יפו 
תל  99תל אביב, שד' בן גוריון בנייה נון ולמקומית לתכ

, וכל המעוניין רשאי לעיין 15-1251592יפו  טלפון: אביב
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  חולון
מקומית ברמה תכנית מתאר הודעה בדבר הפקדת 

 851 ח/מס':  מפורטת
 4חיבור ממחלף חולון מזרח לדרך מס'  שם התכנית:

 צפונה
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

מתאר  תכניתמופקדת  חולוןבנייה המקומית לתכנון ול
 191 ח/מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5ח/  שינוי
 5/ 5ח/  שינוי
 25/ 5ח/  שינוי
 081ח/  שינוי

 5תמא/  כפיפות
 0/ ג/ 51מא/ ת כפיפות
 1תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 50תמא/  כפיפות
 25תמא/  כפיפות
 0/ א/ 25תמא/  כפיפות
 / א25תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 50תמא/  כפיפות
 50תמא/  כפיפות
 2/ 0תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חולון   .יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 שגבולו כדלקמן: 0 השטח הפתוח התחום ממזרח לכביש

 0כביש  ממערב
 גבול מוניציפאלי בין חולון לראשל"צ מדרום וממזרח

 גבול ה"דיפו" של הרכבת הקלה )גשר שד' ירושלים( מצפון
 מרחב תכנון גובל: ראשון לציון.

 

 גושים וחלקות:
 .19  11חלקות במלואן:  9122גוש: 
, 91, 19, 11, 91, 19, 15, 01חלקי חלקות:  9122גוש: 

95 ,99. 
  52, 28  29, 20, 58  59חלקות במלואן:  9158גוש: 

08 ,502 ,500 ,509 ,509 ,511  515. 
, 55 ,51, 21, 25 ,22, 51  51חלקי חלקות:  9158גוש: 
559 ,559 ,501 ,505 ,501 ,501 ,508 ,512  511. 

 

 :מטרת התכנית
 לחולון דרך 0הסדרת נגישות תחבורתית בין דרך מספר 

יציאה מחולון צפונה ושינוי תוואי   גשר חולון מזרח
 הכניסה מכיוון דרום לחולון.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח חקלאי לדרך. ייעוד . שינוי 5
 מדרך לשטח חקלאי. ייעוד . שינוי 2
 .0. התווית הדרכים וחיבורן לדרך מספר 5
 . קביעת הוראות בדבר מערכות תשתית ופיתוח. 0
 טח זמני לאיגום, השהיה וחלחול מי נגר. . קביעת ש1

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ
ך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכ

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 91152יפו תל אביב 521מחוז תל אביב, דרך בגין 

. קבלת קהל בוועדה המחוזית 15-1952199טלפון: 
העתק  .50:11 55:11ות בימים א', ג', ה' בין השע

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול ההתנגדות יומצא למשרדי
 .15-1121222חולון  טלפון:  19חולון, ויצמן 

 

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

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

 

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב מחוז תל
 
 

  מחוז  חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  מחוז חיפה- גלילית 
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

1025581500  
 פארק תעשיה קיסריה  5-01אופקים  :שם התכנית

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
מופקדת  מקומית מחוזית מחוז חיפהבנייה לתכנון ול

  1529911588מס':  תכנית מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה לוקה:איחוד וח

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 559/ א/ ש/ 522ג/  שינוי
 / ב522ג/  שינוי
 / ג522חפאג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יהפארק התעשייה קיסר, קיסריהיישוב: 

 X: 195370קואורדינטה 
 Y: 710126קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .09, 01, 00, 05, 05, 01חלקות במלואן:  52029גוש: 
 .15חלקי חלקות:  52029גוש: 
 .51, 59, 51חלקות במלואן:  52021גוש: 

 

 
 

 מגרשים:
 / ב522בהתאם לתכנית ג/  5919
 / ב522בהתאם לתכנית ג/  5910
 / ב522ם לתכנית ג/ בהתא 5118
 / ב522בהתאם לתכנית ג/  5115

 

 :מטרת התכנית
תכנית זו מבקשת להסדיר שימושים, תכליות וזכויות 

 בנייה בתחום המסומן בקו הכחול בתשריט.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 5910תעשייה ממגרשים ייעוד בבנייה . ניוד רוב שטחי ה5
 .5118-5155, 5115-5112למגרשים מערביים  5919ו

. הוספת שימוש משרדים בכל הקומות וכן שימושים 2
משטח קומת הקרקע של  21%מסחריים בהיקף של עד 

 תעשייה.ייעוד המבנים בכל תאי השטח ב
. הוספת שימוש חניה על קרקעית וללא מבנה כחלק 5

 תעשייה.ייעוד ב 2מהפיתוח בתא שטח 
. קביעת הוראות בנייה בנוגע למס' קומות וגובה 0

 תעשייה.ייעוד מלי בתאי השטח במקסי
. קביעת הוראות לקירוי חורף לטובת מסעדות ובתי 1

 תעשייה.ייעוד קפה בתאי השטח ב
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ל פרט תכנוני אחר הרואה ן או בכיין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  55181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9955011

מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד בנייה מקומית לתכנון ול
 .חיפה 51הפלי"ם 

 

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

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  מחוז חיפה- גלילית 
מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

1155109500  
  510 ו 215למגרשים  כניתת שם התכנית:

 פארק תעשיה קיסריה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  1199189588מס':  מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 559/ א/ ש/ 522ג/  שינוי
 ב /522ג/  שינוי
 / ג522חפאג/  שינוי
 5281חפאג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פארק תעשיה קיסריה , 2קיסריה רחוב: האשל יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .51, 52חלקות במלואן:  52509גוש: 
 .50חלקי חלקות:  52509גוש: 

 X: 195032קואורדינטה 
 Y: 709301קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 / ב552בהתאם לתכנית ג/ 219
 / ב522בהתאם לתכנית ג/  515

 

 ת התכנית:מטר
 515 ו 219הסדרת השימושים והתכליות  במגרשים 

, 5281/ ב' ותכנית חפאג/522קבועים בתכנית ג' /
 .515הוספת קרויי חורף למסעדה במגרש 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עשיה.תייעוד . הרחבת תכליות, שימושים וזכויות בנייה ב5
. קביעת הוראות לקרוי חורף לטובת מסעדה קיימת 2

 .515בקומת הקרקע במגרש 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9992ובילקוט הפרסומים  22/19/2155

 .59/18/2155, בתאריך 581
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51, שד הפלי"ם מחוז חיפהבנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 10-9955011טלפון: , 55181
מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, חיפה 51הפלי"ם 
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

, זבולוןקרית אתא  מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי: 
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 ב /481 כ/
 מערב קרית אתאשם התכנית: 

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

 ב /011 כ/ מס':  מקומית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית היחססוג 
 / ח511כ/  שינוי
 151חפ/  שינוי
 511חפ/  שינוי
 011חפ/  שינוי

 מספר התכנית היחססוג 
 211חפ/  שינוי
 511כ/  שינוי

 221/ זב/ 081כ/  כפיפות
 222כ/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות
 25תמא/  כפיפות
 5תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 289כ/  כפיפות
 / ג885ג/ ד/  כפיפות

 

 לולים בתכנית ומקומם:השטחים הכ
 קרית אתא.יישוב: 

במערב קרית אתא, בין רחוב זבולון בדרום לרצועת 
 51שינוי  25התשתיות כפי שנקבעה בתת"ל ובתמ"א 

מצפון ומערב לכביש התעלה, ממזרח האתר נמצא בלב 
מתחם שטח מישורי הכולל בעיקר שטחים חקלאיים וכן 

 ימת.בינוי בצפיפות נמוכה בשכונת פרוסטיג הקי
 

 גושים וחלקות:
, 88  90, 19  05, 51 5חלקות במלואן:  55119גוש: 
515 ,515 ,511  518 ,555  555 ,551, 559 ,558 ,
525 ,525  551. 
 .551, 550, 511, 18חלקי חלקות:  55119גוש: 
 .11  01, 01  5חלקות במלואן:  55111גוש: 
 .09חלקי חלקות:  55111גוש: 
, 19 ,11, 15 ,11, 09 ,01לקי חלקות: ח 55119גוש: 

19 ,519 ,555. 
 .2חלקות במלואן:  55109גוש: 
 .5חלקי חלקות:  55109גוש: 
 .51  5חלקות במלואן:  55101גוש: 
 .09  01, 55  22, 51  1, 5חלקות במלואן:  55109גוש: 
 .00, 58, 50, 25, 59, 55, 2חלקי חלקות:  55109גוש: 
, 11  12, 90  10, 15  5במלואן:  חלקות 55111גוש: 

18  89 ,511  515 ,511  558. 
 .515  512, 88חלקי חלקות:  55111גוש: 
 .11, 15  18, 15 05, 51 5חלקות במלואן:  55112גוש: 
 .18 ,19, 15 ,12, 11 ,10, 59חלקי חלקות:  55112גוש: 
 .95 ,92חלקות במלואן:  55101גוש: 
 .91 ,99, 90, 95  18, 90 ,95חלקות:  חלקי 55101גוש: 
 .552  5חלקות במלואן:  55105גוש: 
 .551  5חלקות במלואן:  55102גוש: 
 .9  1חלקי חלקות:  55105גוש: 
 .85  90, 92, 12, 11חלקות במלואן:  55100גוש: 
, 15 ,11, 99, 91, 19, 19חלקי חלקות:  55100גוש: 

19 ,91, 95 ,95 ,82 ,519. 
, 08, 01  01, 02  58חלקות במלואן:  55185: גוש
19  95 ,91 ,98  91 ,99  82 ,511  515 ,515 ,

511  555. 
 ,05, 55 ,52, 51 ,8, 9 ,1חלקי חלקות:  55185גוש: 

00 ,15  11 ,90  99 ,99 ,99, 91 ,88 ,512 ,510. 
 .501  5חלקות במלואן:  55180גוש: 
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 ת התכנית:מטר
קרקע לצורך הקמת שכונת מגורים חדשה  ייעודשינוי 
יחידות דיור ופארק ציבורי כלל עירוני  9,111בת כ

 במערב קרית אתא.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מקרקע חקלאית ואזור מגורים ייעוד שינוי  

רוויה, מבני ציבור, בנייה בצפיפות נמוכה למגורים ב
ים מסחר ומשרדים, ספורט ונופש, פארק עירוני ושטח

 המיועדים לשמש כשטח ציבורי פתוח.
קביעת תכליות ושימושים מותרים, זכויות והוראות בנייה,  

מגבלות לפיתוח בשטחים הבנויים ובשטחים הפתוחים, 
 כמו גם תנאים למתן היתרי בנייה, בתחום התכנית.

קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות ומתחמי  
 איחוד וחלוקה.

 תיות.קביעת הנחיות סביב 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 9211ובילקוט הפרסומים  21/11/2155

 .29/19/2155, בתאריך 1181עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה ו וכן במשרדי. 10-9955011טלפון: , 55181
 29511קרית אתא, קרית אתא בנייה ית לתכנון ולמקומ

בנייה ועדה מקומית לתכנון ולו ,10-9019021טלפון: 
וכל , 10-9019511טלפון:  51151זבולון, כפר המכבי 

ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיהמעונ
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חוף הכרמל
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

1080002515  
 עין כרמל גן ילדים  שם התכנית:

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

ת ובמשרדי הועדה המקומי מחוז חיפהבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  חוף הכרמלבנייה לתכנון ול

  1515152515מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ו/ א51חכ/ מק/  שינוי
 / ו51חכ/  שינוי

 

 ולים בתכנית ומקומם:השטחים הכל
 עין כרמל   .יישוב: 

 מרכז הקיבוץ בצמידות למתחם גני ילדים קיים
 X: 195890קואורדינטה 
 Y: 731550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות: , מוסדר, 55112גוש: 

 

 מגרשים:
 / ו/ א51בהתאם לתכנית חכ/ מק/  1111

 / ו51בהתאם לתכנית חכ/  011
 

 :מטרת התכנית
חלק ממתחם של"מבנים ומוסדות ציבור ייעוד שינוי 

 "מבנים ומוסדות ציבור"ייעוד לבריאות" ל
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"מבנים ומוסדות ציבור לבריאות" ל"מבנים ייעוד שינוי 

בנייה ומוסדות ציבור" לצורך הוספת תכליות, זכויות ה
בהתאם לתכניות מאושרות , הגדלת התכסית, הקטנת 

 מבנה ומספר הקומות והקטנת קו בנין אחורי.גובה 
כל ההוראות תהינה בהתאם לתכניות המאושרות 

 החלות על השטח, מלבד מה שתכנית זו משנה.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  55181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9955011

 51991חוף הכרמל, עין כרמל בנייה מקומית לתכנון ול
 10-9559255טלפון: 

 

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

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  מורדות הכרמל
מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

1002014588 
 ה נשריתוספת שימושים באזור התעשישם התכנית: 

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

 1552810511מס':  מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 592מכ/  שינוי
 918מכ/  שינוי
 191ג/  שינוי

 199מכ/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוב המסילה   .ורנשר רחוב הבונים יישוב: 

תכנית זו חלה על שטח הנמצא באזור התעשיה של 
 נשר מצפון לדרך בר יהודה. 

 

 גושים וחלקות:
, 15, 15, 11, 08חלקות במלואן: , מוסדר, 55258גוש: 

10 ,11 ,19 ,11 ,18 ,91 ,95. 
 X: 203743 קואורדינטה
 Y: 742991קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
תוספת שימושים למסחר, משרדים ותעשיה עתירת ידע 

 ה נשר.יואולמות שמחות באזור התעשי
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי קרקע.יא. שינוי י

 ב. תוספת שימושים מותרים.
 ולפיתוח השטח.בנייה ג. קביעת תנאים ל

יה, הוראות בינוי ועיצוב, ד. קביעת זכויות והוראות בני
 תנאים להיתר ולפיתוח.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9955ובילקוט הפרסומים  58/11/2155

 .20/11/2155, בתאריך 9885
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי10-9955011טלפון: , 55181
חיפה  2מורדות הכרמל, כורי בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 10-9919289טלפון:  55185
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  רכס הכרמל
מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

1105505589  
שינוי בגודל מגרש מינימלי ותוספת שם התכנית: 

 עוספיא אחוזי בנייה 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
  1119519519מס':  מפורטת

 ד וחלוקהללא איחו איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 511עד/  שינוי
 910ג/  שינוי

 9תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 50תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טיבת ביניים   .עספיא רחוב: אזור חיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .98חלקי חלקות: , מוסדר, 51502גוש: 

 X: 205766קואורדינטה 
 Y: 736397קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 511בהתאם לתכנית עד/ 98

 

 ת התכנית:מטר
מגרשים  2תכנית זו כוללת  קיימתבנייה לגליזציה ל

לאזור מגורים א'  511המיועדים עפ"י תכנית עד/
ם המשוחררים בסמוך למגדל המים בשכונת החיילי
 הישן בעוספיא.

יעודם לאזור מגורים ב' יהתכנית המוצעת משנה את 
 ומאפשרת למגרשים הנ"ל את השינויים הבאים:

שטח מגורים א' לאזור מגורים ב' עם חזית ייעוד שינוי  
 מסחרית. 

 הגדלת זכויות הבניה. 
 שינוי בגודל מגרש מינימלי. 
 תוספת קומות. 
 הקטנת קווי בניין. 
 יצירת חזית מסחרית. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי גודל מגרש מינימלי.

 הגדלת אחוזי הבניה. 
 שינוי ברוחב מגרש מינימלי.

 תוספת קומות.
 הקטנת קווי בניין.

 יצירת חזית מסחרית.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  29/12/2155

 .21/15/2155, בתאריך 5985
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 10-9955011 טלפון: 55181
רכס הכרמל, אבא חושי שד בנייה מקומית לתכנון ול

וכל , 10-9588592טלפון: , כרמלדאלית אל 51עספיא 
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיהמעונ

 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

1190000585  
קרקע ממרכז אזרחי ייעוד שינוי שם התכנית: 

 עקיבאולאזור עירוני מעורב באורלמגורים 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטתבדבר אישור  ,1965–והבניה, התשכ"ה
 .1191885515מס': 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג085ש/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אור עקיבא   .יישוב: 

רח' עשרת הרוגי המלכות פינת רח'  אור עקיבא מערב 
 ויצמן

 

 גושים וחלקות:
 .555, 551חלקות במלואן: , מוסדר, 51958גוש: 

 X: 192700קואורדינטה 
 Y: 712430קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 / ג085בהתאם לתכנית ש/  511

 

 ת התכנית:מטר
מרכז אזרחי לפי תכניות  מאזור 551חלקה ייעוד שינוי 

 לפי תכנית מאושרת /ג חזרה למגורים א'085ש/ו 529ש/
 .119ג/
 לעירוני מעורב כהתאמה למבא"ת 555חלקה ייעוד תיקון *

 

 עיקרי הוראות התכנית:
  529ית ש/תכנממרכז אזרחי לפי  551חלקה ייעוד שינוי 

 119זרה למגורים א' לפי תכנית מאושרת ג//ג ח085ש/ו
 מגרשים. 5תוך חלוקת השטח ל

 לעירוני מעורב כהתאמה למבא"ת. 555חלקה ייעוד *תיקון 
 * קביעת זכויות בנייה.

 * קביעת תכליות.
 * קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  19/15/2155

 .21/15/2155, בתאריך 5985
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי10-9955011טלפון: , 55181
זכרון יעקב  10יסדים ישומרון, המבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 10-9511122טלפון:  51811
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גלילי
תכנית סופר בתקנון תיקון טעות הודעה בדבר 

 0585חפאג/
 5519פאג/לעניין תכנית ח נמסרת בזה הודעה

, 9510שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 
כי הוועדה המחוזית חיפה  2081התשע"ב, עמ' 

 0.5.5החליטה לבצע תיקון טעות סופר בנוסח סעיף 
לתקנון התכנית המאושרת, של סעיף זה את המילים 

מס' קיסריה בנייה "בהתאם לתכנית המפורטת בהיתרי 
 .המבנים" , לפיהם נבנו55/51/05/102ב' ו 518

 

 יוסף משלב
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז חיפה 
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  טבריה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 21055 ג/מס':  מפורטת
 טבריה. בניין מגורים מדורג אחד העם  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר מקומית  טבריהבנייה לתכנון ול

 21155 ג/מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 291ג/  שינוי
 51820ג/  שינוי

 51תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 50תמא/  כפיפות
 55190ג/  כפיפות
 55תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבריה   .יישוב: 

 X: 250125קואורדינטה 
 Y: 744950קואורדינטה 

 

 ושים וחלקות:ג
 .25חלקות במלואן:  51110גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 תוספת יח"ד והרחבת דירות קיימות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר ל 2251 הגדלת שטחי בנייה למטרה עיקרית מ

 מ"ר. 5151
 יח'. 21 יח' ל 59 הגדלת מס' יח"ד מ

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 5115111נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
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 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9119111טלפון: 
טבריה, טבור הארץ  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 .10-9158129טבריה  טלפון: 
 

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

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל התחתון
 מס': תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 21195 ג/
 מושב ארבל  82מגרש  שם התכנית:

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

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  הגליל התחתוןבנייה לתכנון ול

 21199 ג/מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 0592ג/  שינוי
 51תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות
 51899ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ארבל   .יישוב: 

 X: 746550קואורדינטה 
 Y: 245600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12  11חלקי חלקות:  51550גוש: 
 .1, 5  5חלקי חלקות:  51551גוש: 

 

 :מטרת התכנית
חילופי שטחים ממגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית 

 והסדרת זכויות בנחלה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. חילופי שטחים בין מגורים בישוב כפרי לבין קרקע 5

 לאית.חק
 .0592. התאמת גודל ממגרש מזערי לתוכנית מאושרת ג/ 2
. הסדרת זכויות בנייה ושימושים לפל"ח, שינוי קו בנין 5

 בתחום המגורים. אחורי 
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 5115111נצרת עילית  28חק מחוז הצפון, מעלה יצ
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9119111טלפון: 

הגליל התחתון, טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
10-9929251. 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 21081 ג/מס':  מפורטת
 תכנית מפורטת לשינוי בזכויות  שם התכנית:

 בנוי, סכניןוהוראות בנייה בשטח ה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,5891 –יה, התשכ"ה והבנ
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול

מופקדת תכנית מתאר  לב הגלילבנייה לתכנון ול
 21811 ג/מס': מקומית ברמה מפורטת 
חה ניתן להוציא תכנית שמכו התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 999ג/  שינוי
 8598ג/  שינוי
 52819ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין.יישוב: 

 X: 227750קואורדינטה 
 Y: 752275קואורדינטה 

 

 :מטרת התכנית
ראות בנייה בשטח תכנית מפורטת לשינוי בזכויות והו

 הבנוי סחנין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בתכנית מפורטת:

 . לשינוי בקווי בניין לפי מצב מוצע בתשריט.5
 .581% ל 511% . הגדלת זכויות בנייה מ2
 .91% ל 02% . הגדלת תכסית קרקע מ5
 יחידות דיור. 5יחדות דיור ל  2. הגדלת יחדות דיור מ 0

 

ן בתכנית, בימים ובשעות ין רשאי לעיייכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד
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בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 5115111נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9119111טלפון: 
לב הגליל,   סח'נין  טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

10-9109101 
 

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

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

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורר הודעה בדב
 21002 ג/מס':  מפורטת

משטח חקלאי למגורים א' ייעוד  ישינו שם התכנית:
 ודרך משולבת, ינוח ג'ת

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

 21512 ג/מס':  מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8911ג/  שינוי
 0/ ב/ 50תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ג'ת   .ינוחיישוב: 

 

 לקות:גושים וח
 .55חלקי חלקות:  59109גוש: 

 X: 221200קואורדינטה 
 Y: 764200קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 מגרשי מגורים. 5תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח חקלאי למגורים ב.ייעוד שינוי 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
וד , התשעג, עמ9901ובילקוט הפרסומים  12/19/2155

 .19/19/2155, בתאריך 1290
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי10-9119111טלפון:  5115111
ד.נ מעלה הגליל,   מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול

שאי לעיין , וכל המעוניין ר10-8818918מעונה  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
תכנית מפורטת ברמה הודעה בדבר הפקדת 

 21885 ג/מס':  מפורטת
  קרקע למלונאותייעוד שינוי  שם התכנית:

 עיליאמ )אכסון מלונאי( 
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
תכנית מפורטת מופקדת  מעלה נפתליבנייה לתכנון ול

 21119 ג/מס':  ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  יה והרשאות:התרי בני
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 52תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 50תמא/  כפיפות
 9289ג/  כפיפות

 8/ 2תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מעיליא   .יישוב: 

 X: 223400טה קואורדינ
 Y: 770700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  59929גוש: 
 .51חלקות במלואן:  59905גוש: 
 .95, 2חלקי חלקות:  59905גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 20"  בת aלאפשר הקמת מלונית חדרים ברמה "

 יחידות אכסון במעליא
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ן מפורט למלונאות )אכסון משטח ללא תכנוייעוד שינוי 

 מלונאי( שטח ציבורי פתוח ודרך
 קביעת השימושים המותרים בכל תא השטח

 קביעת זכויות והוראות בנייה
( מתוכם 12.9%מ"ר ) 5911שטחי בנייה מירביים של 

 מ"ר למטרה עיקרית 5981
 01%קביעת תכסית קרקע = 

 קומות  0מ'  21קביעת גובה של 
 המסומן בתשריטקביעת קווי בנין על פי 

 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

כאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הז
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
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 5115111נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 10-9119111טלפון: 

 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה ון ולועדה מקומית לתכנ
 10-8819151טלפון:  20812תרשיחא מעלות

 

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

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 00211 ג/מס': 
 אזור תעשיה קורן, מעלות שם התכנית:

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

 58211 ג/מס':  רטת ברמה מפורטתמפו
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 52012ג/  שינוי
 52585ג/  שינוי

 590ג/ בת/  ינויש
 0/ ב/ 50תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 8/ 2תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .מעלותיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .88, 15  11, 21חלקי חלקות:  59519גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59591גוש: 
 .59  51, 28  59, 55  51חלקות במלואן:  59111גוש: 
 .50  55חלקי חלקות:  59111גוש: 
 .0חלקי חלקות:  59912גוש: 
 .250חלקי חלקות:  25191גוש: 

 X: 769600קואורדינטה 
 Y: 226000קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 רה תכנון לאזור תעשיה קורן.

 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .רה תכנון לאזור תעשיה קורן.5
 .איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.2
 ברובה והתווית דרכים חדשות. 9. ביטול דרך מאושרת 5
: גודל מגרש מזערי, ינוי בהוראות וזכויות בנייה כגון. ש0

 שטחי בנייה, תכסית, גובה וקווי בנין.

 . קביעת הנחיות סביבתיות.1
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.9

 

מה בעיתונים בתאריך פורסהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9190ובילקוט הפרסומים  58/10/2155

 .51/10/2155, בתאריך 0015
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  28מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 10-9119111טלפון:  5115111
 5תלי, האורנים מעלה נפבנייה מקומית לתכנון ול

וכל , 10-8819151טלפון:  20812תרשיחא מעלות
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיהמעונ

 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים

 

 אלכס שפול, אדריכל מ"מ
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז צפון 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

2/ 12/ 010/ 01 
 אילת דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים שם התכנית: 

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

 81 /515 /12 /2מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22/ 550/ 15/ 2 שינוי
 25/ 515/ 12/ 2 שינוי
 515/ 12/ 2 שינוי
 95/ 550/ 15/ 2 שינוי
 01/ 515/ 12/ 2 שינוי

 

 תכנית ומקומם:השטחים הכלולים ב
 דרך הערבה, שדה תעופה אילת, אילתיישוב: 

 581/111:  591/111נ.צ. דרומית 
  589/111:  591/111צפונית        

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .511חלקי חלקות:  01115גוש: 
 .91חלקי חלקות:  01112גוש: 
 .55  5מלואן: חלקות ב 01550גוש: 
 .2  5חלקות במלואן:  01551גוש: 
 .5חלקות במלואן:  01559גוש: 
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 :לא מוסדר
, 01115, 01105, 01101, 01119גושים בחלקיות: 

01191 ,01199 ,01198. 
 

 ת התכנית:מטר
הסדרת דרך ממזרח לשדה התעופה אילת לרבות  א.

 הגישה מצפון ע"י: 
 מגרשים.קביעת הוראות בדבר אחוד וחלוקת  ב.
( מאזור 5,2,9קרקע מאזור מלונאות )מג' ייעוד שינוי  ג.

( מאזור מגורים 5,0,1מלונאות וחזית מסחרית )מג' 
, משטח למוסדות ציבור 55,52,55,50מיוחד )מג' 

(, מאזור מרכז תחבורתי 59מחקר וחינוך על תיכוני )מג' 
( 52(, משטח ציבורי פתוח, מדרך )מס' 0)טרמינל( )מג' 

, משצ"פ פעיל )טיילת( משצ"פ עם זכות מעבר מלגונה
לציבור, מחלק משטח ציבורי מיוחד לספורט ונופש )חלק 

 ( לאזור מיוחד לתכנון עתידי ודרך.59ממגרש 
קרקע מאזור מגורים מיוחד )חלק ממגרש ייעוד שינוי   

 ( לשטח לבנייני ציבור, וקביעת הוראות וזכויות בנייה.52
ר מרכז אזרחי ומסחרי )מג' קרקע מאזוייעוד שינוי  ד.
( לאזור 8(, משצ"פ פעיל, מאזור מסחר ומשרדים )מג' 9

 מרכז תחבורתי )טרמינל(.
וקטע דרך  1,52,50,51,59דרך מס'  ייעודשינוי  ה.

 .51צפונית לדרך מס' 
א'( 51,51קרקע מאזור מסחרי )מגרשים ייעוד שינוי  ו.

 צ"פ.לשירותי נופש בידור ומסחר וש 5וביטול דרך מס' 
קרקע מלגונה לשטח לתכנון בעתיד שצ"פ ייעוד שינוי  ז.

 וחוף ים.
 דרך לאזור משולב ומסילת ברזל ודרך.ייעוד שינוי  ח.
 .81משטח ציבורי פתוח להרחבת דרך מס' ייעוד שינוי  ט.
קביעת הוראות בדבר מגבלות בגין בטיחות טיסה  י.

 והוראות לתקופת המעבר לעניין שדה תעופה אילת.
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה. יא.
 קביעת הוראות בדבר זכויות מעבר ורישום זיקת הנאה. יב.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשסט, 1919ובילקוט הפרסומים  51/51/2119

 .10/52/2119, בתאריך 900עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי19-9295181 טלפון:
 טלפון:  ,אילת 5יבת הנגב אילת, חטבנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9591550
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
2/ 15/ 204/ 42 

שכונת  205מבנה צמוד קרקע במגרש  שם התכנית:
 אילת 9שחמון רובע 

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

 02 /250 /15 /2מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 051/ מק/ 2 שינוי
 250/ 15/ 2 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , אילת9שחמון , 1אילת רחוב: חיננית יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .15חלקות במלואן: , מוסדר, 01528גוש: 

 X: 193360קואורדינטה 
 Y: 383300קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 250/ 15/ 2בהתאם לתכנית  255

 

 ת התכנית:מטר
התכנית המוצעת משנה זכויות בנייה / קובעת זכויות 

 בנייה חדשות.
 

 הוראות התכנית: עיקרי
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וחדר מכונות 5

 מ'.  5מ', מוצע  2בלבד, מאושר 
מ''ר.  591מ''ר, מוצע  591. תוספת זכויות בנייה: מאושר 2

 מתחת לכניסה הקובעת., מ''ר 511מ''ר. מתוכם  591סה''כ 
 .1. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 5

 

פורסמה בעיתונים בתאריך קדת התכנית הודעה על הפ
, התשעד, עמוד 9995ובילקוט הפרסומים  21/19/2155

 .20/51/2155, בתאריך 911
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי19-9295181טלפון: 
, 19-9591550טלפון:  אילת 5, חטיבת הנגב אילתבנייה ו

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
2/ 15/ 055/ 05 

, מגרש 51בית מגורים ברחוב הברוש  :שם התכנית
 שכונת גנים ב' אילת 019

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

 55 /559 /15 /2מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 רשאותהיתרים או ה

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 559/ 15/ 2 שינוי
 559/ 15/ 2 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת  גנים ב' , 51אילת רחוב: הברוש יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .219: חלקות במלואן 01111גוש: 
 .281חלקי חלקות:  01111גוש: 

 

 X: 193860קואורדינטה 
 Y: 384830קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 559/ 15/ 2בהתאם לתכנית  519

 

 ת התכנית:מטר
 תוספת זכויות ומגבלות בנייה ותוספת יח"ד.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 551.0א.  תוספת זכויות בנייה: תוספת שטח עיקרי של 

מ"ר. תוספת שטח  281מ"ר, מוצע  518.9מ"ר, מותר 
מ"ר  00הכניסה,  מ"ר למעל לק. 8מ"ר ) 15שרות של 
, כאשר 51%מותר שטח מקלט עד  כניסה(. מתחת לק.

מ' ולא יחשבו במניין זכויות  2.21גובהו הפנימי יהיה עד 
 בנייה.

 .2יח"ד, מוצע  5ב.  תוספת יח"ד : מותר 
 מוצע  מ', 1מותר  קו בניין אחורי  : ג.  שינוי בקווי בניין

 מ' למצללה. 5.1מ',  5.1                            
 מ', מוצע  1מותר  קו בניין מזרחי                             

 לחנייה.  1                            
 מ',  5.1מותר  קו בניין מערבי                             
 למצללה. 1מוצע                             

קומות + ק. מרתף  2ג. שינוי במספר הקומות: מותר 
 מרתף למקלט.  קומות + ק. 5למקלט. מוצע 

 . 51%. מוצע 51% ד. שינוי תכסית: מותר 
מטר:  5.1 ה. הגבהת רום גובה מרבי לגג שטוח ב

 מ'. 9.11מ'. מוצע  1.1מותר 
 

 פורסמה בעיתונים בתאריךהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9119ובילקוט הפרסומים  11/52/2155

 .29/55/2155, בתאריך 5119
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי19-9295181טלפון:  90511
אילת   5אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 19-9591550טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .ww.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט באתרו
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  דימונה
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

28/ 15/ 051/ 2 
 A 270, B 270מגורים במגרש מס'  שם התכנית:

 חוב שיזף שכונת נווה חורש דימונהר
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 2 /551 /15 /21מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 אות:המתייחסת לתכניות הב

 מספר התכנית סוג היחס
 01/ במ/ 21 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 55,51דימונה רחוב: שיזף יישוב: 

, 51שטח התכנית נמצא בשכ' נווה חורש, ברח' שיזף 
 דימונה  55

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .581  580ן: חלקות במלוא 58120גוש: 
 .525, 550חלקי חלקות:  58120גוש: 

 X: 204080קואורדינטה 
 Y: 554300קואורדינטה 

 

 מגרשים:
AB 270  01/ במ/ 21בהתאם לתכנית 

 

 ת התכנית:מטר
המיועד  A270, B270שינוים במגרשים )תאי שטח( מס' 

 ימונה., שכ' נווה חורש, ד55,51ח' שיזף למגורים א', ר
 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
מ"ר ל 201הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ .5

 511 מ"ר ל 521מ A270מ"ר )לתא שטח מס'  595
 מ"ר(. 599מ"ר ל 521מ B270מ"ר ולתא שטח מס' 

 קביעת זכויות בנייה למטרת שרות. .2
 מ'.  8.1 מ' ל 9.1 שינוי גובה מבנה מ .5
 הגדלת תכסית מרבית. .0
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 ן.ניישינוי קווי ב .1
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .9
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי. .1

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9999ובילקוט הפרסומים  29/55/2155

 .10/55/2155, בתאריך 5115
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 90511באר שבע  0התקוה מחוז הדרום, בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי19-9295181טלפון: 
 טלפון: 9911דימונה  5דימונה, שד הנשיא בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9195592
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
0/ 15/ 040/ 04 

 מושב שובה 210-215מגרשים  שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 50/ 508/ 15/ 1מס': מפורטת 

 וקהללא איחוד וחל איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9/ 508/ 15/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שובה.יישוב: 

 שכונת ההרחבה הקהילתית. בשולי וממערב למרכז המושב
 

 גבולות התכנית:
 קו כחול רצוףכמסומן בתשריט ב

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .91  19חלקות במלואן:  881גוש: 
 .51חלקי חלקות:  881גוש: 

 X: 595500קואורדינטה 
 Y: 156700קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
הסדרת גבולות וגדלי מגרשים ע"י שינויים בייעודי קרקע 

 משצ"פ למגורים א' 
 ושינויים בקווי בנין 

 

 ית:עיקרי הוראות התכנ
 .  שינויים בייעודי קרקע משצ"פ למגורים א' 5
 .  שינוי קווי בנין במגרשים2
 שינוי גבולות המגרשים . 5
 קביעת השימושים והתכליות . 0
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  .1
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 9211ובילקוט הפרסומים  51/19/2155

 .25/11/2155, בתאריך 1995עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי19-9295181טלפון:  90511
-19שמעונים,   שדרות  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9988989
 האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו שהמשרדים

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס': תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 

0/ 12/ 055/ 28 
 לקחה 0שכונה  049מגרש  שם התכנית:

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

 21 /595 /12 /1מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ 595/ 12/ 1 שינוי
 592/ 15/ 1 שינוי

 

 כנית ומקומם:השטחים הכלולים בת
 לקיה 509מגרש  1שכונה , לקיהיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות: כתף באר שבע  0גוש: 

 לא מוסדר 511251גושים בחלקיות: 
 X: 186875קואורדינטה 
 Y: 580775קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
בנייה למטרות עיקריים  שינוי בקוי בנין והגדלת אחוזי

 לקיה. ,1שכ'  ,509ולשירות ותוספת יח"ד במגרש 
 עיקרי הוראות התכנית:

 2.8מ' ל 51מ',אחורי מ 1מ' ל 1שינוי קוי בנין קדמי מ  א.
מ' בחלק וקו בנין צדדי 2.8ל  5צדדי ימני מ מ' בחלק,
 מ' בחלק.1מ' ל 5שמאלי מ 

ת מב. הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות ולשירו
קומות  2ל 5כולל תוספת קומה  88.11%ל 01%

 .9 ל 2 קיימות ותוספת יח"ד מ
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ג.

 ד. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 כלי.יקביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדר ה.
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 9058ובילקוט הפרסומים  55/11/2152

 .25/11/2152, בתאריך 0210עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי19-9295181טלפון:  90511
 טלפון:  ,שדרותשמעונים, בנייה מקומית לתכנון ול

מים , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בי19-9988989
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
 880 /15 /0מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

 אזור אחסנה ומעבר כרם שלום שם התכנית:
 לחוק התכנון 551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 115/ 15 /1מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרם שלום   .וב: ייש

 ליד גבולות עם מצרים והרש"פ עזה
 בתחום מועצה אזורית : אשכול

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .5חלקי חלקות:  511515גוש: 
 .28, 25  21, 5חלקי חלקות:  511511גוש: 

 X: 131200קואורדינטה 
 Y: 569750קואורדינטה 

 

 התכנית:ת מטר
זור אחסנה ומעבר יצירת מסגרת תכנונית להקמת א

זכויות הנחיות  עודי קרקע,יע"י קביעת י בכרם שלום
 ומגבלות בנייה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאזור אחסנה, חניון, תחנת תדלוק, ייעוד קביעת • 

שצ"פ עם זיקת הנאה למעבר ברכב, דרכים, מתקן 
 הנדסי ומחנה צבאי.

 הוראות ומגבלות בנייה. קביעת הנחיות• 
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.• 

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9985ובילקוט הפרסומים  19/52/2155

 .50/55/2155, בתאריך 5292

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי19-9295181טלפון:  90511
 טלפון:  ,שמעונים, שדרותבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9988989
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

0/ 15/ 545/ 4 
 , כסייפה48, שכונה 0מגרש  שם התכנית:

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

 0/ 509/ 15 /1מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

כוחה ניתן להוציא תכנית שמ התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 509/ 15/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .כסייפה ,5מגרש  ,01שכונה ה, כסייפיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .5י חלקות: חלק, לא מוסדר, 511119גוש: 

 X: 209300קואורדינטה 
 Y: 572375קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 509/ 15/ 1בהתאם לתכנית  5

 

 ת התכנית:מטר
שינוי קוי בניין, הגדלת אחוזי בנייה וקביעת יח"ד במגרש 

 כסייפה. 01שכונה  5
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א.  שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע.

 99%מתוכם  511%רביים לבנייה המ ב.  קביעת שטחי
 שטחי שירות. 52%המהווים שטחים עיקריים ו
 יח"ד. 0 יח"ד ל 2 ג.   הגדלת מס' יח"ד מ

 ד.  קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
 ה.  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 ו.   קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 

עיתונים בתאריך פורסמה בהודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  19/55/2155

 .11/55/2155, בתאריך 5508
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי19-9295181טלפון:  90511
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

א.ר. סדן )יעוץ( בע"מ
)ח"פ 51-191691-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
היסוד  קרן  רח'  המפרק,  במשרדי   ,1.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
27, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי הדרי, עו"ד, מפרק

עטרת נאות אליהו בע"מ
)ח"פ 51-038606-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.5.2014, בשעה 12.00, במשרד עו"ד יהושע גליקס, 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,  3א,  מזא"ה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מזל גדליהו, מפרקת

מתי מערכות תומכות ידע בע"מ
)ח"פ 51-190890-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.5.2014, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' דן 67, 
כוכב יאיר, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לילי רחל ילין-מצא, מפרקת

לייקסטאר
)ח"פ 51-464512-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

 : טלפון ,שמעונים, שדרותבנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9988989

 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 

 אבי הלר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז דרום 

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שיתופית  אגודה   - מתחדשות  אנרגיות  ד.נ.  האגודה:  שם   )1(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005816-4.

המען: ד"נ הנגב, דביר 85330.

תאריך רישום: י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: מעיין קור - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )2(

מס' האגודה: 57-005817-2.

המען: ד"נ גליל עליון, מעין ברוך 12220.

תאריך רישום: י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: דרך הטבע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(

מס' האגודה: 57-005818-0.

המען: ד"נ מנשה, מעגן מיכאל 37805.

תאריך רישום: י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: קליה ביוטק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )4(

מס' האגודה: 57-005819-8.

המען: ד"נ ערבות הירדן, קליה 90666.

תאריך רישום: י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

י"א באדר ב' התשע"ד )13 במרס 2014(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישעיהו קיגל, עו"ד, מפרק

וולס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-419942-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.5.2014, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
אלפסי 28, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה רחלין, עו"ד, מפרק

י.ל.מ משה פרץ יזמות בנייה בע"מ
)ח"פ 51-447482-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה פרץ, ת"ז 058384389, 

מרח' השבעה 17, אזור, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה פרץ, מפרק

י.ל.מ משה פרץ יזמות בנייה בע"מ
)ח"פ 51-447482-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
17, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  השבעה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה פרץ, מפרק

אלוי פרודקטס בע"מ
)ח"פ 51-356205-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

סיגלון  רח'  המפרק,  אצל   ,9.30 בשעה   ,11.5.2014 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,27
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון כהן, מפרק

אי.בי.טי. אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-355506-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.5.2014, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' מרטין 
גהל 8, קרית אריה, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מאיר, מפרק

גיא המוביל באשדוד בע"מ
)ח"פ 51-119080-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.5.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הפלמ"ח 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  40, אשדוד, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחיאל אילוז, מפרק

ר. & י. קארמוביל 10 בע"מ
)ח"פ 51-399700-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.5.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הפלמ"ח 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  40, אשדוד, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחיאל אילוז, מפרק

א.ש.י. שלד וגמר בע"מ
)ח"פ 51-435260-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,19.00 בשעה   ,22.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גוש עציון 11, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
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אביר  עו"ד  אצל   ,16.00 בשעה   ,19.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 קומה   ,7 בגין  מנחם  רח'  בראל, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
            יוסי שוחמי           רמה סחייק

ם י ק ר פ מ        

אינפוט הפקות בע"מ
)ח"פ 51-234863-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרקוס 

ברוסילובסקי, מרח' הקדמה 1, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,5.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
מרקוס ברוסילובסקי, מפרק

עידית דעידית בע"מ
)ח"פ 51-089217-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ציפי רוזנברג, מרח' הרקון 6, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

רח'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החשמונאים 90, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון פריאנטה, עו"ד, מפרק

פלאלום בע"מ
)ח"פ 52-002620-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.5.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' החצב 
8, גני יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי טננבאום, מפרק

ואי.אר אנד די ארה בע"מ
)ח"פ 51-405547-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.6.2014, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' בגין 
5/3, יהוד 5647803, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

ליפשיץ צילום ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-253790-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.6.2014, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' הולנד 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,16
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר זרבל, עו"ד, רו"ח, מפרק

חלקה 671 בגוש 6122 בע"מ
)ח"פ 51-040265-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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תל   ,21 קומה  עגול,  מגדל   ,1 עזריאלי  ממרכז  בלושטיין,  גדיאל 
אביב, טל' 03-6962999, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ושות',  ציגנלאוב  בר–קהן,  בלושטיין,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  דין,  עורכי 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

ידי זהב שירותי ניקיון וכח אדם בע"מ
)ח"פ 51-261053-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

אללוף, מרח' התקווה 8, אשדוד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרד עו"ד מור כהן, רח' הרצל 1, אשדוד, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יעקב אללוף, מפרק

פ.ע.מ. )פיתוח ועיצוב מוצרים( בע"מ
)ח"פ 51-097730-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מקלר, מרח' בן טבאי 8, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2014, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 

נ. בוריס סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-463280-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בוריס 

ניאנוב, מרח' אלעזר בן יאיר 26, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ירושלים,   ,15 רח' הע"ח  10.00, אצל עו"ד רותם משלי,  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
בוריס ניאנוב, מפרק

שופוויל בע"מ
)ח"פ 51-366904-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את מרק  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

שאנר, ת"ז 319405056, מרח' מכבי 13/2, רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרק שאנר, מפרק

ל.ל.ג. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-416932-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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התקבלה   ,19.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל' 03-7540505,  8, תל אביב,  אורן אהרוני, משד' שאול המלך 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורן אהרוני, עו"ד, מפרק

נ. שחאדה מתכת בע"מ
)ח"פ 51-416226-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדאל 

שחאדה, מכפר ירכא 24967, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
נדאל שחאדה, מפרק

חברת למפרץ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-345715-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יוסי בן–דרור, מרח' לינקולן 20, תל אביב 67134, טל' 03-7649200, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן מקלר, מפרק

א.מ. "בית" ייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-284919-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל 

וייס, מרח' ערבי נחל 13, גבעתיים, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
מיכל וייס, מפרקת

קולבורייט בע"מ
)ח"פ 51-472423-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עמיאל מקובסקי, מרח' קרית מדע 11, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיאל מקובסקי, עו"ד, מפרק

סנס אם אל אם
)ח"פ 51-413101-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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דגש טכנולוגיות לייזר ברפואה בע"מ
)ח"פ 51-415490-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
צבי אבנון, משד' החשמונאים 15/7, מודיעין, טל' 052-2504316, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
צבי אבנון, עו"ד, מפרק

קימרון - נפט ומחצבים בע"מ
)ח"פ 51-179730-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

קרן אשל, מרח' מעלה 8, רמת השרון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
קרן אשל, עו"ד, מפרקת

זאב הובלות ושירותי אחסנה בע"מ
)ח"פ 51-471580-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

 ,24.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עורכי דין בן–דרוד, סטרטינר, ברוך, גביש, 
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.
יוסי בן–דרור, עו"ד, מפרק

המכללה הגרמנית הערבית בע"מ
)ח"פ 51-470032-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחמוד 
מחאמיד, ת"ז 059436204, מת"ד 1163, אום אל פחם 30010, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
16.00, אצל מוסטפא דיאב, רח' אגבריה, אום אל פחם  בשעה 
30010, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מוסטפא דיאב, מפרק

נכסי ליאותן בע"מ
)ח"פ 51-205128-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
צבי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

נייר, ת"ז 007068380, מרח' בן יוסף 23, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  אביב,  תל   ,12 בבלי  רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
צבי נייר, מפרק
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די. מוואה קוסמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-437390-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  לנדוי,  גל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מיקוניס שמואל 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל לנדוי, עו"ד, מפרק

מוטוקרוס בית שאן בע"מ
)ח"פ 51-490414-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צביה מסטרמן פרץ, 

מרח' פינסקר 70, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

צביה מסטרמן פרץ, עו"ד, מפרקת

רום - אד הנדסה ובנין בע"מ
)ח"פ 51-356868-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  סרי,  עו"ד שי משה  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

036193027, מרח' ברקת 12, פתח תקוה, למפרק החברה.

שי משה סרי, עו"ד, מפרק

מאי יבוא ושווק בע"מ
)ח"פ 51-064041-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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

התקבלה   ,18.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
יובל שמש, מרח' סוקולוב 78, הרצליה, טל' 09-9511197, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יובל שמש, רו"ח, מפרק

יפפו - קמפוס בע"מ
)ח"פ 51-383258-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה החלטה 
לוקסנבורג,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ממרכז עזריאלי 3, תל אביב 67023, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון לוקסנבורג, עו"ד, מפרק

ואי.אר אנד די ארה בע"מ
)ח"פ 51-405547-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.1.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, ת"ז 

050644335, מרח' בגין 5/3, יהוד 56478, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צביקה גרוס, מפרק
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינב ברנע אייל, מרח' 
רוטשילד 15, חדרה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עינב ברנע אייל, עו"ד, מפרק

ג.י אבער אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-407582-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף לפלר, מרח' שד' 

שאול המלך 39, תל אביב 6492807, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף לפלר, עו"ד, מפרק

איי טי ג'י אינבסטמנט טכנולוג'י גרופ )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-256151-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  אודי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מדינת היהודים 85, ת"ד 4122, הרצליה 46140, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי כהן, רו"ח, מפרק

אגם פרסומאים בע"מ
)ח"פ 51-318861-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2014, התקבלה החלטה 
למפרקת  אדיר,  אירנה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.3.2014, התקבלה החלטה 
רוקח  מרח'  עטר,  וילמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

100, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

וילמה עטר, מפרקת

אורי סושי בע"מ
)ח"פ 51-444053-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.3.2014, התקבלה החלטה 
דרור, מרח' בר  ניר  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

אילן 9, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר דרור, עו"ד, מפרק

אילן רונית אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-287111-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורן הלפרין, מרח' 
תל   ,33 קומה  העגול,  המגדל  עזריאלי,  מגדל   ,132 בגין  מנחם 

אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורן הלפרין, עו"ד, מפרק

עופרים מ.ע ניהול ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-472191-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2014, התקבלה החלטה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נעם שרעבי, עו"ד, רו"ח, מפרק

נוביסיו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-483709-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור אלבו, ת"ז 024079485, 

מרח' השעורה 11, גבעת עדה 37808, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור אלבו, מפרק

י. גנני יועצים בע"מ
)ח"פ 51-268548-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורן טוקטלי, מרח' 

יסמין 105, מבשרת ציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורן טוקטלי, עו"ד, מפרק

מרכז תרבות משולב ב.ר. בע"מ
)ח"פ 51-388151-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.3.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  רכניץ,  טל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 3, רמת גן 52521, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אירנה אדיר, מפרקת

אמפריה מ.ח מוצרי חשמל בע"מ
)ח"פ 51-402554-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חסאן דלאשה, מרח' 
למפרק   ,04-9912517 פקס'   ,04-9911736 טל'  עכו,   ,65 עמי  בן 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חסאן דלאשה, עו"ד, מפרק

ד.ש.ב.י. החזקות בע"מ
)ח"פ 51-173692-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2014, התקבלה החלטה 
לוקסנבורג,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ממרכז עזריאלי 3, תל אביב 67023, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון לוקסנבורג, עו"ד, מפרק

שחם חברה לחשבונאות ושירותי משרד בע"מ
)ח"פ 51-078168-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2014, התקבלה החלטה 
נעם שרעבי,  רו"ח  ולמנות את עו"ד,  לפרק את החברה מרצון 
ת"ז 27800853, מרח' חביבה רייק 15, קרית אונו, למפרק החברה

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

יצחק אסתר, מפרק

קלין & ברייט בע"מ
)ח"פ 51-390939-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ספיבק, מרח' דפנה 64, 

קרית ביאליק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
דוד ספיבק, מפרק

ברקת - שיא יהלום בע"מ
)ח"פ 51-397563-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2014, התקבלה החלטה 
בן שושן, מרח' הר  ולמנות את אשר  לפרק את החברה מרצון 

תבור 12, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
אשר בן שושן, מפרק

מ.ס. מאהר את סאמר, חברה לבניה בע"מ
)ח"פ 51-264182-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאהר גבר, מרח' הוואדי 

57, אבו גוש, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאהר גבר, מפרק

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

טל רכניץ, עו"ד, מפרק

דן בר אל ושות' חברת עורכי דין
)ח"פ 51-459306-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.3.2014, התקבלה החלטה 
זליגמן, מרח'  יעקב  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

ויצמן 42, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב זליגמן, עו"ד, מפרק

אי-סוטיקאלס בע"מ
)ח"פ 51-411566-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר לושי, מרח' סמדר 36, 

רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבנר לושי, מפרק

סריקות רפואיות בע"מ
)ח"פ 51-222610-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק אסתר, מרח' שח"ם 7, 

רמת אפעל, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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ר. & י. קארמוביל 10 בע"מ
)ח"פ 51-399700-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל אילוז, ת"ז 

068741933, מרח' הפלמ"ח 40, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יחיאל אילוז, מפרק

אפשטיין קופלמן - חולון 3 בע"מ
)ח"פ 51-034303-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  קופלמן,  ישעיהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

007129729, מרח' רות 31, חיפה 3440438, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישעיהו קופלמן, מפרק

אפשטיין קופלמן - חולון 1 בע"מ
)ח"פ 51-021386-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  קופלמן,  ישעיהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

007129729, מרח' רות 31, חיפה 3440438, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישעיהו קופלמן, מפרק

מוסך ציון את יוסף בע"מ
)ח"פ 51-106784-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף דרילינגס, מרח' מורדי 

הגיטאות 3, גבעתיים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף דרילינגס, מפרק

ש.א.ש. יועצים בע"מ
)ח"פ 51-465575-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי סוקונניק, מרח' טבנקין 

18, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי סוקונניק, מפרק

גיא המוביל באשדוד בע"מ
)ח"פ 51-119080-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל אילוז, ת"ז 

068741933, מרח' הפלמ"ח 40, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

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

אריאל פופל, מפרק

חופית אלפינית השקעות בע"מ
)ח"פ 51-240679-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן יוסף, ת"ז 022391585, 

מרח' השלום 8/13, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורן יוסף, מפרק

למידה הוליסטית בישראל 
)ע"ר 58-035088-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2.2.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד דורון קוטלר, מרח' הארבעה 8, תל אביב, 

טל' 03-5613899, פקס' 03-5613833, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון קוטלר, עו"ד, מפרק

אברהם אופק שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-330326-3(

הודעה בדבר ביטול הליכי פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,13.3.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
לבטל ולהפסיק את הליך הפירוק מרצון של החברה ולהסיר את 

מינויו של עו"ד אסף שמשי כמפרק החברה.

אברהם אופק, מנהל החברה

ש. ת. טלרום בע"מ
)ח"פ 51-383502-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם לנדו, ת"ז 040137556, 

מרח' בן יהודה 39, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נועם לנדו, מפרק

אבקות גיורא טופז בע"מ
)ח"פ 51-234970-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא טופז, ת"ז 004791927, 

מרח' העגור 7, אבן יהודה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיורא טופז, מפרק

וויספרלוג טכנולוגיות )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-346156-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל פופל, ת"ז 
068757772, מרח' הר סנה 637, מכבים-רעות 7179901, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.




