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הודעה על ביטול פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי לפי סעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, 
החליטה  המדינה,  שירות  ועדת  הצעת  פי  ועל  התשי"ט-11959, 
הממשלה לבטל את הפטור מחובת מכרז לפי סעיף 19 לחוק האמור 

למשרת יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה2.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-274(

                                                     אריה זהר
                                    ממלא מקום מזכיר הממשלה

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 2804.  2

הארכת מינוי קאדי לכהונה בפועל
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

הקאדים,  לחוק  5א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, ובהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, 
אני ממנה את חמזה חמזה, לכהונה בפועל בבית הדין השרעי 

לערעורים, נוסף על כהונתו בבית הדין השרעי בעכו.

תוקף המינוי לחודשיים.

ח' באלול התשע"ו )11 בספטמבר 2016(
)חמ 3-260-ה1(

                                                     איילת שקד
                                           שרת המשפטים

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  1

מינוי ועדת משמעת
לפי תקנות הטוענים השרעיים, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)ב( לתקנות הטוענים השרעיים, 
התשכ"ג-11963, אני ממנה את חברי ועדת המשמעת כדלקמן:

הקאדי מחמד אבו עביד - יושב ראש

השופט שאהר אטרש, שופט של בית המשפט המחוזי בנצרת - חבר

הקאדי מחמד זבדה - חבר.

השרעיים,  הטוענים  תקנות  לפי  המשמעת  ועדת  מינוי 
התשכ"ג-1963 - בטל2.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-260-ה2(

                                                     איילת שקד
                                           שרת המשפטים

ק"ת התשכ"ג, עמ' 1374.  1

י"פ התש"ע, עמ' 6703; התשע"א, עמ' 926.  2

תיקון נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב 
המדינה במוסדות ולדיון בהן

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  3א)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לממשלה,  היועץ המשפטי  עם  ובהתייעצות  התשמ"ה-11985, 
לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב  תיקון  בזה  מתפרסם 

המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל העיקרי(, 
כמפורט להלן:

תיקון סעיף 8

יבוא  בסופו  )כב(,  קטן  בסעיף  העיקרי,  לנוהל   8 בסעיף   )1(
ועדת  רשאית  מיוחדות  נסיבות  בהתקיים  "ואולם 
למוסד  תמיכה  לאשר  הכללי,  החשב  באישור  התמיכות, 
ציבור אף אם יתרת הנכסים נטו לשימוש לפעילויות שלא 

יועדו עולה על 100% ממחזור הכנסותיו כאמור".

תחילה

תחילתו של התיקון מיום י"ט בכסלו התשע"ו )1 בינואר 2016(.  )2(

י"ג באב התשע"ו )17 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1888(

)803-35-2016-000150(
                                                     משה כחלון
                                           שר האוצר

י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472.  2

חידוש הכרה במוסד רפואי
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

העונשין,  לחוק   312 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העונשין  לתקנות   7 ותקנה  החוק(,   - )להלן  התשל"ז-11977 
ההכרה  את  מחדש  אני  התשל"ח-21978,  היריון(,  )הפסקת 
במרפאה "מרכז רפואי רמת אביב", רח' איינשטיין 40 )קניון רמת 
היריון  הפסקת  ביצוע  לעניין  רפואי  כמוסד  אביב3,  תל  אביב(, 

לפי סימן ב' בפרק י' של החוק, לתקופה של שלוש שנים.

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(
)חמ 3-167-ה1(

                                                     יעקב ליצמן
                                           שר הבריאות

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1432.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 977.  3

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות הבלו על דלק, התש"ך-1960

הבלו  לתקנות  3א  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיע  אני 
על דלק, התש"ך-11960 )להלן - התקנות(, כי עקב שינוי המדד 
2016 לעומת המדד שפורסם בחודש  שפורסם בחודש אוגוסט 
אוגוסט 2015, התעדכנו הסכומים שבתקנה 3 לתקנות ביום כ"ח 
באב התשע"ו )1 בספטמבר 2016(, ולפיכך הנוסח המעודכן של 

תקנה 3)א( לתקנות הוא כמפורט להלן:

"3)א(  האגרה השנתית לרישיון לפי סעיף 15 לחוק ולאישור לפי 
סעיף 16 לחוק היא כמפורט להלן:

)1(   ליצרן שאינו מפעיל אתר אחסון -

אם לא ניתן רישיון לאותו יצרן בשנה הקודמת -  )א( 
55,435 שקלים חדשים;

 - הקודמת  בשנה  יצרן  לאותו  רישיון  ניתן  אם  )ב( 
3,315 שקלים חדשים;

                                           
ק"ת התש"ך, עמ' 618; התשע"ד, עמ' 997; י"פ התשע"ה, עמ'   1 

.8556    
                                           

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1
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)2(   למפעיל אתר אחסון, לרבות יצרן שמפעיל אתר כאמור -

אם לא ניתן רישיון לאותו מפעיל בשנה הקודמת  )א( 
- 55,435 שקלים חדשים בעד כל אתר;

אם ניתן רישיון לאותו מפעיל בשנה הקודמת -  )ב( 
6,933 שקלים חדשים בעד כל אתר."

ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(
)חמ 3-1464-ה1(

                                                     משה אשר
                                           מנהל רשות המסים בישראל

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, 

התשכ"ה-1964, ולפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-1953 

המכס,  לתקנות  41)א(  בתקנה  לאמור  בהתאם 
לתקנות  42א  תקנה  המכס(,  תקנות   - )להלן  התשכ"ו-11965 
המכס(,  סוכני  תקנות   - )להלן  התשכ"ה-21964  המכס,  סוכני 
תקנה 23)ג( לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - 
תקנות מס קנייה(, אני מודיע כי הסכומים והאגרות  המפורטים 
להלן בטור ג' תואמו, והם מיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 

2016(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
הסכום 
הקיים

בשקלים 
חדשים

טור ד'
הסכום 
המתואם
בשקלים 
חדשים

תקנות המכס

בעד שירות המצריך 11)א()5(
נוכחות פקיד מכס

407405

בעד אגרת רישיון 16)א()1(
חדש למחסן רשוי 

41,15940,993

בעד אגרת רישיון 16)ב()1(
חדש למחסן לתצוגת 

רכב  

11,53911,492

108108בעד תעודת מכס24)ב(

108108בעד מצהר מתוקן37

בעד אישור המעיד על 37)א(
הגשת רישיון יבוא

108108

תקנות סוכני המכס

בעד אגרת רישום או 41)1(
אישור סוכן מכס

1,0971,093

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
הסכום 
הקיים

בשקלים 
חדשים

טור ד'
הסכום 
המתואם
בשקלים 
חדשים

בעד אגרת רישום או 41)2(
אישור פקיד רשוי

277276

בעד אגרה שנתית לסוכן 42)1(
מכס

543541

בעד אגרה שנתית לפקיד 42)2(
רשוי

277276

תקנות מס קנייה

בעד תעודה הניתנת על 23)א(
ידי המנהל לעניין החוק

108108

ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(
)חמ 3-1464-ה1(

                                                     משה אשר
                                           מנהל רשות המסים בישראל

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה
לפי תקנות המודדים )מקצוע המדידה(, התשמ"ב-1982

)מקצוע  המודדים  לתקנות  ד'  לפרק  שבהתאם  מודיע  אני 
רישיון  למבקשי  הבחינות  כי  נקבע  התשמ"ב-11982,  המדידה(, 

מדידה ייערכו במועדים כמפורט להלן:

מקצוע הבחינה     תאריך הבחינה

יום ה', ט"ו בחשוון התשע"ז
)7 בנובמבר 2016(

תחיקה

יום א', י"ט בחשוון התשע"ז
)20 בנובמבר 2016(

מדידות שדה

יום ב', כ' בחשוון התשע"ז
)21 בנובמבר 2016(

מדידות שדה

יום ג', כ"א בחשוון התשע"ז
)22 בנובמבר 2016(

עיבוד משרדי של 
מדידות השדה שבוצעו

יום ג', כ"ז בכסלו התשע"ז
)27 בדצמבר 2016(

חלוקה ועריכה של 
תכנית לצורכי רישום

אגרת  ולתשלום  להיבחן  בקשה  להגשת  האחרון  המועד 
הבחינה הוא יום ה' בחשוון התשע"ז )6 בנובמבר 2016(.

מגיש הבקשה שישלם אגרת בחינה כאמור, יקבל הודעה 
על תכנית הבחינות ומקומן.

כ"ה באב התשע"ו )29 באוגוסט 2016(
)חמ 116—3( 

רונן רגב  
מנהל המרכז למיפוי ישראל 	                                           

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1606.

                                           
ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; י"פ התשע"ו, עמ'   1 

.3815    
ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשע"ו,   2 

    עמ' 3815.
ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"א, עמ' 379; י"פ התשע"ו, עמ'  3 

.3815    
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לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0133546

שם התכנית: הרחבת שתי יח''ד קיימות בבניין מגורים 
בשכונת ראס אל עמוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
   101-0133546 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 13 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2668 ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, ראס אל עמוד, ואדי קדום

X: 223441 קואורדינטה
Y: 630692 קואורדינטה

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

מטרת התכנית:
תוספת קומה לבניין קיים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 6 מיוחד לאזור מגורים א'.  .1

קביעת בינוי בגובה 2 קומות מעל הקרקע.  .2
קביעת מס' יח''ד ל–2  .3

הגדלת שטחי הבנייה בבניין וקביעתם ל–497.00 מ"ר   .4
קביעת קווי בניין לבנייה.   .5

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .6
קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.  .7
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .8

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':101-0132944 

שם התכנית: מבנה עירוני מעורב - המלך דוד 6 
ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
   101-0132944 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 25 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 ביטול 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: דוד המלך 6 , מרכז העיר ירושלים

X: 221151 קואורדינטה
Y: 631615 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30036, לא מסודר, חלקות במלואן: 88.

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה לשימוש עירוני מעורב ותוספת קומות .

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור  מסחרי  לאזור עירוני מעורב.   .1

קביעת הוראות בגין שימושים למגורים או/ו למסחר  או/ו    .2
לתעסוקה או/ו למלונאות וקביעת תמהיל שימושים.

ל–8  קומות  מס'  והגדלת  בנייה  לשטחי  זכויות  הגדלת    .3
קומות מעל לכניסה הקובעת. 

קביעת הוראות בנוי, פיתוח ועיצוב אדריכליים.   .4
קביעת הוראות בגין גובה סופי של המבנה.   .5

קביעת  תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .6
קביעת הוראות בגין שימור.   .7

קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת.   .8
קביעת הוראות בגין שלביות ביצוע.   .9

קביעת הוראות בגין קווי בנין.    .10

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
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ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0298059

שם התכנית:תוספת בנייה למבנה מסחר ותעסוקה, 
מע"ר מזרח - ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
   101-0298059 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 8 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4811 ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: קיס נעמי 1, שכונת שייך גראח, מע"ר מזרח.

X: 221701 קואורדינטה
Y: 632468 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30059, לא מוסדר, חלקי חלקות: 53, 56, 170.

מגרשים:
10 בהתאם לתכנית מק/ 4811/ א

מטרת התכנית:
תוספת בנייה למבנה קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
תעסוקה  מסחר  לאזור  מסחרי  מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  א.  

ותיירות.
ותיירות   ותעסוקה  מסחר  מבנה  להרחבת  בינוי  קביעת  ב. 

בהתאם לנספח הבינוי נספח מס' 1.
ל–8090  התכנית  בתחום  המרביים  הבנייה  שטחי  קביעת  ג. 

מ"ר.

 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0284893

שם התכנית: תוספת בנייה ברח' אבינועם ילין 11, 
ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
   101-0284893 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 13 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

במ/ 4383 ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אבינועם ילין 11, בית ישראל, ירושלים

X: 221025 קואורדינטה
Y: 632955 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30086, לא מוסדר, חלקות במלואן: 261.

מטרת התכנית:
קביעת תוספת בינוי בצמוד למבנה קיים לשם יצירת 10 יח"ד 

חדשות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן: א.  

מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.  
קביעת השימושים בשטח למגורים וחזית מסחרית. ב.  

עיקרי  ל–1677.70 מ"ר מתוכם שטח  קביעת שטחי הבנייה  ג.  
של 1120.65 מעל הכניסה הקובעת ו–37.15 מ"ר שטח עיקרי 
שירות  ושטח  הקובעת  הכניסה  מתחת  מסחר(  )לשימוש 
של 210.40 מ"ר מעל הכניסה הקובעת ו–309.5 מ"ר מתחת 

לכניסה הקובעת. 
 5 בן  אגף  עבור  המגרש  של  האחורי  בחלק  בנייה  תוספת  ד.  

קומות למגורים.  
הגדלת מס' יח"ד במגרש מ–7 ל–17. ה.  

קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ו.   
קביעת הוראות לשימור. ז.  

קביעת הוראות בגין הריסה. ח.  
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. ט.  
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קביעת מס' הקומות ל–4 קומות מעל חניה תת קרקעית. ד. 
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת בנייה כאמור ה. 

קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ו. 
קביעת קווי בנין חדשים. ז. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0317016

 שם התכנית:מתחם גינות היובל פינוי בינוי 
ברחוב שטרן 34-42

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
   101-0317016 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 37 תשריט - 23
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
1648 ביטול 

1648/ א ביטול 
1648/ ב ביטול 
1648/ ג ביטול 
1648/ ד ביטול 

מק/ 1648/ ה ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: שטרן אברהם 42  , 38  , 36  , 40  , 34 .

התכנית ממוקמת באמצע רחוב שטרן , בחלקו החד סטרי
X: 216864 קואורדינטה
Y: 628965 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30415 חלקות במלואן: 204, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 
.224 ,222

גוש: 30415 חלקי חלקות: 218, 223, 250.

מטרת התכנית:
ובניית חדשים תחתיהם  קיימים  פינוי מבנים  קביעת הוראות 
בהיקף של 226-240 יח"ד לרבות שטחי מסחר ושטחים מבונים 

לשימוש ציבורי אשר יירשמו על שם העירייה

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

שינוי ממעבר ציבורי למגורים ד'  
שינוי מדרך מאושרת למגורים ד'  

שינוי ממגורים 2 לדרך מוצעת  
זיקת  עם  ד'  ולמגורים  ד'  למגורים  פרטית  מחניה  שינוי   

הנאה לציבור
שינוי ממגורים 2 למגורים ד' עם זיקת הנאה לציבור  

שינוי ייעוד ממגורים 2 לשביל.  
שינוי ממגורים 2 לשצ"פ.  

שינוי ממגורים 5 למגורים ד'.  
שינוי ממגורים 5 לשצ"פ.  

שינוימדרך לשצ"פ  
שינוי מדרך לדרך משולבת   

קביעת הוראות לבינוי בנייני מגורים בני 11 ו17 קומות   .2
קביעת היקף יח"ד על 226-240  .3

קביעת  שטחי שירות  עיליים ותת קרקעיים   .4
קביעת קווי בניין עיליים ותת קרקעיים   .5

למגורים,  התכנית  בשטח  המותרים  השימושים  קביעת   .6
מסחר ומבנה ציבור

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה  .7
קביעת זיקת הנאה לציבור למעבר רגלי  .8

קביעת הוראות בגין מבנים/גדרות/ קירות להריסה.  .9
קביעת הוראות לפיתוח שטח ציבורי פתוח  .10

קביעת הוראות לפיתוח דרך  .11
ללא הסכמת  וחלוקה מחדש  איחוד  בגין  קביעת הוראות   .12

כל הבעלים
קביעת שלבי ביצוע להקמת הבינוי   .13

קביעת הוראות בגין חזית מסחרית  .14
קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת  .15

קביעת הוראות למניעת מטרדי רעש ורוחות.  .16

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0326090

שם התכנית:תוספת בנייה מעל בניינים קיימים בשכ' 
בית חנינא- ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
   101-0326090 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 10 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 ביטול 
6671 ביטול 

מק/ 5022/ א כפיפות 
תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים   .

שטח מצפון משיכון מורים בבית חנינא- ירושלים.
X: 220825 קואורדינטה
Y: 638000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30611, מוסדר, חלקות במלואן: 98, 225.

מגרשים:
101 בהתאם לתכנית 6671

מטרת התכנית:
תוספת בנייה מעל בניינים קיימים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ב'.  .1

בניינים   2 עבור   1 מס'  שטח  בתא  הבנייה  שטחי  קביעת   .2 
ל– 3,031 מ"ר.

קביעת שטחי הבנייה בתא שטח מס' 2 ל–1775 מ"ר.   .3
קומת  מעל  קומות  ל-5  קומות  מ-3  הקומות  מס'  הגדלת   .4

חניה תת קרקעית.
הגדלת מס' יח"ד מ–17 יח"ד ל–32 יח"ד.  .5

קביעת שלבי ביצוע לתוספת בנייה.  .6
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .7

בשטח.
קביעת קוי בנין חדשים.  .8

קביעת הוראות בדבר מדרגות/ גדרות להריסה.  .9

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 

הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0334334

 שם התכנית:מתחם מרום גנים פינוי בינוי 
ברחוב שטרן 29-33

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
   101-0334334 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 18 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1648 ביטול 
62 ביטול 

1648/ ב ביטול 
1648/ א ביטול 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: שטרן אברהם 33  , 29  , 31 .

כשחזיתם  שטרן  רחוב  במרכז  יושבים  התכנית  נשוא  המבנים 
העליונה פונה לרחוב והחזית התחתונה פונה לפארק גאוני

X: 217045 קואורדינטה
Y: 628910 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30415 חלקות במלואן: 228, 229, 230.
גוש: 30415 חלקי חלקות: 201, 227, 234, 254, 258.

גוש: 30454 חלקי חלקות: 56.
גוש: 30455 חלקי חלקות: 142, 159.

מטרת התכנית:
ובניית חדשים תחתיהם  קיימים  פינוי מבנים  קביעת הוראות 
בהיקף של עד 320 יח"ד לרבות שטחי מסחר ושטחים מבונים 

לשימוש ציבורי אשר יירשמו על שם העירייה

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

שינוי מחניה פרטית לדרך  
שינוי ממגורים מיוחד  למגורים ד'  
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שינוי ייעוד מפארק לדרך   
שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור לדרך  

שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לשטח למבנים ומוסדות   
ציבור.

קביעת הוראות לבינוי בנייני מגורים בני 28 קומות  .2
קביעת היקף יח"ד על 320  .3

קביעת שטחי שרות עילי שטחי שירות קעיים  .4
קביעת קווי בניין עיליים ותת קרקעיים  .5

למגורים,  התכנית  בשטח  המותרים  השימושים  קביעת   .6
מסחר ומבנה ציבור

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה  .7
קביעת זיקת הנאה לציבור למעבר רגלי  .8

קביעת הוראות בגין מבנים/גדרות/ קירות להריסה.  .9
קביעת הוראות להפקעה  .10

קביעת הוראות לפיתוח דרך  .11
קביעת שלבי ביצוע להקמת הבינוי   .12

קביעת הוראות בגין חזית מסחרית  .13
קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת  .14

קביעת הוראות למניעת מטרדי רעש ורוחות.  .15

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0353342

 שם התכנית:תוספת קומה והרחבות דיור 
בשערי תורה 8, שכונת בית וגן, י-ם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
   101-0353342 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

גרסת: הוראות - 13 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1351 ביטול 
1042 ביטול 

1042/ א ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: שערי תורה 8 .

X: 217388 קואורדינטה
Y: 630343 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30342, מוסדר, חלקות במלואן: 133.

מטרת התכנית:
ועמודת  הרחבות  ותוספת  דיור  הרחבות  לשם  קומה  תוספת 

ממ"דים למבנה הקיים ברחוב שערי תורה 8 בית וגן, ירושלים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים אחד לאזור מגורים ג'   -

בבניין  קיימות  ליח"ד  בעמודות  לתוספות  בינוי  קביעת    -
לשם הרחבתן.

קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות מתחתן.   -
קומת  מעל  קומות  ל–5  קומות  מ–4  הקומות  מס'  הגדלת    -

מחסנים חלקית מוצעת.
קביעת קווי בניין לתוספת הבנייה כאמור.   -
קביעת שטחי בנייה בהיקף של 1388 מ"ר.   -

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   -
קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה בתחום המגרש.   -

קביעת הוראות בגין הריסה.   -
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   -

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0086256

שם התכנית:יד הרב הרצוג- מוסד ומגורים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

101-0086256 גרסת: הוראות - 28 תשריט - 23
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1042 ביטול 
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מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0099093

שם התכנית:הריסת בניין מגורים ובניית בניין מגורים 
בן 4 קומות באבו טור

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

101-0099093 גרסת: הוראות - 26 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1864/ א ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, שכונה: אבו טור, רחוב אבו טור 

גושים וחלקות:
גוש: 29983, לא מוסדר, חלקי חלקות: 50, 52.

X: 222200 קואורדינטה
Y: 630060 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הריסת בניין מגורים ובניית בניין בן 4 קומות מעל חניה באבו 

טור , ירושלים. וביטול חלק מדרך מאושרת והרחבת דרך 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 לאזור מגורים ב'.   .1

ומאזור  ב'.  מגורים  לאזור  מאושרת  מדרך  ייעוד  שינוי     .2
מגורים לדרך מוצעת.

קביעת בינוי עבור בנין חדש בן 4 קומות מעל קומת חניה     .3
תת קרקעית.

 592.49 שטח  לסה"כ  וקביעתם  הבנייה  שטחי  הגדלת   
שירות,  שטח  מ"ר  ו–95.33  עיקרי  שטח  355.64מ"ר  מתוכם 

חניה תת קרקעית בשטח של 141.52 מ"ר
קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.   .4

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .5
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת    .6

בשטח.
קביעת הוראות בגין הריסה .   .7

קביעת הוראות בגין עצים בוגרים   .8
קביעת מס' יח"ד וקביעתם ל4 יח"ד.   .9

קביעת הוראות הפקעה לצרכי ציבור.  .10
קביעת תנאים למתן היתר איכלוס.   .11

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4259 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   01/04/2016

בתאריך 09/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טלפון: -02
6290263. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין רשאי 

62 ביטול 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: הפסגה 1 .

התכנית נמצאת בין צומת רח' הפסגה ושדרות הרצל לרח' בית 
וגן

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30164 חלקות במלואן: 254.
גוש: 30164 חלקי חלקות: 118.

X: 217425 קואורדינטה
Y: 631050 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת מוסד קיים ותוספת בניין מגורים.

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

שינוי ייעוד משטח למוסד לאיזור מגורים ומבנים ומוסדות   .2
ציבור.

שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 לדרך מוצעת.  .3
לשם  ואגף  קומה  לתוספת   1 שטח  בתא  בינוי  קביעת   .4

הרחבת מוסד קיים.
קומות   6 בן  למגורים  למבנה   ,2 שטח  בתא  בינוי  קביעת   .5

מעל 2 קומות חניה.
קביעת הוראות עבור שטח לצורכי ציבור בקומת הקרקע   .6

בתא שטח מס' 2 וקביעת הוראות להקמתו.
קביעת קווי בניין חדשים.  .7

קביעת מס' יחידות דיור למבנה מגורים ל–21 יח"ד.  .8
קביעת שטחי בנייה בתא שטח 1 בהיקף של 5968.0 מהם   .9

3946.0 מ"ר שטחים עיקרים ו–2022.0 מ"ר שטחי שירות. 
מ"ר   5409.7 של  בהיקף   2 שטח  בתא  בנייה  שטחי  קביעת   .10
מ"ר  ו–1924.0  למגורים  עיקריים  מ"ר שטחים   2420.4 מהם 
קומה  עבור  עקריים  שטחים  מ"ר   459.3 שירות.  שטחי 

ציבורית ו-52.0 מ"ר שטחי שרות.
מפלס  מעל  קומות  ל–5  מ–4  למוסד  קומות  מס'  הגדלת   .11

ה–0.00.
 2 ל–6 קומות בכל חתך מעל  קביעת מס' קומות למגורים   .12

קומות חניה תת קרקעית.
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .13

למימוש  ביצוע  ושלבי  בנייה  היתר  למתן  תנאים  קביעת   .14
התכנית.

קביעת הוראות בגין מבנים/ גדרות להריסה.  .15
קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/ לשימור.  .16

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1117 עמוד  התשעו,   ,7143 הפרסומים  ובילקוט   11/12/2015

בתאריך 12/11/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טלפון: -02
6290263. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
ככר ספרא 1 ירושלים  טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il  ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0278655

 שם התכנית:הקמת שני בניינים חדשים 
בשכ' בית צפאפא - ירושלים.

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

101-0278655 גרסת: הוראות - 15 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3801 ביטול 
62 ביטול 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, בית צפאפא רח' אלבוטמה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 30278 חלקות במלואן: 15.
גוש: 30278 חלקי חלקות: 13, 16, 17, 18, 19, 51.

X: 218925 קואורדינטה
Y: 628175 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הריסת בניין והקמת שני בניינים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממגורים 5 מיוחד למגורים ג'.  .1

 4 בן   1 מס'  שטח  בתא  חדש  בניין  להקמת  בינוי  קביעת   .2
קומות מעל קומת חניה תת קרקעית, לשם יצירת 7 יח"ד 

חדשות.
 5 בן   2 מס'  שטח  בתא  חדש  בניין  להקמת  בינוי  קביעת   .3
קומות מעל קומת חניה תת קרקעית, לשם יצירת 10 יח"ד 

חדשות.
בתא  החדש  הבניין  עבור  מרבים  הבנייה  שטחי  קביעת   .4

שטח מס' 1 ל–1235מ"ר.
קביעת שטחי הבנייה מרבים בתא שטח מס'2 ל–1652 מ"ר.  .5

קביעת קווי בניין חדשים.   .6
קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות  להריסה.  .7

קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.  .8
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .9

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4260 עמוד  התשעו,   ,7225 הפרסומים  ובילקוט   11/03/2016

בתאריך 09/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
.www.pnim.gov.il  ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0267732

שם התכנית:בניין חדש למגורים, 7 קומות, בית חנינה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

101-0267732 גרסת: הוראות - 12 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 ביטול 
7158/ א ביטול 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, בית חנינא ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30615, לא מוסדר, חלקי חלקות: 71.

X: 221150 קואורדינטה
Y: 637175 קואורדינטה

מגרשים:
71ב בהתאם לתכנית 7158/ א

מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים חדש בן 7 קומות לשם יצירת 20 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
ושטח  ג'  מגורים  לאיזור   2 מגורים  מאיזור  ייעוד  שינוי   .1

ציבורי פתוח.
קביעת סך השטחים בתכנית ל-3506 מ"ר.  .2

קביעת קוי בניין חדשים.  .3
קביעת מס' יח"ד מרבי ל–20 יח"ד.  .4

הגדלת מס' הקומות מ–4 קומות ל–7 קומות מעל 2 קומות   .5
מרתף חניה ומחסנים.       

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.  .6
קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.  .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3648 עמוד  התשעו,   ,7209 הפרסומים  ובילקוט   26/02/2016

בתאריך 21/02/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
02-6290263. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
וכל המעוניין רשאי  ירושלים  טלפון: 02-6296811,  ככר ספרא 1 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il  ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טל' 02-6290263. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הראל, שד החוצבים 2 מבשרת ציון 90805 טל' 02-5333125

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

תשמ"ט - 1989.

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 352-0296673

שם התכנית: מתחם תעסוקה כורדני
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 352-0296673   
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ק/ 408 שינוי 
ק/ 130 שינוי 

חפאג/ ד/ 1249 שינוי 
ק/ 438 שינוי 

ק/ 408/ ד שינוי 
תתל/ 18 כפיפות 

ק/ 408/ ג כפיפות 
352-0141994 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית מוצקין   .

מחנה כורדני, צפון קריית מוצקין

גושים וחלקות: מוסדר:
גוש: 10421 חלקי חלקות: 232, 235.

גוש: 10423 חלקות במלואן: 96, 97, 98, 99, 124, 125, 126, 128, 
.194 ,193 ,159 ,158 ,157 ,156 ,141 ,139 ,137 ,136

גוש: 10423 חלקי חלקות: 127, 140, 160.

מטרת התכנית:
הבסיס  לחיזוק  מסחריים  ושטחים  תעסוקה  שטחי  תוספת 
הכלכלי של קריית מוצקין, תוך שילוב שדרה מרכזית חדשה, 

מגורים ושימושים ציבוריים.

עיקרי הוראות התכנית:
ומבני  דרכים  שצ"פים,  ממגורים,  הקרקע  ייעודי  שינוי  א.  

ציבור לשטחים לתעסוקה ומסחר.
שינוי פרישת ייעודי הקרקע בין השטחים למגורים, מבני  ב.  

ציבור, שצ"פים ודרכים.

02-6290263. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
וכל המעוניין רשאי  ירושלים  טלפון: 02-6296811,  ככר ספרא 1 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
 152-0137067

שם התכנית:תוספת בנייה לבניין מגורים 
רחוב אבינדב קריית יערים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
הראל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 152-0137067 גרסת: 

הוראות - 23 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
מי/ 135/ א ביטול 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית יערים רחוב: אבינדב 23 .

מצפון לתכנית:   רחוב אבינדב
מדרום לתכנית:  חלקות 240 ו210 בגוש 29536

ממערב לתכנית: שצ"פ בחלקה מס' 259 וממזרח לה חלקה 239 
בניין מגורים בן 3 ק'

ממזרח לתכנית: שצ"פ בחלקה מס' 251
X: 210000 קואורדינטה
Y: 634404 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 29536, מוסדר, חלקות במלואן: 244.

מטרת התכנית:
תוספת קומה והרחבת יח"ד קיימות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים בתכנית מי/135/א לאזור מגורים ב'.
קביעת הוראות בינוי לתוספת בנייה ומרפסות לדירות קיימות 

במפלסים 3.10-, +/0.00-, 3.15+
קביעת הוראות בינוי לתוספת קומה ותוספת יח"ד במפלס 6.30 

קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים בתחום התכנית.
קביעת הוראות והנחיות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.

קביעת הוראות עצוב אדריכלי.
קביעת הוראות בדבר שלבי ביצוע.

קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
קביעת קווי בניין חדשים.

קביעת הוראות בגין הריסה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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גוש: 10497 חלקות במלואן: 4 - 10, 12 - 81.
גוש: 10497 חלקי חלקות: 1 - 3, 11, 82.

גוש: 10498 חלקות במלואן: 2, 4, 6, 8, 17, 24, 26 - 75, 77 - 82, 
 ,125 ,123 ,120 ,118 ,116 ,114 ,112 ,109 ,107 ,105 ,103 ,101 ,99 ,97
 .155 ,149 ,147 ,145 ,143 ,141 ,139 ,137 ,134 ,133 ,131 ,129 ,127

גוש: 10498 חלקי חלקות: 95, 110, 150, 156.

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בעלת אופי עירוני איכותי במזרח קרית 
של  בהיקף  והכרמל  המפרץ  נופי  על  הצופה  גבעה,  על  אתא 
כ–3,352 יחידות דיור. בלב השכונה מתוכנן פארק שכונתי גדול, 

הצופה אל הנופים סביב.
שלד  מעצב  והוא  הגבעה  בשיא  אורכני  באופן  עוצב  הפארק 

השכונה ודמותה.
השכונה  מרכז  אל  הפתוחים,  הציבור  שטחי  אל  הנגישות 
והמוסדות השכונתיים היא רגלית ובאמצעות שבילי אופניים. 

עיקרי הוראות התכנית:
התווית דרכים, חלוקת שטחים למגורים, למבני ציבור ולשטחים 

פתוחים וקביעת הוראות וזכויות בנייה.

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

אתא, קרית אתא 28100 טלפון: 04-8478420

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 308-0257634
 שם התכנית: תוספת יחידות דיור בחלקה 266 

גוש 10073, פרדס חנה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 308-0257634   

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

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
ש/ 205 שינוי 
ש/ 18 שינוי 

ש/ 252 שינוי 
ש/ 298 שינוי 

ש/ מק/ 383/ א כפיפות 
מק/ ש/ 961/ ב כפיפות 
ש/ מק/ 950/ א כפיפות 

ש/ 123 כפיפות 

קביעת הוראות בינוי. ג.  
קביעת הוראות פיתוח נופי ומגבלות סביבתיות. ד.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון: 04-8715291

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריית אתא

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 

כ/ 248
שם התכנית: גבעת הכלניות - קרית אתא

נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
מס': כ/ 248 שפורסמה בעיתונים בתאריך 02/07/2010 ובילקוט 
וכי   .30/05/2010 בתאריך   ,3060 עמ'  התשע,   ,6091 הפרסומים 
התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם 
מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה 
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית אתא תכנית 

מפורטת מספר כ/ 248
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
כ/ במ/ 246 שינוי 
כ/ במ/ 255 שינוי 
כ/ 150/ ש שינוי 

כ/ מק/ 463 שינוי 
כ/ 150/ א שינוי 

חפאג/ ד/ 1257 שינוי 
כ/ 150 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית אתא - גבעת הכלניות

גושים וחלקות:
גוש: 10255 חלקות במלואן: 9, 11, 19, 21, 22, 26 - 29, 33, 35, 

.51 ,49 ,47
גוש: 10255 חלקי חלקות: 1, 10, 12 - 15, 17, 23 - 25, 30 - 32, 34, 

.45 ,43 ,41 ,39 ,37 - 36
גוש: 10257 חלקי חלקות: 2, 43.

גוש: 10259 חלקות במלואן: 34, 37, 40, 43, 49.
גוש: 10259 חלקי חלקות: 16 - 26, 46, 57, 60, 63, 68.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: זכרון יעקב, יישוב: פוריידיס   .

נחשולים,   - צומת  פרדיס  צומת  בקטע   4 מספר  מדרך  חלק 
ומדרך 70 במבואות צומת פרדיס

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10589 חלקי חלקות: 1, 2, 6.
גוש: 10935 חלקות במלואן: 142, 153.

גוש: 10935 חלקי חלקות: 16, 17, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 
.147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,141 ,129 ,128 ,126 ,125 ,123

גוש: 10937 חלקי חלקות: 37, 38, 40, 41, 137, 156, 159.
גוש: 10947 חלקי חלקות: 26, 27, 87, 121.

גוש: 10969 חלקי חלקות: 5, 6.
גוש: 11275 חלקות במלואן: 23, 24, 26.

גוש: 11275 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
.36 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,25 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14

גוש: 11276 חלקי חלקות: 1, 26, 27.
גוש: 11277 חלקות במלואן: 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21
.58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,42 ,40 ,39

גוש: 11277 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 8, 9, 13, 41, 43.
גוש: 11278 חלקות במלואן: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 

.84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,70 ,69 ,68 ,67
גוש: 11278 חלקי חלקות: 48, 49, 54, 63, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 

.86 ,85 ,78 ,77
גוש: 11279 חלקות במלואן: 80, 103, 108, 109, 110, 111, 113.

גוש: 11279 חלקי חלקות: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 
.114 ,112 ,107 ,106 ,105 ,104 ,42 ,26

גוש: 11280 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,33 ,32 ,31 ,28 ,26 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17

.48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,42
גוש: 11282 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 5, 7.

גוש: 11286 חלקי חלקות: 83, 84, 85, 86, 89.
גוש: 11373 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4.

גוש: 11373 חלקי חלקות: 5, 7, 8, 9.
גוש: 11374 חלקי חלקות: 2.

מטרת התכנית:
מסגרת תכנונית להסטה מערבה של כביש 4 ומחלף פורידיס, 
 70 מס'  ודרך   4 מס'  דרך  מפגש  של  ושדרוג  הרחבה  ומחלוף, 

)צומת/מחלף פוריידיס( וצומת נחשולים.

עיקרי הוראות התכנית:
בנייה  מגבלות  נופי,  טיפול  ו/או  לדרך  לדרך,  שטחים  ייעוד 
מאושרת  תכנית  עליו  שחלה  שטח  חקלאי,  שטח  ופיתוח, 
קודמת, סימון מבנים להריסה וקביעת דרכים לביטול וקביעת 

הוראות לגבי יעודים אלו.
קביעת הוראות לביצוע הדרך.

קביעת אמצעים להגנה על הסביבה, לניקוז ולהסטת נחל דליה, 
ולטיפול בתשתיות.

שטחים  על  וזמניות  קבועות  בנין(  )קווי  בנייה  מגבלות  הטלת 
סמוכים לדרך המוצעת בתכנית, מעליה ומתחתיה, ככל שטרם 

נקבעו על פי תכנית אחרת.
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות דרך נופית, פיתוח 

ושיקום נופי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: הבריגדה 8 .

גושים וחלקות:
גוש: 10073, מוסדר, חלקות במלואן: 266.

מטרת התכנית:
לסה"כ  המאושרות  היחידות  ל–2  דיור  יחידות   4 של  תוספת 
6 יחידות דיור בצפיפות של 4 יחידות לדונם, בתוספת שטחי 

בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 4 יחידות דיור, סה"כ 6 יחידות דיור. א(  

תוספת 798 מ"ר שטח עיקרי  מתוכם 300 מ"ר מתחת לקרקע  ב(  
- סה"כ 1260 מ"ר.

תוספת 223 מ"ר שטח שרות - סה"כ 300 מ"ר. ג(  
שינוי קו בנין קדמי מקומי למבנה קיים מ–7 מ' ל–6.8 מ'. ד(  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18/3/2016 ובילקוט הפרסומים 7225, התשעו, עמ' 4278, בתאריך 

.9/3/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה פרדס 
טלפון:   37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,077-9779903
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il  משרד הפנים

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל, שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מס':303-0132217 
שם התכנית:הסטת כביש 4 ליד פורידיס ומחלף פורידיס

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

הכרמל, שומרון מופקדת תכנית דרך מס': 303-0132217   
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

משח/ 8 שינוי 
משח/ 2 שינוי 

ש/ במ/ 215/ ג שינוי 
ש/ 74 שינוי 

ש/ 391 שינוי 
ש/ 1130 שינוי 
תמא/ 3 פירוט 

תמא/ 35 פירוט 
תמא/ 34/ ב/ 3 פירוט 

תמא/ 3/ 78 פירוט 
תממ/ 6 פירוט 

תתל/ 18 כפיפות 
תמא/ 37/ ג כפיפות 

תמא/ 31/ א/ 1 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 37/ ח כפיפות 
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מטרת התכנית:
לישוב  זרקא  אל  ג'יסר  להתפתחות  תכנונית  מסגרת  יצירת 
לתושביו  המספק  מקסימלית,  בקיבולת  תושבים  כ–24,000  בן 
הים  חוף  על  הייחודי  ממיקומו  ונהנה  ופרנסה,  חיים  איכות 

ובסמוך לנחל תנינים. 
של   פיתוחו  עידוד  באמצעות  זרקא  אל  ג'יסר  כלכלת  חיזוק 
יישוביים  מוקדים  ויצירת  אזורי,  תיירותי  כמוקד  הישוב 

לפעילות עסקית, אזרחית ותיירותית.
ואתרי  הארכיאולוגים  הנופיים,  הערכים  ושימור  שילוב 
המורשת, במערך השטחים הפתוחים והבנויים ביישוב בדגש 
וגן  הטבע  ושמורות  תנינים  נחל  הים,  חוף  עם  הממשק  על 

הלאומי.

עיקרי הוראות התכנית:
חדשות  מגורים  שכונות  להקמת  חדשים  שטחים  ייעוד  א. 
ופיתוחם של אזורי  לצד מתן הנחיות לאופן התחדשותם 

המגורים קיימים.
גבהי  הבנייה,  היקפי  השימושים,  הקרקע,  יעודי  קביעת  ב. 
הבינוי, והנחיות למימושם של כל אלה במסגרת התכנון 

המפורט.
על  בדגש  הציבוריים  השטחים  מערכת  של  מחדש  תכנון  ג. 

פרישת מוסדות החינוך.    
קביעת הנחיות לשמירה וטיפוח ממשק מאוזן בין הישוב  ד. 
מצפון,  אותו  הסובבת  הירוקה  השטחים  מעטפת  לבין 

ממזרח וממערב.
פיתוח שלד התחבורה היישובי ובכלל זה הסדרת הנגישות  ה. 
והסדרת  עיגון  חדשות,  דרכים  התווית  לצד  הישוב  אל 

דרכים קיימות.
התווית עקרונות וכלים לתכנון המרחב הציבורי ולהפחתת  ו. 

מפגעים סביבתיים.
קביעת הנחיות לשימור ופיתוח גרעין הכפר. ז. 

קביעת מתחמים ושלביות הפיתוח. ח. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
90 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
השומרון,  המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון: 04-6305522, 

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, 

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

תשמ"ט - 1989.

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף 
הכרמל,   עין כרמל 30860 טלפון: 04-8136213, ועדה מקומית 
לתכנון ולבנייה שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון: 

04-6305522

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל, שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':353-0191023 

שם התכנית: תוכנית מתאר כוללנית לג'סר א-זרקא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 
והועדה המקומית לתכון ולבנייה חוף הכרמל, מופקדת תכנית 

מתאר מקומית מס': 353-0191023   
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

תמא/ 8 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 12/ 1 כפיפות 

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

תמא/ 13 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ג'סר א-זרקא, 

מרחבי תכנון גובלים: חוף הכרמל.

גושים וחלקות: מוסדר:
גושים בשלמות: 10397, 10398, 10399, 10400.

גוש: 10197 חלקות במלואן: 27.
גוש: 10197 חלקי חלקות: 14, 26, 32, 34.

גוש: 10612 חלקי חלקות: 9.
גוש: 10972 חלקי חלקות: 10, 15, 19.
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 18984 חלקות במלואן: 65, 200, 310.
גוש: 18984 חלקי חלקות: 83, 198, 302, 311.

גוש: 18992 חלקי חלקות: 40, 62.
גוש: 19044 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,33 ,32 ,31 ,29 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14

.41 ,40 ,38 ,37 ,36 ,35
גוש: 19044 חלקי חלקות: 50.

גוש: 19045 חלקות במלואן: 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 
.93 ,92 ,86 ,83 ,81

גוש: 19045 חלקי חלקות: 31, 33, 85, 90, 91.
גוש: 19046 חלקות במלואן: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
 ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18

.44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39
גוש: 19046 חלקי חלקות: 24, 34.

גוש: 19065 חלקי חלקות: 91, 101, 103.
גוש: 19066 חלקי חלקות: 82, 83.

גוש: 19067 חלקי חלקות: 160, 163, 177, 193.
גוש: 19068 חלקות במלואן: 55, 81, 82, 116.
גוש: 19068 חלקי חלקות: 56, 57, 69, 78, 80.

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות בינוי ופיתוח בתחום תכנית ג/19636

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת פעוטונים באזור מגורים א' 3 )מגרשים 1-130( ע"פ    .1

תכנית מאושרת ג/19636
הגדלת שטחי שירות לאזור מגורים א' ו–ב' ללא שינוי שימוש.  .2
הגדלת זכויות בנייה במבני ציבור ושינוי בהוראות פיתוח    .3

בדבר מפלסי אפס אפס.
שינוי בקווי בנין, ובמפלסי אפס אפס בהתאם לנספח בינוי    .4

מצורף.
קביעת הוראות בדבר התקנת מקומות חניה בשכונה עפ"י    .5

המפורט בסעיף 6.5 וסעיף 4.
שינוי הוראות בינוי ופיתוח בשכונה עפ"י המפורט בסעיף    .6

.6.4.2
שלביות ביצוע.   .7

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

04-9085671

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 

 208-0255091
שם התכנית: שכונת הר כרמי - שינוי בהוראות בינוי - 

מקכר/1/19636
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
עמ'  התשעה,   ,7009 הפרסומים  ובילקוט   208-0255091 מס': 
4346, בתאריך 24/03/2015. וכי בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון 
המחוזית  הועדה  במשרדי  מופקדת  תשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 

ולבנייה כרמיאל תכנית מפורטת מס' 208-0255091 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10157 שינוי 
ג/ 19636 שינוי 

ג/ במ/ 143 שינוי 
ג/ 3376 שינוי 

ג/ 15270 שינוי 
ג/ 12421 שינוי 
תמא/ 14 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תתל/ 2/ 12 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 3/ 11/ ג כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 

ג/ 21056 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

גנ/ 17007 כפיפות 
ג/ 9372 כפיפות 
ג/ 9065 כפיפות 

תמא/ 23/ 15 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל   .

באזור המערבי של העיר כרמיאל, בתוך תחום שיפוטה, גובלת 
עם שכונת גבעת רם הקיימת.

X: 225500 קואורדינטה
Y: 757300 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: משגב.
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7676 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מנדא   .

לכפר  הראשית  הכניסה  אחרי  הראשונה  בכיכר  ימינה  300מ' 
מנדא

X: 224275 קואורדינטה
Y: 746000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17562, מוסדר, חלקי חלקות: 13.

מטרת התכנית:
הגדלת  לצורך  במסחר  מעורב  למגורים  ממגורים  ייעוד  שינוי 

זכויות המסחר במגרש מגורים מאושר

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ומסחר

הגדלת היקפי הבנייה של המסחר והמגורים במגרש
שינוי בהוראות בנייה

קיים כמסומן בתשריט  קונטור מבנה  לפי  קווי הבנייה  קביעת 
מצב מוצע

קביעת הוראות למתן היתר בנייה

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

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: 04-9502017

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 261-0233346

שם התכנית:שינוי ייעוד מחקלאי מיוחד למגורים ב 
וקביעת זכויות בנייה-ג/ 21973

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0233346 

גרסת: הוראות - 26 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21772
שם התכנית: שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ב' 

ראמה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21772  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 983 שינוי 
ג/ 6759 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראמה   .

גושים וחלקות:
X: 234750 קואורדינטה
Y: 760250 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מדרך קימת למגורים ב'. לצורך הסדרת מבנה קיים, 

בתחום השטח הבנוי בכפר ראמה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך  מאושרת  למגורים ב'.

קביעת זכויות והוראות בנייה.
קביעת שימושים.

קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4297 עמוד  התשעה,   ,7008 הפרסומים  ובילקוט   17/04/2015

בתאריך 22/03/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
בקעת בית הכרם,   כרמיאל  טלפון: 04-9580693, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
.www.pnim.gov.il  לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
 261-0333120

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות הבנייה 
במגרש 13/21 - כפר מנדא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת:   261-0333120 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

הוראות - 6 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 18990 שינוי 
ג/ 19593 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם רחוב: שפרעם, שכונת אלבורג

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10282 חלקי חלקות: 10.
גוש: 10375 חלקות במלואן: 24.

גוש: 10375 חלקי חלקות: 19, 22, 23, 25, 26.
X: 215914 קואורדינטה
Y: 745260 קואורדינטה

מגרשים:
114 בהתאם לתכנית ג/ 18990
16 בהתאם לתכנית ג/ 18990

306 בהתאם לתכנית ג/ 18990
2 בהתאם לתכנית ג/ 18990

מטרת התכנית:
ציבור  ושטחי  דרכים  בתחום  קיימות  בנייה  חריגות  הסדרת 
לצורך יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ואישורים בשטח 

התכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים וממגורים לדרך מוצעת.

2. שינוי ייעוד מ-ש.צ.פ. למגורים.
3. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
4. קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2472 עמוד  התשעו,   ,7178 הפרסומים  ובילקוט   08/01/2016

בתאריך 31/12/2015.

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21378
שם התכנית: המשך פיתוח איזור תעשיה דרומה, 

ג'וליס
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21378  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7805 שינוי 

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 11009 שינוי  
ג/ 18990 שינוי  
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם רחוב: ואדי אלסקיע   .

ואדי אלסקיע    כניסה דרומית של העיר שפרעם אזור הנקרא 
- מיקוד 20200 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10283 חלקות במלואן: 44.
גוש: 10283 חלקי חלקות: 27, 42, 47, 52.

X: 216150 קואורדינטה
Y: 744760 קואורדינטה

מגרשים:
25 בהתאם לתכנית ג/18990
36 בהתאם לתכנית ג/18990
7 בהתאם לתכנית ג/18990

110 בהתאם לתכנית ג/18990
107 בהתאם לתכנית ג/18990

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי מיוחד למגורים ב', התווית דרך וקביעת 
היתרים  למתן  מסגרת  יצירת  לצורך  בנייה  והוראות  זכויות 

והרשאות בתחום התכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי מיוחד למגורים ב'. א- 

ב-   התוויית דרך
קביעת זכויות בנייה , שימושים והוראות בנייה. ג-  

קביעת הוראות למתן היתרי בנייה. ד-  
מתן הקלה בקו בניין מ–75 מ' ל–25 מ' מציר דרך ראשית מס'  ה-  

.79

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3118 עמוד  התשעו,   ,7197 הפרסומים  ובילקוט   05/02/2016

בתאריך 01/02/2016.

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
 261-0269779

שם התכנית: הסדרת חריגות בנייה - שכונת אלבורג' - 
ג/ 22090

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

261-0269779 גרסת: הוראות - 11 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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ג/ 17555 שינוי 
ג/ 17676 שינוי 

יז/ מק/ 17555/ 1 כפיפות 
254-0303867 כפיפות   

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: היוגב.

גושים וחלקות:
גוש: 11466 חלקי חלקות: 2 - 12.
גוש: 11467 חלקי חלקות: 2 - 20.
גוש: 11468 חלקי חלקות: 2 - 25.
גוש: 11469 חלקי חלקות: 2 - 21.

גוש: 11473 חלקי חלקות: 23.
גוש: 11485 חלקי חלקות: 2 - 16, 21, 30.

גוש: 11486 חלקי חלקות: 2 - 19.
X: 220000 קואורדינטה
Y: 724000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
פל"ח בתחום המגורים בראש הנחלה-מושב  תוספת שימושי 

היוגב.

עיקרי הוראות התכנית:
חקלאיות  למטרות  שלא  נוספים  שימושים  של  הסדרה    .1

בתחום אזור המגורים לצרכי תעסוקה.
שטחים  על  שמירה  תוך  ופיתוח  בינוי  הוראות  קביעת    .2

פתוחים ואופי החקלאי-כפרי של המושב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8301 עמוד  התשעה,   ,7101 הפרסומים  ובילקוט   04/09/2015

בתאריך 24/08/2015.

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים, יזרעאלים, נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 20449

שם התכנית: מתחם 14 - מתחם תעסוקה עירוני, נצרת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מפורטת מס': ג/ 20449  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3214 שינוי 
ג/ 11561 שינוי 
ג/ 11810 שינוי 

משצ/ 100 שינוי 
ג/ 733 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ג'וליס   .

אזור תעשיה מערבי כפר גוליס.

גושים וחלקות:
גוש: 18440 חלקות במלואן: 38, 92 - 93, 138.

גוש: 18440 חלקי חלקות: 36 - 37, 39, 41, 43, 81, 83, 87, 139.
גוש: 18441 חלקי חלקות: 63, 102.

גוש: 18458 חלקי חלקות: 1 - 4, 50.
גוש: 18459 חלקי חלקות: 5.

X: 216150 קואורדינטה
Y: 760050 קואורדינטה

מטרת התכנית:
המשך פיתוח איזור תעשיה ג'וליס לכיוון דרום.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט לשטח תעשיה קלה    -

ומלאכה.
הוספת דרכים חדשות.   -

קביעת הוראות בנייה וזכויות בנייה.   -
קביעת הנחיות בינוי.   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3122 עמוד  התשעו,   ,7197 הפרסומים  ובילקוט   22/01/2016

בתאריך 01/02/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
הגליל המרכזי, עכו  טלפון: 04-9912621, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21645
שם התכנית:שימושים מבוססים על פעילות חקלאית 

ותומכים פעילים חקלאים במגורים בנחלות היוגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21645  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

יז/ מק/ 12140/ 1 שינוי 
ג/ 19307 שינוי 

יז/ מק/ 12140/ 3 שינוי 
יז/ מק/ 12140/ 4 שינוי 
יז/ מק/ 12140/ 2 שינוי 

יז/ מק/ 8/ 2 שינוי 
יז/ מק/ 8/ 3 שינוי 
יז/ מק/ 8/ 4 שינוי 
יז/ מק/ 8/ 6 שינוי 

ג/ 14130 שינוי 
ג/ 14217 שינוי 
ג/ 14379 שינוי 



10209 ילקוט הפרסומים 7349, י"ח באלול התשע"ו, 21.9.2016 

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון: 04-6459200, ועדה מקומית 
 ,04-6429660 טלפון:   18120 עפולה  יזרעאלים,  ולבנייה  לתכנון 
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, ציפורן 5 נצרת 
עילית 17000 טלפון: 04-6468585, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
 262-0244012

A F שם התכנית: ג/22157 דיר חנא הרחבה למתחמים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת:   262-0244012 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

הוראות - 16 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 15132 פירוט 
תמא/ 35 כפיפות 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דיר חנא   .

צפון דיר חנא.
X: 235143 קואורדינטה
Y: 752632 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19412 חלקי חלקות: 39.
גוש: 19413 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,37 ,32 ,31 ,30 ,29 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,56 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38

.65 ,64 ,62 ,61 ,60
גוש: 19413 חלקי חלקות: 26, 28, 34, 35, 54, 55, 63.

מטרת התכנית:
קביעת זכויות והוראות בנייה לתכנון מפורט של מתחמי פיתוח 

A,  F מתכנית מתאר מקומית ג/15132.

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטחים למטרות מגורים, דרכים, מבני ציבור ושטחים פתוחים.

התווית מערכת דרכים וחניות.
איחוד וחלוקה למגרשים ליצירת מערך מגורים שכונתי.

ומבנים  פתוחים  ציבוריים  שטחים  חניות,  דרכים,  קביעת 
ומוסדות ציבור.

ג/ 20805 שינוי 
ג/ 18951 פירוט 
תמא/ 22 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 23/ 15 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 3/ 11/ א אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת   .
יישוב: צפורי   .
יישוב: ריינה   .

מצפון לעיר נצרת. בצמוד ומצפון לדרך מס' 79.

גושים וחלקות:
גוש: 17507 חלקות במלואן: 1, 3 - 9, 11, 18, 22, 23, 30.

גוש: 17507 חלקי חלקות: 2, 10, 12 - 17, 20, 21, 42, 44, 46, 48.
גוש: 17510 חלקי חלקות: 1, 7.

גוש: 17534 חלקות במלואן: 32, 34 - 39, 41.
 ,40  ,33  ,31  -  29  ,26  ,25  ,21  ,7  -  2 חלקות:  חלקי   17534 גוש: 

.58 ,44 - 42
גוש: 17606 חלקי חלקות: 14.
גוש: 17611 חלקי חלקות: 7.

X: 226500 קואורדינטה
Y: 737500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
פיתוח אזור תעסוקה, מסחר ובילוי - לצרכי תושבי העיר נצרת, 

היישוב ריינה וכלל יישובי האזור
תכנון פארק ציבורי נחל ציפורי - לרווחת הציבור לצרכי פנאי 

ונופש
תכנון והסדרת שכונת המגורים הקיימת-תכלול עד 100 יח"ד 

לכל היותר.
תכנון והתאמת מערכת התשתיות )מים, ביוב, ניקוז( - לייעודי 

ושימושי הקרקע החדשים

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שימושים ותכליות - למתחמי התעסוקה והמסחר

קביעת הנחיות ופתרונות לצרכי גישה וחניה
והסדרת שצ"פים, במשולב עם  והוראות לתכנון  מתן הנחיות 

פארק נחל ציפורי
קביעת עקרונות והנחיות - לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני

ומטרדים  מפגעים  למניעת   - והנחיות  עקרונות  קביעת 
סביבתיים

לאיחוד  ומתחם  למגורים  מתחם  כולל  תכנון,  מתחמי  קביעת 
וחלוקה במסגרת תכנית עתידית.

קביעת שלבי ביצוע.
מתן הקלה בקו בניין מדרך ראשית מס' 79, מ–100 מ' ל–50 מ' 

מציר הדרך וזאת לצורך הקמת אזור תעשיה ומשרדים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7840 עמוד  התשעה,   ,7089 הפרסומים  ובילקוט   28/07/2015

בתאריך 05/08/2015.
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי תוואי דרך גישה באיזור מלאכה ותעשיה בסח'נין

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

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה לב הגליל,   סח'נין  טלפון: 04-6746740

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
 262-0366369

 שם התכנית:ג/22501 - הסדרת דרך מס' 2 
במערב סכנין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת:   262-0366369 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

הוראות - 7 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9169 שינוי 
ג/ 2502 שינוי 

ג/ 12906 שינוי 
ג/ 12735 שינוי 
ג/ 12081 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין   .

במערב דרום סכנין , מערבית לכביש מס' 4.
X: 227050 קואורדינטה
Y: 752050 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19319, מוסדר, חלקי חלקות: 31, 33, 119, 120, 141.

מטרת התכנית:
הסדרת דרך מס' 2 במערב סכנין.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים ב'.  .1

שינוי ייעוד ממגורים ב' לדרך מוצעת.  .2
הגדרת זכויות בנייה.  .3

קביעת זכויות, הוראות בנייה ותנאים למתן היתר.
קביעת הוראות בינוי, תכסית ועיצוב אדריכלי, וחניה בתחום 

המגרשים.

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

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה לב הגליל,   סח'נין  טלפון: 04-6746740

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
 262-0266726

שם התכנית:שינוי תוואי דרך גישה בצפון מזרח סח'נין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת:   262-0266726 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

הוראות - 9 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 668 שינוי 
ג/ 3166 שינוי 

ג/ 12906 שינוי 
ג/ 12735 שינוי 
ג/ 6342 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין   .

איזור תעשיה סחנין
X: 229459 קואורדינטה
Y: 752726 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19269 חלקות במלואן: 100.
גוש: 19269 חלקי חלקות: 87, 95, 96, 99, 101, 133.

מטרת התכנית:
ותעשיה  מלאכה  באיזור  מאושרת  גישה  דרך  תוואי  החזרת 

סח'נין לתוואי דרך המאושר לפני אישור תכנית הדרכים
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כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל' 04-6508555. 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה חבל אשר -ד.נ גליל מערבי, טל' 04-9879621

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':ג/ 20187

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

מפורטת מס': ג/ 20187  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4457 שינוי 
ג/ 10582 שינוי 

חא/ מק/ 2004/ 7 כפיפות 
ג/ 16251 כפיפות 
ג/ 19517 כפיפות 

חא/ מק/ 2004/ 4 כפיפות 
ג/ 11043 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אדמית   .

גושים וחלקות:
גוש: 18219 חלקי חלקות: 15, 16, 18, 19.
גוש: 19786 חלקות במלואן: 1, 10 - 14.

גוש: 19786 חלקי חלקות: 9.
X: 220050 קואורדינטה
Y: 776050 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה של אזור המגורים, הקהילה, 
התעסוקה והתיירות של קבוץ אדמית, לרבות מגרשי מגורים, 
שטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור, מבני משק, תעשייה, 

תעסוקה, נופש כפרי, שבילים ודרכים.

עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד   324 הכולל  אדמית,  כפרי,  לישוב  יח"ד   53 הוספת    .1

מאושרות.
פתוח,  צבורי  שטח  מגורים,  אזור  מ:  קרקע  ייעוד  שינוי   .2
קיימות,  דרכים  ציבור,  ומוסדות  ומבנים  פתוחים  שטחים 
ושטח  משק  לבנייני  שטח  תעשייה,  אזור  חקלאי,  אזור 
אזור  תעסוקה,  אזור  א',  מגורים  אזור  ל:  בעתיד.  לתכנון 

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
 201-0258244

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

201-0258244 גרסת: הוראות - 16 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3326 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גשר הזיו   .

סמוך למאגר קורן, מזרחית לקיבוץ גשר הזיו
X: 212256 קואורדינטה
Y: 771315 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18225, מוסדר, חלקי חלקות: 7.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח חקלאי לייעוד חקלאי עם הנחיות מיוחדות 
לצורך הקמת לולים, רפת ומרכז לוגיסטי לקיבוץ חניתה בסמוך 

למאגר קורן.

עיקרי הוראות התכנית:
הנחיות  עם  חקלאי  לייעוד  חקלאי  שטח  ייעוד  שינוי    .1

מיוחדות - לולים, רפת ומרכז לוגיסטי.
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.   .2

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.   .3

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
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מטרת התכנית:
תכנון מפורט לאזור התעסוקה המשותף מעלות תרשיחא - כפר 

ורדים המאושר בתכנית ג/ 15442

עיקרי הוראות התכנית:
הנדסיים,  מתקנים  תעשייה,  לתעסוקה,  מגרשים  קביעת  א.  

דרכים ושצ"פ.
וכניסות  גישה  דרכי  וקביעת  הדרכים  במערכת  שינוי  ב.  

למגרשים.
קביעת הוראות לבינוי, עיצוב אדריכלי, פיתוח נופי ומגבלות  ג.  

בנייה.
קביעת מגבלות, הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות  ד.  

הסביבה.
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בחלק מתחום התכנית. ה.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3680 עמוד  התשעו,   ,7209 הפרסומים  ובילקוט   19/02/2016

בתאריך 21/02/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   24952 מעלות-תרשיחא   1 האורנים  תרשיחא,  מעלות 
04-9973630, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ 
מעלה הגליל,   מעונה  טלפון: 04-9979659, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':258-0358796 

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות הבנייה 
בחלקה 6 - בית ג'ן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה 
נפתלי מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 258-0358796 גרסת: 

הוראות - 8 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 685 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית ג'ן   .

כ–300 מ' מערבית למגרש הכדורגל בית ג'אן
X: 235804 קואורדינטה
Y: 762705 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19518, מוסדר, חלקי חלקות: 6, 44.

מטרת התכנית:
איחוד הייעודים בחלקה 6 למגורים ב' ושינוי בהוראות וזכויות 

הבנייה

אירוח  ציבור,  ומוסדות  אזור מבני משק, מבנים  תעשייה, 
שטחים  ציבור,  ומוסדות  ומבנים  פתוחים  שטחים  כפרי, 
דרך  פתוח,  פרטי  שטח  פתוח,  ציבורי  שטח  פתוחים, 

מאושרת, דרך מוצעת, שביל, מתקנים הנדסיים.
קביעת שלבי ביצוע התכנית.   .3

השימושים,  התכליות,  בדבר  לרבות  הוראות,  קביעת    .4
הנחיות  הבנייה,  ואחוזי  שטחי  הקומות,  מס'  בניין,  קווי 
בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות 
בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים  וקביעת  תשתיות,  לפיתוח 

בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.
קביעת מבנים לשימור בתחום בתכנית.   .5
קביעת עצים לשימור בתחום התכנית.   .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/8/2014 ובילקוט הפרסומים 6848, התשעד, עמ' 7156, בתאריך 

.29/7/2014

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל, מעלות תרשיחא

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
ג/21618

שם התכנית: אזור תעסוקה מעלות תרשיחא, כפר ורדים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/21618
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 15442 שינוי 
ג/ 4908 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מעלות-תרשיחא   .

יישוב: כפר ורדים   .
אזור תעסוקה מעלות תרשיחא, כפר ורדים לאורך כביש 8833.

גושים וחלקות:
גוש: 18397 חלקות במלואן: 24, 33, 42 - 43.

גוש: 18397 חלקי חלקות: 23, 25 - 26, 29, 31 - 32, 34.
גוש: 18398 חלקי חלקות: 77 - 78.

גוש: 18399 חלקות במלואן: 2.
גוש: 18399 חלקי חלקות: 1, 3 - 4, 13 - 14, 55, 59.

גוש: 18412 חלקי חלקות: 12 - 13, 26 - 27.
גוש: 18415 חלקות במלואן: 29, 33 - 34, 55.

גוש: 18415 חלקי חלקות: 3, 30, 32, 35 - 36, 47 - 49, 52 - 54, 56.
גוש: 18418 חלקי חלקות: 3, 7, 19.

X: 223200 קואורדינטה
Y: 768200 קואורדינטה
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מטרת התכנית:
יצירת רצף ליעוד מבנים ומוסדות ציבור על ידי שינוי ייעודי 

קרקע שונים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח משולב ש.צ.פ. וש.ב.צ. למבנים ומוסדות    .1

ציבור.
שינוי ייעוד משביל להולכי רגל למבנים ומוסדות ציבור.   .2

שינוי ייעוד דרך מאושרת למבנים ומוסדות ציבור.  .3
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור.   .4

קביעת הוראות וזכויות בנייה.   .5

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

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6508555
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל,   תמרה 24930 טלפון: 04-9868670

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן, הגליל העליון, 
מרום הגליל, הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס': ג/ 20060
שם התכנית: יער קדרים

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

מפורטת מס': ג/ 20060  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4208 שינוי 
משצ/ 62 שינוי 

ג/ 4367 שינוי 
משצ/ 49 שינוי 

ג/ 400 שינוי 
ג/ 17689 שינוי 
ג/ 4592 שינוי 
ג/ 3808 שינוי 

תממ/ 2/ 9 פירוט 
תמא/ 35 פירוט 
תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 14 כפיפות 
ג/ 11047 כפיפות 

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד ייעוד המגורים בח' 6

הסדרת קווי בניין קדמיים בחלקה 6 כמסומן בתשריט
 100% מתוכם   120%( ב'  מגורים  באזור  הבנייה  שטחי  הגדלת 

המהווים שטחים עיקריים(
הגדלת תכסית קרקע ל–60%
העלאת מס' יח"ד מ–5 ל–12

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

24952 טלפון: 04-9978030

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
 263-0327601

 שם התכנית:הסדרת שטחי ציבור בגוש 19609 
בחלק מחלקה 97 - כאבול

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שפלת 
גרסת:   263-0327601 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

הוראות - 17 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3693 שינוי 
ג/ 16001 שינוי 
ג/ 10552 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כאבול   .

דרומית לשכונה המערבית ולכביש הכניסה לישוב.
X: 218904 קואורדינטה
Y: 752988 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים: חבל אשר.

גושים וחלקות:
גוש: 19609, מוסדר, חלקי חלקות: 97.
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גוש: 15685 חלקי חלקות: 2, 3, 23, 30, 33 - 37, 44, 45, 50, 58, 59.
גוש: 15688 חלקות במלואן: 3, 61 - 66, 75, 96 - 98, 103, 112.

גוש: 15688 חלקי חלקות: 2, 4, 5, 8, 18, 19, 55 - 59, 67, 73, 74, 
.122 - 120 ,116 ,114 ,108 ,106 ,104 ,95 - 92 ,89 ,83 - 76

גוש: 15689 חלקות במלואן: 3, 17, 22 - 26, 28, 35, 36, 72, 73, 84, 90.
גוש: 15689 חלקי חלקות: 1, 2, 4 - 7, 11, 14 - 16, 18 - 21, 27, 29, 
 ,77 - 74 ,71 ,70 ,67 ,65 - 62 ,57 ,56 ,51 ,49 - 43 ,38 ,37 ,34 ,33 ,31

.94 ,92 ,91 ,89 - 86 ,83
גוש: 15691 חלקות במלואן: 2, 8, 10, 11, 14.

גוש: 15691 חלקי חלקות: 1, 3, 9, 12, 13.
גוש: 15692 חלקות במלואן: 1 - 2, 7 - 8, 12, 16 - 17.
גוש: 15692 חלקי חלקות: 3 - 6, 9 - 11, 13 - 15, 18.

גוש: 15693 חלקות במלואן: 35 - 38, 57, 59 - 62.
גוש: 15693 חלקי חלקות: 14 - 18, 26 - 34, 39 - 41, 51 - 56, 58, 64.

גוש: 15694 חלקות במלואן: 16, 25, 28 - 31, 33 - 34, 40 - 43.
גוש: 15694 חלקי חלקות: 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 32, 35 - 39, 44.

גוש: 18179 חלקי חלקות: 2, 9, 10, 12, 18, 28 - 30, 32 - 34, 36 - 53, 
.60 ,59

גוש: 18180 חלקות במלואן: 90.
גוש: 18180 חלקי חלקות: 47 - 51, 54, 97.

גוש: 18182 חלקות במלואן: 96.
גוש: 18182 חלקי חלקות: 42 - 59, 62 - 71, 79 - 85, 90, 94.

גוש: 18185 חלקות במלואן: 11 - 48.
גוש: 18185 חלקי חלקות: 2 - 10, 49, 51 - 52, 55 - 74.

גוש: 18187 חלקי חלקות: 3.
X: 757000 קואורדינטה
Y: 241500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
דיוק, פירוט והוספת שטחי יער עפ"י הוראות תמ"א 22. 

תכנון יער קדרים כמרחב משולב בר - קיימא לשימוש רב תכליתי.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת גבולות וייעודי היער לסוגיו,מתן הוראות והנחיות    .1
לשימור,יער  טבעי  קיים,יער  אדם  נטע  היער,יער  לייעודי 

טבעי לטיפוח,יער פארק  קיים. 
קביעת הפעילות היערנית המתוכננת,התכליות,השימושים    .2

והממשק היערני המותרים בכל סוג יער. 
קביעת הוראות לשטחים החקלאיים בתחום התכנית.   .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1742 עמוד  התשעו,   ,7163 הפרסומים  ובילקוט   18/12/2015

בתאריך 09/12/2015.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ועדה   ,04-6919806 טלפון:   13910 מירון  הגליל,  מרום  ולבנייה 
מקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן, טלפון: 04-6757636, ועדה 
 מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טלפון: 
העליון,    הגליל  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה   ,04-6772333
רשאי  המעוניין  וכל   ,04-6816373 טלפון:   12100 פינה  ראש 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

תמא/ 3/ 11/ ג כפיפות 
ג/ 17368 כפיפות 
ג/ 11787 כפיפות 

תמא/ 23/ 19 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ 9528 כפיפות 
תתל/ 30 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יער

גושים וחלקות:
גוש: 15526 חלקי חלקות: 1 - 3, 5.

גוש: 15527 חלקות במלואן: 20, 22 - 25.
גוש: 15527 חלקי חלקות: 8, 10 - 13, 17 - 19, 27 - 28, 32, 34, 47.

גוש: 15565 חלקי חלקות: 9.
גוש: 15581 חלקי חלקות: 2 - 3, 14.

גוש: 15582 חלקי חלקות: 1.
גוש: 15584 חלקות במלואן: 2, 4, 8 - 22, 25 - 31.

גוש: 15584 חלקי חלקות: 5, 6, 23 - 24.
גוש: 15585 חלקי חלקות: 10.

גוש: 15586 חלקות במלואן: 2, 10.
גוש: 15586 חלקי חלקות: 1, 3, 6, 9, 11 - 13.

גוש: 15587 חלקות במלואן: 1 - 58.
גוש: 15587 חלקי חלקות: 59 - 80.

גוש: 15588 חלקות במלואן: 1 - 3, 26, 32 - 39.
גוש: 15588 חלקי חלקות: 4 - 9, 12 - 25, 27, 28, 30, 31, 40 - 43, 

.97 ,96 ,46
גוש: 15589 חלקי חלקות: 24 - 25, 28 - 29.

גוש: 15591 חלקות במלואן: 70.
גוש: 15591 חלקי חלקות: 6, 7.

גוש: 15605 חלקות במלואן: 14.
גוש: 15605 חלקי חלקות: 2, 5, 7, 18, 20 - 21, 23.

גוש: 15606 חלקות במלואן: 1.
גוש: 15606 חלקי חלקות: 2 - 8, 12, 14 - 15, 17, 19, 30 - 31.

גוש: 15607 חלקי חלקות: 1, 2.
גוש: 15608 חלקי חלקות: 15.

גוש: 15609 חלקי חלקות: 16, 19.
גוש: 15610 חלקי חלקות: 1 - 2.

גוש: 15633 חלקי חלקות: 2, 3, 6 - 8.
גוש: 15634 חלקי חלקות: 2, 5.

גוש: 15672 חלקות במלואן: 70, 72 - 102, 106 - 114, 121 - 123, 
.132 - 130

גוש: 15672 חלקי חלקות: 30, 32, 60, 63, 65 - 66, 68 - 69, 71, 
.125 - 124 ,120 - 118 ,116 ,105 - 103

גוש: 15673 חלקות במלואן: 27.
גוש: 15673 חלקי חלקות: 25, 26, 29, 39, 40, 82 - 83, 96, 99, 117.
גוש: 15676 חלקות במלואן: 84 - 94, 97 - 103, 110 - 112, 114, 122.

גוש: 15676 חלקי חלקות: 73, 95 - 96, 104 - 106, 113.
גוש: 15683 חלקי חלקות: 3.

גוש: 15685 חלקות במלואן: 1, 29, 38 - 43.
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21805
שם התכנית: גבעת ארזים - שלומי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21805  

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

או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
13732 שינוי 

ג/ 20044 שינוי 
מג/ מק/ 2005/ 63 שינוי 
מג/ מק/ 2004/ 90 שינוי 
מג/ מק/ 2004/ 37 שינוי 

ג/ 20713 שינוי 
ג/ במ/ 24 שינוי 

מג/ מק/ 2000/ 23 שינוי 
ג/ 12482 שינוי 
ג/ 12687 שינוי 
ג/ 13764 פירוט 
תמא/ 35 כפיפות 

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

תרשצ/ 8/ 52/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שלומי. בין הכביש מס' 8990 לדרך הארזים בצפון מזרח 

לשלומי הוותיקה.

גושים וחלקות:
גוש: 18221 חלקות במלואן: 60 - 299, 302, 303, 306 - 346, 348 - 350.

גוש: 18221 חלקי חלקות: 52, 300, 301, 304, 305, 347, 351.
X: 214800 קואורדינטה
Y: 775750 קואורדינטה

מטרת התכנית:
1. הוספת 12 יחידות דיור.

2. התרת הקמת יחידות אירוח.
3. הגדלת השטח העיקרי של המגרשים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. הגדרת זכויות והוראות בנייה באזור מגורים.

2. הגדלת תכסית קרקע.
3. שינוי קווי בניין לצורך מתן לגיטימציה לבנייה קיימת.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8/4/2016 ובילקוט הפרסומים 7235, התשעו, עמ' 4671, בתאריך 

.29/3/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
 ,04-9979659 טלפון:  מעונה   הגליל,  מעלה  הגליל-ד.נ  מעלה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים  

.www.pnim.gov.il

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
מס': ג/ 21048

 שם התכנית: מרכז הדרכה וטיפוח - 
לכלבי הנחיה צבעון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מפורטת  ברמה  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מס': ג/ 21048  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתיחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 13450 שינוי 
ג/ 16266 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 3 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 34 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צבעון   .

גושים וחלקות:
גוש: 14118 חלקות במלואן: 50.

גוש: 14118 חלקי חלקות: 23, 24, 27 - 33, 51, 90, 92, 94, 97, 99, 101.
גוש: 14186 חלקי חלקות: 112.

X: 239400 קואורדינטה
Y: 769600 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת מרכז הדרכה טיפוח ואילוף כלבי נחיה לעיורים.

עיקרי הוראות התכנית:
שיעודו"  לשטח  חקלאי"  "שטח  שיעודו  משטח  ייעוד  שינוי 

חקלאי עם הוראות מיוחדות".
שינוי ייעוד משטח שיעודו"שטח חקלאי" לשטח בו זיקת הנאה 

למעבר.
שינוי ייעוד משטח שיעודו "שטחים פתוחים" לשטח שבו זיקת 

הנאה למעבר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4037 עמוד  התשעו,   ,7221 הפרסומים  ובילקוט   11/03/2016

בתאריך 06/03/2016.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
ולבנייה הגליל העליון, ראש פינה 12100, טלפון: 04-6816373, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים  

.www.pnim.gov.il
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ביופלואו סיינטיפיק 
 )ח"פ 514047166(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

אלי, מרח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/11/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורי אלי, מפרק 

קרדיופלואו בע"מ 
 )ח"פ 514499680(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליטל אברהם, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

ליטל אברהם, עו"ד, מפרקת 

ריפט וואלי ניהול בע"מ 
 )ח"פ 513908459(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/09/2016 
יוסי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מוסאנג'אד, מרח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

ש.י. יזמות ואחזקות בע"מ 
 )ח"פ 513924217(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   30/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

קובי, מרח' אחד העם 1, טבריה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/11/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק קובי, מפרק 

מאהל תמר בע"מ 
 )ח"פ 513537795(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   19/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

סויסה, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/11/2016 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ציון סויסה, מפרק
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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.

משה גרוסברג, מפרק

הדר דולב בית השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513890806(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  16:00, אצל המפרק,  30/10/2016 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אלכסנדר פן 23, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רן דולב, מפרק 

שילוב אחזקות - פארק אולימפיה בע"מ 
 )ח"פ 514617521(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 03/11/2016 בשעה 17:00 , אצל המפרק, רח' מוטה 
גור 7, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דורון בר–אל, עו"ד, מפרק 

שרחס מחשבים ותקשורת בע"מ 
 )ח"פ 514368133(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 03/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
קדיש לוז 11, קריית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מוטי בן ארצי, עו"ד, מפרק 

א. חסידוף )1991( בע"מ 
 )ח"פ 511565053(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   03/11/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 

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.

יוסי מוסאנג'אד, מפרק 

קלבסה מדיה ותוכן בע"מ 
 )ח"פ 515395135(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רפאל שפטר, מרח' היצירה 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל שפטר, עו"ד, מפרק 

אוואגום בעמ 
 )ח"פ 511947970(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/09/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי מורון, מרח' 

שמריהו לוין 15, ראשון לציון 7527902, 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.

אלי מורון, מפרק 

מ. ג. מתכת עפרה בע"מ 
 )ח"פ 510897903(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/09/2016 
משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גרוסברג, מרח' ט' באייר 20, עופרה 902700, למפרק החברה.
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גיא קידרון בע"מ 
 )ח"פ 514119106(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
של  המניין  מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983  חדש[, 
 ,13/09/2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניות  בעלי 
התקבלה החלטה מיוחדת לבטל החלטות קודמות מיום 2.8.2015 
בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינוי עו"ד ליאור דנה, , למפרק 

החברה.

גיא קידרון, דירקטור

סיט - אפ ארגונומיקס בע"מ
)ח"פ 51-298565-6(

)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 27.10.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
בניין D, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת   ,18 ולנברג  ראול 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

איתמר מי–זהב, עו"ד, מפרק

סלקטד אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-297186-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.10.2016, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' בויאר 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זורי נוביץ', מפרק

תימורה עיצוב תפאורות בע"מ
)ח"פ 51-227218-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.10.2016, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' בויאר 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זורי נוביץ', מפרק

דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 קומה   ,19 רוטשילד  שד' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אורן בן יאיר, עו"ד, מפרק 

קסטן עבודות גמר לבנין בע"מ 
 )ח"פ 513532267(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20/11/2016 בשעה 10:00, אצל עוה"ד חובב ביטון, 
רח' קהילת ציון 3, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהושע קסטן, מפרק

אי.זי.בי.אי.אר. בע"מ 
 )ח"פ 513761379(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/09/2016 
אלון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סטופל, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אלון סטופל, מפרק 

אי.זי.בי.אי.אר. בע"מ 
 )ח"פ 513761379(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 03/11/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,10 פלאוט  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון סטופל, מפרק 
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אלנטוורקס רשתות תקשורת ולוויינים בע"מ
)ח"פ 51-286131-1(

)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 1.11.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
פנחס לבון 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק

ת.ד.ל נגב ודרום בע"מ
)ח"פ 51-126717-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.11.2016, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' כנרת 
5, מגדלי ב.ס.ר 3, קומה 17, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר דוד, עו"ד, מפרק

אי סי החברה לשיתוף פעולה בע"מ
)ח"פ 51-339272-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.11.2016, בשעה 15.30, אצל המפרק, רח' 
בן גוריון 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון שמעוני, עו"ד, מפרק

ד.י. ברוקס פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-426425-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,16.11.2016 ביום  תתכנס 
זד"ל 1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

מוצרים מתוצרת ישראל )ג.נ.( בע"מ
)ח"פ 51-227053-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.10.2016, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' בויאר 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זורי נוביץ', מפרק

נתיבי תנועה 2010 בע"מ
)ח"פ 51-442424-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.11.2016, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' צאלה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עומר,   ,27
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל שגל, מפרק

שי אופיר החזקות בע"מ
)ח"פ 51-394570-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
פנחס לבון 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק

אסף אופיר יזמות בע"מ
)ח"פ 51-316776-7(

)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 1.11.2016, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
פנחס לבון 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוז חיים, עו"ד, מפרק

א.ש. רם נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-271633-3(

)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 30.12.2016, בשעה 14.00, במשרדי 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

נ.ר. שמן קיקיון בע"מ
)ח"פ 51-461018-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.9.2016, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טל'  ,5126237 ברק  בני   ,12 קומה   ,3 ב.ס.ר  מגדל   ,5 כנרת   מרח' 

 03-6246250, פקס' 03-6246260 , 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

נ.ר. שמן קיקיון בע"מ
)ח"פ 51-461018-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,8.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
טל'  ,5126237 ברק  בני   ,12 קומה   ,3 ב.ס.ר  מגדל   ,5 כנרת   רח' 

של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250  
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

קמביו פלטפורם בע"מ
)ח"פ 51-527366-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,20.11.2016 ביום  תתכנס 
התעשייה 5, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור פרי, עו"ד, מפרק

טל רב תקשורת סלולרית בע"מ
)ח"פ 51-473700-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.11.2016, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין שרון 
רביב ושות', דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אבישי אוחנה הבר, עו"ד, מפרק

מרג'ין נט בע"מ
)ח"פ 51-406320-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.11.2016, בשעה 17.00, אצל המפרקת, רח' 
49/27, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  קרן היסוד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שובל ארד, מפרקת

קודם קוד בע"מ
)ח"פ 51-415134-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבא  רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,1.12.2016 ביום  תתכנס 
הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
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אדפטיב נאורל ביומטריקס בע"מ
)ח"פ 51-359793-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה, מרח' יגאל אלון 

159, תל אביב, טל' 03-6096646, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי סרנגה, מפרק

אי.ווי.טי הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-249264-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה, מרח' יגאל אלון 

159, תל אביב, טל' 03-6096646, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי סרנגה, מפרק

ד.ע. חוויאג )1996( בע"מ
)ח"פ 51-236180-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רויטל שדה תמם, מרח' 

השילוח 4, ת"ד 7264, פתח תקווה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רויטל שדה תמם, עו"ד, מפרקת

ת.ה.ר חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-041617-5(

)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 19.6.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  סאקס,  אלן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלן סאקס, עו"ד, מפרק

ד.א. ניהול משכנתאות בע"מ
)ח"פ 51-529496-5(

)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 26.8.2016, התקבלה החלטה 
שוחטוביץ,  רון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אביב  תל   ,58 הרכבת  רח'  ושות',  ברנע  דין  עורכי  ממשרד 

6777016, טל' 03-6400600, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון שוחטוביץ, עו"ד, מפרק

ע.ד בוננזה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-481055-5(

)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 31.8.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן מוזסון, מרח' דרך 

ששת הימים 30, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן מוזסון, עו"ד, מפרק
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וירטואז' אנטי אייג'נג סנטר בע"מ
)ח"פ 51-324928-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין הנר, מרח' הרצל 

5, אשקלון, טל' 074-7026909, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנימין הנר, עו"ד, מפרק

עוז גל מערכות בתעשייה בע"מ
)ח"פ 51-351279-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גאלב שימאלי, מת"ד 154, 

קיבוץ עמיעד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 6 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גאלב שימאלי, מפרק

ביונד פיימנטס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-471612-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מצפה  מרח'  סלע,  איתי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ישראל 8, שוהם, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי סלע, מפרק

מיתולוגיה מסעדות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-362480-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רויטל שדה תמם, מרח' 

השילוח 4, ת"ד 7264, פתח תקווה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רויטל שדה תמם, עו"ד, מפרקת

אורקט שיווק ישיר בע"מ
)ח"פ 51-414648-9(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בנימין, מרח' יוסף 13, 

מודיעין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד בנימין, מפרק

אמ.בי.אמ. תבניות בע"מ
)ח"פ 51-377815-9(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.9.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי חבוש, מרח' פנחס 

לבון 30, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי חבוש, עו"ד, מפרק




