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הודעה על הכרה בתוספת קבועה
לפי חוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[, 

התש"ל-1970

מודיעים בזה, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 8 לחוק שירות 
החליטה  התש"ל-11970,  משולב[,  ]נוסח  )גימלאות(  המדינה 
הממשלה להכיר בתוספות המפורטות להלן כתוספות קבועות: 

והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות  לעובד   - בט"פ  תוספת  )א( 
שהוא עובד עובר, כהגדרתו בסעיף 97 לחוק הרשות הארצית 
בעבודתו  שהחל  ובלבד  התשע"ב-2012,  והצלה,  לכבאות 
באיגוד ערים לכבאות או במחלקה לשירותי כבאות ברשות 

מקומית לפני יום ה' באב התש"ע )16 ביולי 2010(;

לעובד  מאוחדת,  חולים  בית  ותוספת  בוררות  תוספת  )ב( 
שערב פרישתו שימש כעובד מינהל ומשק בבתי החולים 

הממשלתיים;

ערב  אשר  לרופא  להלן,  המפורטות  מהתוספות  אחת  כל  )ג( 
פרישתו הועסק בדירוג הרופאים בשירות המדינה ואשר 
משכורתו מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על 

דירוג הרופאים )להלן - תוספות רופאים(:

תוספת שקלית 2012 - בהתאם לשיעורים ובמועדים   )1(
כמפורט בהסכם שנערך בין ממשלת ישראל, שירותי 
לבין  הדסה  מדיצינית  והסתדרות  כללית  בריאות 
באב  כ"ה  מיום  בישראל,  הרפואית  ההסתדרות 
התשע"א )25 באוגוסט 2011( )להלן - הסכם הרופאים(; 

שינוי תוספת שקלית שמקורה בסעיף 3 להסכם השכר   )2(
בהתאם   -  )2000 ביולי   13( התש"ס  בתמוז  י'  מיום 

לשיעורים ובמועדים כמפורט בהסכם הרופאים;

תוספת פריפריה - לעובד אשר מתקיימים בו התנאים   )3(
בהתאם  הרופאים,  להסכם   5 בסעיף  המפורטים 

לשיעורים ובמועדים כמפורט באותו הסכם; 

תוספת שקלית לרופאים במקצועות במצוקה אקוטית   )4(
מתקיימים  אשר  לעובד   -  )2012 אקוטית  )תוספת 
הרופאים,  להסכם   6 בסעיף  המפורטים  התנאים  בו 
בהתאם לשיעורים ובמועדים כמפורט באותו הסכם; 

שמקורה  אקוטית  במצוקה  מקצועות  תוספת  שינוי   )5(
בהסכם הקיבוצי מיום 28 ביוני 2009 )להלן - תוספת 
מקצועות במצוקה אקוטית( - לעובד אשר מתקיימים 
הרופאים,  להסכם   7 בסעיף  המפורטים  התנאים  בו 
בהתאם לשיעורים ובמועדים כמפורט באותו הסכם; 

תוספת מקצועות במצוקה 2012 - לעובד אשר מתקיימים   )6(
הרופאים,  להסכם   8 בסעיף  המפורטים  התנאים  בו 

בהתאם לשיעורים ובמועדים כמפורט באותו הסכם; 

תוספת מקצועות מיוחדים - לעובד אשר מתקיימים   )7(
הרופאים,  להסכם   9 בסעיף  המפורטים  התנאים  בו 
בהתאם לשיעורים ובמועדים כמפורט באותו הסכם; 

תוספת רפורמה - לעובד אשר ערב פרישתו הועסק באגף  )ד( 
ומתקיימים  המסים  ברשות  מקרקעין  ומיסוי  הכנסה  מס 
שבין  הקיבוצי  להסכם   6 בסעיף  המפורטים  התנאים  בו 
הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  ישראל  ממשלת 
 ,)2009 באוגוסט   6( התשס"ט  באב  ט"ז  מיום  החדשה, 

בהתאם לשיעורים ובמועדים כמפורט באותו הסכם;

                                     
ס"ח התש"ל, עמ' 65.  1

הועסק  פרישתו  ערב  אשר  לעובד   - מסים  שכר  תוספת  )ה( 
ברשות המסים באגף מכס ומע"מ, אגף מס הכנסה ומיסוי 
 4 בסעיפים  המפורטים  התנאים  בו  ומתקיימים  מקרקעין 
ו–5 להסכם הקיבוצי שבין ממשלת ישראל ובין הסתדרות 
התשע"ג  באלול  י"ט  מיום  החדשה  הכללית  העובדים 
ולעובד   )2012 משנת  הסכם   - )להלן   )2012 בספטמבר   6(
בו  ומתקיימים  שע"מ  באגף  הועסק  פרישתו  ערב  אשר 
התנאים המפורטים בסעיף 7 להסכם משנת 2012, בהתאם 

לשיעורים ובמועדים כמפורט באותם סעיפים;

תוספת שכר מבקר חשבונות - לעובד אשר ערב פרישתו  )ו( 
בו  ומתקיימים  ומע"מ  מכס  באגף  המסים  ברשות  הועסק 
התנאים המפורטים בסעיף 8 להסכם משנת 2012 בהתאם 

לשיעורים ובמועדים כמפורט בו. 

שפרש  מי  לגבי  גם  יחולו  לעיל  המפורטות  התוספות 
לקצבה לפני מועד קבלת החלטה זו, והיה זכאי לתוספת זו ערב 
פרישתו, וזאת ממועד פרישתו או מהמועדים המפורטים להלן, 

לפי המאוחר מביניהם: 

תוספת בוררות - מחודש ינואר 2005; )א( 

תוספת בית חולים מאוחדת - מחודש ינואר 2014; )ב( 

 3 בסעיף  שמקורה  שקלית  ותוספת   2012 שקלית  תוספת  )ג( 
להסכם השכר מיום 13 ביולי 2000 - מחודש אוגוסט 2012;

תוספת פריפריה - מחודש אוגוסט 2011;  )ד( 

תוספת מקצועות במצוקה אקוטית - מחודש אוגוסט 2012;   )ה( 

תוספת שכר מסים ותוספת שכר מבקר חשבונות - מחודש  )ו( 
ינואר 2012; 

תוספת רפורמה - מחודש ינואר 2010; )ז( 

תוספת בט"פ - החל מחודש פברואר 2013. )ח( 

האמור בפסקאות ג)2( ו–)5( להחלטה זו יבוא במקום החלטת 
הממשלה מס' 2904 מיום ט"ו בשבט התשס"א )8 בפברואר 2001(, 

שפורסמה בילקוט הפרסומים, התשס"א, עמ' 1876.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-292-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                                       

מינוי יושבת ראש ועדת ערר, יושבת ראש מותב 
וראש בית הדין

לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל )הליכים לעניין 
החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע(, התש"ע-2010, ולפי 

חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א()1( לחוק שירות הקבע בצבא 
לחיילים  הנוגעות  החלטות  לעניין  )הליכים  לישראל  ההגנה 
לחוק   5 וסעיף  החוק(,   - )להלן  התש"ע-12010  קבע(,  בשירות 
דין  בתי  חוק   - )להלן  התשנ"ב-21992  מינהליים,  דין  בתי 
מינהליים(, אני ממנה את יעל פלד-פלפל, הכשירה להתמנות 
לשופטת בית משפט מחוזי, לחברת ועדת ערר לפי החוק, והיא 
תהיה היושבת ראש, וכן ליושבת ראש מותב ולראש בית הדין 

לפי חוק בתי דין מינהליים לעניין ועדת הערר האמורה.

                                     
ס"ח התש"ע, עמ' 380.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2



6207 ילקוט הפרסומים 6821, כ"א בסיוון התשע"ד, 19.6.2014 

בהתאם לסעיף 8)א( לחוק בתי דין מינהליים, תוקף המינוי 
לשלוש שנים.

א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(
)חמ 3-4125(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

מינוי יושב ראש ועדת ערר, יושב ראש מותב וסגן 
ראש בית הדין

לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל )הליכים לעניין 
החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע(, התש"ע-2010, ולפי 

חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

הקבע  שירות  לחוק  3)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנוגעות  החלטות  לעניין  )הליכים  לישראל  ההגנה  בצבא 
לחיילים בשירות קבע(, התש"ע-12010 )להלן - החוק(, וסעיף 
בתי  חוק   - )להלן  מינהליים, התשנ"ב-21992  דין  בתי  לחוק   5
דין מינהליים(, אני ממנה את משה רביד3, שופט בדימוס, לחבר 
ועדת ערר לפי החוק, והוא יהיה היושב ראש, וכן ליושב ראש 
מותב ולסגן ראש בית הדין לפי חוק בתי דין מינהליים לעניין 

ועדת הערר האמורה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ז באייר התשע"ד )27 במאי 2014(
)חמ 3-4125(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

ס"ח התש"ע, עמ' 380.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"א, עמ' 4428.  3

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

למבוגרים, לפי הפקודה האמורה:

תומר שלום פרץ, מס' רישום 24310 - במחוז תל אביב והמרכז;

נתנאל וורמסר, מס' רישום 29886 - במחוז תל אביב והמרכז;

מיכל כהן, מס' רישום 22656 - במחוז באר שבע והדרום;

חן מויאל, מס' רישום 28096 - במחוז באר שבע והדרום;

אסתי ציובוטאריו רנקן פור, מס' רישום 28270 - במחוז חיפה והצפון;

מונה זידאן, מס' רישום 24834 - במחוז חיפה והצפון;

אפינה אילייגויב, מס' רישום 26697 - במחוז חיפה והצפון;

עטאללה מסעד, מס' רישום 13831 - במחוז חיפה והצפון;

טלי גרין, מס' רישום 24821 - במחוז תל אביב והמרכז;

שירית-יוכבד ראובן, מס' רישום 18174 - במחוז תל אביב והמרכז;

דקלה טוירמן, מס' רישום 27794 - במחוז תל אביב והמרכז;

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1 

עמ' 88.  

דניאל מרדכי גרייבר, מס' רישום 28920 - במחוז תל אביב והמרכז;

מירב מרשה, מס' רישום 30266 - במחוז תל אביב והמרכז.

כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(
)חמ 3-141-ה1(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
כ"ז  מיום  בישיבתה  יהודה  אבן  המקומית  המועצה  מינתה 
החוק  לעניין  ערר  ועדת   ,)2014 בינואר   28( התשע"ד  בשבט 

האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורך הדין רובי גוברין - יושב ראש

אנינה דינר - חברה

דב פורת - חבר

עורך הדין יעקב שרעבי - ממלא מקום

ב' בניסן התשע"ד )2 באפריל 2014(
)חמ 3-265-ה1(

                                                   אבי הררי
                                      ראש המועצה המקומית אבן יהודה 

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה עיריית גבעת שמואל בישיבתה מס' 5/2014, מיום כ"א 
של  בהרכב  ערר  ועדות   ,)2014 במרס   23( התשע"ד  ב'  באדר 

שלושה חברים כמפורט להלן:

הרכב א':

חגי אדורם - יושב ראש

אילן טורם - חבר

עודד ים - חבר

הרכב ב':

זיו ביטל - יושב ראש

שלמה זכאי - חבר

יחיאל ספיאן - חבר.

י"ג באייר התשע"ד )13 באייר 2014(
)חמ 3-265-ה1(

יוסי ברודני  
ראש עיריית גבעת שמואל  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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מינוי ועדת ערר שפורסם בילקוט הפרסומים 6093,  התש"ע, 
עמ' 3171 - בטל.

כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

ניסים מלכה  
ראש עיריית קרית שמונה  

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה האזורית מרחבים, בישיבתה מיום כ"ב באייר 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת   ,)2014 במאי   22( התשע"ד 

בהרכב של 3 חברים כמפורט להלן:

עורך דין אייל אביטל - יושב ראש

אורי גריביאן - חבר

פנחס כהן - חבר.

כ"ט באייר התשע"ד )29 במאי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

שי חג'ג'  
ראש המועצה האזורית מרחבים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה המקומית כפר ורדים, בישיבתה מיום ו' בניסן 
התשע"ד )6 באפריל 2014(, את יורם לוי לחבר ולממלא מקום 

בוועדת ערר לארנונה.

ו' בניסן התשע"ד )6 באפריל 2014(
)חמ 3-265-ה1(

סיון יחיאלי  
                                         ראש המועצה המקומית כפר ורדים

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בניסן  כ"ט  מיום  בישיבתה  הרצליה  עיריית  מועצת  מינתה 
לחבר  גלילי  שי  הדין  עורך  את   ,)2014 באפריל   29( התשע"ד 

ועדת ערר לארנונה במקומו של רואה חשבון אורי הולצמן2.

כ"ז באייר התשע"ד )27 במאי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

משה פדלון  
ראש עיריית הרצליה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 2939.  2

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בטבת  כ"ט  מיום  בישיבתה  עפולה,  עיריית  מועצת  מינתה 
התשע"ד )1 בינואר 2014( )ישיבת מליאה מן המניין מס' 04/10(, 

את האנשים המנויים להלן לוועדת ערר לעניין החוק האמור:

עורך דין אנדי סקרופה - יושב ראש

הילה מליחי - חברה

דניאל אסולין - חבר.

י"ג בשבט התשע"ד )14 בינואר 2014(
)חמ 3-265-ה1(

יצחק מירון  
ראש עיריית עפולה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.   1

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית קרית שמונה, בישיבתה מן המניין מס' 
ערר  ועדת   ,)2014 במאי   13( התשע"ד  באייר  י"ג  מיום   ,5/14
לעניין החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורך דין מאיר זנטי - יושב ראש

ג'קי כהן - חבר

אריק פחימה - חבר.

מינוי ועדת ערר שפורסם בילקוט הפרסומים 6093,  התש"ע, 
עמ' 3171 - בטל.

כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

ניסים מלכה  
ראש עיריית קרית שמונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית קרית שמונה, בישיבתה מן המניין מס' 
ערר  ועדת   ,)2013 במאי   13( התשע"ד  באייר  י"ג  מיום   ,5/14
לעניין החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורך דין ניסים ונונו - יושב ראש

אתי חי-דוידי - חברה

ירון כהן - חבר

עורך דין חיים זגורי - ממלא מקום.
 

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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תוספת
מס' התיק: חר/1/14 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים

ספר: 1015 דף 8430.
זיהוי נוסף: גוש )שומה( 30036, חלקה 47.

)מ(,  ירושלים   196 דף   68 ספר  החלקה:  של  הישנים  המספרים 
ספר 79 דף 124 )ירושלים( )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.
הבעלים: עיריית ירושלים 1/3; "הבעלות טעונה בדיקה" 2/3.

החלק: בשלמות.
העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 211 מ"ר.
הגבולות:

צפון: סמטה )חלקה 106( ודרך.
 )49 )חלקה  שמעון  בן  ואברהם  ודוד  לורנזו  פרדריך  דרום: 

ואמיל ואנטון מאיו וחברה.
מזרח: בית מלון פלאס )ווקף מוסלמי( )חלקות 28 ו–105(.

מערב: פרדריך לורנזו ודוד ואברהם בן שמעון )חלקה 94( ודרך.
התיקון המבוקש:

את  ולרשום  בדיקה"  טעונה  "הבעלות  המילים  את  למחוק 
עיריית ירושלים בשלמות.

בנסח  כל ההערות הרשומות  יבוטלו  הערה: במסגרת הבקשה 
הרישום בדבר הצורך בחידוש רישום.

כ"ט באייר התשע"ד )29 במאי 2014(

שלמה הייזלר  
    מפקח על רישום המקרקעין

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969 

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
אביב,  תל  נפת   ,)3959 שומה  מגוש  )חלק  5901/לוד   ,5902  ,5903
הוצג ביום ז' בסיוון התשע"ד )5 ביוני 2014(, למשך שלושים ימים 
לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין למחוז תל אביב והמרכז, 
דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומה 7, תל אביב, בעיריית 

לוד, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז המרכז.

ז' בסיוון התשע"ד )5 ביוני 2014(
תמר אריאלי  

                     פקידת הסדר המקרקעין
    מחוז תל אביב והמרכז

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוחות הזכויות של גוש רישום מס' 12178/
חיפה )חלק מגוש שומה מס' 10836/חיפה(, וגוש רישום 12456/

נפת חיפה, הוצגו  10857/חיפה(,  )חלק מגוש שומה מס'  חיפה 
לעיון  ימים,   30 למשך   ,)2014 במאי   28( התשע"ד  כ"ח  ביום 
15א,  פלי"ם  רח'  חיפה,  אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת 

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

נמסרת בזאת הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
 ,7-11/2014 מינתה המועצה המקומית טורעאן בישיבתה מס' 
מיום י"ב באייר התשע"ד )12 במאי 2014( ועדת ערר לארנונה, 

לעניין החוק האמור, בהרכב המפורט להלן: 

עורך דין מוראד חיראללה - יושב ראש

איוב חנא - חבר

עאדל דחלה )אנג'( - חבר.

ועדת ערר קודמת2 - בטלה.

כ"א באייר התשע"ד )21 במאי 2014(
)חמ 3-265-ה1(

עימאד דחלה  
ראש המועצה המקומית טורעאן  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 4676.  2

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה האזורית כמר חפר, בישיבתה מיום י"ח באדר 
ארנונה,  לענייני  ערר  ועדת   ,)2014 בפברואר   18( התשע"ד  א' 

בהרכב הזה:

עורך דין צפריר בן אור - יושב ראש

יחיאל דורון - חבר

יוסי ישראל - חבר.

הודעה זו מבטלת כל מינוי ועדת ערר קודמת2.

י"ח באדר א' התשע"ד )18 בפברואר 2014(
)חמ 3-265-ה1(

רני אידן  
ראש המועצה האזורית עמק חפר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3255.  2

הודעה על בקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של   רישום  לחידוש  בקשה  הוגשה  כי  בזה,  מודיעים 
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן. 

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 14

 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
השרון  הוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מודיעה 
את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הוועדה(,   - )להלן 
לפי  הודעה  פורסמה  שלגביה  בתוספת,  המתוארת  הקרקע 
התשס"ב,   ,5098 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5 סעיפים 
)להלן  הר/6/367  מס'  מפורטת  מיתאר  תכנית  בדבר   ,3445 עמ' 

- התכנית(.

תוספת

גוש 6566, ח"ח 33, 68, 69, 70, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 
.199 ,167 ,166 ,165 ,149 ,130

יהושע  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
בו בשעות  לעיין  וכל מעוניין רשאי  28, הוד השרון,  גמלא  בן 

העבודה הרגילות.

ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014(
)חמ 3-3(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
השרון  הוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מודיעה 
את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הוועדה(,   - )להלן 
לפי  הודעה  פורסמה  שלגביה  בתוספת,  המתוארת  הקרקע 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 4659, התשנ"ח, עמ' 
4398, בדבר תכנית מיתאר מפורטת מס' הר/במ/5/600א )להלן 

- התכנית(.

תוספת

גוש 6455, ח"ח 436, 684, 685, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 
747, 748, 749 ו–750.

יהושע  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
בו בשעות  לעיין  וכל מעוניין רשאי  28, הוד השרון,  גמלא  בן 

העבודה הרגילות.

ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014(
)חמ 3-3(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ובלשכת  חיפה  בעיריית  חיפה,  הממשלה,  קריית   ,14 קומה 
הממונה על מחוז חיפה, קריית הממשלה, חיפה.

כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

אני מודיע, כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 14627, 
לעיון  ימים,   30 למשך  היום  הוצגו  צפת,  נפת  צפת,   -  14616
בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר צפת, רח' המלאכה 
16, בניין לב העסקים, נצרת עילית, בעיריית צפת ובלשכת ממונה 

הרשויות, מחוז הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

כ"ט באייר התשע"ד )29 במאי 2014(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר צפת                  

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

 -  14692 מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע,  אני 
ביריה, נפת צפת, הוצג היום למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד 
לב  בניין   ,16 רח' המלאכה  צפת,  הסדר  אזור  המקרקעין  הסדר 
העסקים, נצרת עילית, בעיריית צפת ובלשכת ממונה הרשויות, 

מחוז הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

כ"ט באייר התשע"ד )29 במאי 2014(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר צפת                  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  39870 - מצפה רמון, 3976 - נתיבות, 60150, 60151, 60152, 
60153, 60157 - ים תיכון, הוצגו ביום כ"ב באייר התשע"ד )22 
במאי 2014(, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין 
אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, 
בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, 

באר שבע, בעיריית נתיבות ובמועצה המקומית מצפה רמון.

כ"ב באייר התשע"ד )22 במאי 2014(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום 	
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

 54831מפורטת מס': 
, 515שם התכנית: הרחבת דיור רח' רחמילביץ 

 פסגת זאב
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 54931 מס':ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  שאות:התרי בנייה והר
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / א4964 ביטול
 / ב4964 ביטול

 1666 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , 515יישוב: ירושלים רחוב: רחמילביץ משה 

 שכונת פסגת זאב 
 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל

 X: 224270קואורדינטה 
 Y: 636250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן: , מוסדר, 46986גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת יח"ד קיימות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
: מאזור עודי הרקע כמפורט להלןי. שינוי במערך י5

 מגורים למגורים ב'.
בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: קביעת . קביעת 6

הרחבת  ין, לשםיבכל קומות הבנ בינוי לתוספת בנייה
 , בהתאם לנספח בינוי.יחידות הדיור הקיימות בהן

 קווי בנין לבנייה, כאמור. . קביעת4
 5663.56-. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל3

מ"ר  89.86-ו שטחים עיקרייםמ"ר  5569.66)מתוכם 
 שטחי שירות(.

 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.1
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין הריסה.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.9
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמורים 

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

עיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה ב
טלפון:  8565465ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 66-9686694
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

 66-9689955טלפון: 
 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

53451 
שם התכנית: הריסת בנין קיים והקמת בנין מגורים 

 קומות , שכ' ג'בל מוכבר 3חדש בן 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 

אר מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מת
 53458מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6994 ביטול
 96 ביטול

 / א1666מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים שכ' ג'בל מוכבר   .

 X: 223600קואורדינטה 
 Y: 629400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .46681גושים בחלקיות: 
 

 מטרת התכנית:
קומות מעל קומת חניה  3הקמת בנין מגורים חדש בן 

 תת קרקעית.
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 עיקרי הוראות התכנית:
לאזור מגורים מיוחד  9. שינוי ייעוד קרקע ממגורים 5

 ומבנים ומוסדות ציבור.
מ"ר מתוכם  5919 -. קביעת שטחי בנייה מרביים ל6

 5691מ"ר שטח עיקרי  5465שטח כולל מעל הקרקע 
מ"ר ושטח חניה תת קרקעית  619.66מ"ר ושטח שירות 

 מ"ר. 341
-ל 6994 ת לפי תב"עמאושרו 6-יח"ד מ '. הגדלת מס4

 יח"ד. 56
 קומות. 3 -. קביעת מספר קומות ל3
 . קביעת קווי בנין.1
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור / העתקה.9
 . קביעת שלבי  הביצוע להקמת המבנה.9
 ים למתן היתר בנייה.9. קביעת תנא9
 / גדרות להריסה. . קביעת הוראות בגין מבנה8

מבונה לצורכי ציבור )גן  מ"ר 566. קביעת שטח של 56
 גן ילדים(.ילדים( וחצר המיועדת לצורכי ציבור )

 

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

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

על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה יבע

טלפון:  8565465ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
שרדי ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למ66-9686694

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 
 66-9689955טלפון: 

 

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

 .5898 -מכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט ס
 
 

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

2533480525  
תוספת יח"ד חדשה והרחבת יח"ד  שם התכנית:

 םי 8קיימות ברח' אלשיך 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –התשכ"ה והבניה, 
לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  6533996-565מס':  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 

 סת לתכניות הבאות:המתייח
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב6993 ביטול
 6993 ביטול
 96 ביטול

 / א1666מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 9יישוב: ירושלים רחוב: אלשיך 

 X: 220663קואורדינטה 
 Y: 632822קואורדינטה 

 בקו כחול. הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
 

 גושים וחלקות:
 .569חלקות במלואן: , לא מוסדר, 46699גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת קומה וגג רעפים, הוספת יח"ד חדשה והרחבת  -

 יח"ד קיימות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.5
האחורית, . קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות בחזית 6

 בהתאם לנספח הבינוי.
 . קביעת בינוי לתוספת קומה וגג רעפים עבור יח"ד חדשה.4
 . קביעת בינוי לתוספת קומת מרתף לצורך מחסנים.3
מ"ר, מתוכם  436. קביעת שטחי בנייה בהיקף של 1

 מ"ר שטחי שרות. 88-מ"ר שטחים עיקריים, ו 634
 .. שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים9
 יח"ד. 4-ל 6-. הגדלת מס' יח"ד מ9
קומות מעל קומת הכניסה  6-. הגדלת מס' הקומות מ9
קומות וגג רעפים, בנוסף מוצעת קומת מרתף  4-ל

 .6.66-מתחת למפלס ה
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.8

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.56
 להריסה.. קביעת הוראות בגין מבנים ומדרגות וגדרות 55
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור.56

 

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

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

אי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכ
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה יבע

טלפון:  8565465ירושלים  5מחוז ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 66-9686694

ירושלים   5בנייה ירושלים, ככר ספרא מקומית לתכנון ול
 66-9689955טלפון: 

 

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



6213 ילקוט הפרסומים 6821, כ"א בסיוון התשע"ד, 19.6.2014 

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 ח /0221מפורטת מס': 
 רישום חלוקת מגרשים מחדש,  שם התכנית:

 רמת בית הכרם
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מתאר , בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 ח /6661מקומית ברמה מפורטת מס':  

איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 96 שינוי
 6661/ 9 שינוי
 / ב6661/ 9במ/  שינוי
 / ד6661מק/  שינוי
 56686מק/  שינוי
 3995במ/  שינוי
 5699 שינוי
 / ה6661/ 9מק/  שינוי

 1599 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת רמת בית הכרם ,, יישוב: ירושלים

 שטחים מדרום לרחוב משה קול ומצפון לרחוב שמואל בייט.
 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .696 ,618, 666 - 666חלקות במלואן:  46449גוש: 
 .691, 619חלקי חלקות:  46449גוש: 
, 595, 569, 563, 565חלקות במלואן:  46449גוש: 
589, 589 ,666 ,664 ,661 ,645 ,615 ,619. 
 .689חלקי חלקות:  46449גוש: 
 .95,96חלקות במלואן:  46436גוש: 
 .99חלקי חלקות:  46436גוש: 

 X: 218325קואורדינטה 
 Y: 630800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
קביעת הוראות לאיחוד  חלוקה חדשה ולשינוי בייעודי 

 הקרקע בשטח התכנית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאזור מגורים  6. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5א. 

ב', לשטח למתקן הנדסי, לשטח למבנים ומוסדות 
 ציבור, לדרך ושביל.

. שינוי ייעוד שטח מדרך לאזור מגורים ב' ולשטח 6
 למבנים ומוסדות ציבור.

. שינוי ייעוד שטח משטח פתוח ציבורי לאזור מגורים ב' 4
 ולדרך.

 . שינוי ייעוד שטח משטח לבנייני ציבור לאזור למגורים  ב.3
אות בגין איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת ב. קביעת הור

 בעלים.
 ג. קביעת הוראות להקמת תחנות שנאים בתחום התכנית.

ד. קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור והוראות לפיתוחו 
 ולתחזוקתו.

ה. ביטול חזית מסחרית מאושרת בתחום תא שטח מס' 
 (. 6661/9שע"פ תכנית  9-ו 9)מגרשים מס'  51

ם והרחבת קטעי דרכים מאושרות דרכיו. ביטול קטעי 
 ית שבילים להולכי רגל.ו, התווכן

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, 9333ובילקוט הפרסומים  66/69/6656

 .55/69/6656, בתאריך 1598עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5ון לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומצי

. וכן במשרדי: ועדה 66-9686694טלפון:  8565465
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 66-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 54143מפורטת מס': 
  51יח"ד רח' דיסקין  3תוספת  שם התכנית:

 קרית וולפסון
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 54193 מקומית ברמה מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6999 שינוי
 1999 שינוי
 / ג5651 שינוי
 / א5651 שינוי

 96 ביטול
 1666 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 ,קרית וולפסון, 51יישוב: ירושלים רחוב: דיסקין 

 X 220/000קואורדינטה 
 Y 631/680קואורדינטה 

 הכל על  פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
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 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות: , מוסדר, 46591גוש: 

 X: 220000קואורדינטה 
 Y: 631680קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 , ירושלים.קרית וולפסון 51ח"ד ברח' דיסקין י 3וספת ת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת תוספת שטחי בנייה.5
+ לשם 6.66. קביעת בינוי לתוספת שטחים במפלס 6

 יח"ד חדשות. 6תוספת 
לשם  -4.56. קביעת בינוי לתוספת שטחים במפלס 4

 יח"ד חדשות. 6תוספת 
 למגורים ג'. 6. שינוי ייעוד מאזור מגורים 3
הנ"ל עבור בנין  יעת בינוי לתוספת שטח לפי התכנית. קב1

 9691.3מ"ר, מתוכם  8646.66סה"כ  51ברח' דיסקין 
 שירות. מ"ר שטחי 913.9-מ"ר שטחים עיקריים ו

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
. קביעת תוספת בינוי ליחידות הדיור הנוספות בקונטור 9

 ין הקיים.יהבנ
 עת הוראות עצים לשימור.. קבי9
 . קביעת הוראות בגין תוספות חניה.8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, 9453ובילקוט הפרסומים  66/68/6655

 .64/55/6655, בתאריך 446עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 66-9686694טלפון:  8565465
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 66-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

54130 
קומות לשם  3חדש בן הקמת בנין  שם התכנית:

 , שכ' בית חנינהיח"ד 8יצירת 
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 54196מקומית מס':  

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 54636 שינוי

 / א4319במ/  ביטול
 96 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1666 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית חנינה,שכונת , יישוב: ירושלים

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .39חלקי חלקות: , לא מוסדר, 46968גוש: 

 X: 222125קואורדינטה 
 Y: 637700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 9קומות לשם יצירת  3הקמת בנין חדש בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור מגורים ב',  1 . שינוי ייעוד קרקע ממגורים5

מיוחד לשביל עם זיקת הנאה לרכב, וממעבר  1וממגורים 
 ציבורי להולכי רגל לשביל עם זיקת הנאה לרכב.

קומות מעל קומת  3. קביעת בינוי עבור בנין חדש בן 6
 חניה תת קרקעית.

 . קביעת קווי בנין חדשים.4
 5599מ"ר )מתוכם  5966 -. קביעת שטחי הבנייה ל3

 מ"ר (  943מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות  
קומות מעל קומת חניה  3-. קביעת מס' קומות ל1

 ומחסנים תת קרקעית.
 .9 -. קביעת מס' יח"ד ל9
 . קביעת הוראות בגין הריסה.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.9
 למתן היתר בנייה. . קביעת תנאים8

 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.56
 . קביעת הוראות בגין זיקת הנאה.55

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9999ובילקוט הפרסומים  61/56/6654

 .66/56/6654, בתאריך 965
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5יה מחוז ירושלים, שלומציון לתכנון לבני

. וכן במשרדי: ועדה 66-9686694טלפון:  8565465
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 66-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

2233413525  
, 52הרחבת יח"ד קיימות, רח' זריצקי  שם התכנית:

 רמות, ירושלים 50
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
  6693483-565מקומית מס':  

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

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 96 ביטול
 / ג4549 ביטול

 / א1666מק/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
, שכונת רמות ד', 56-ו 56רחוב זריצקי , יישוב: ירושלים

 ירושלים
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .696חלקי חלקות:  46959גוש: 
 .96חלקי חלקות:  46969גוש: 

 X: 218500קואורדינטה 
 Y: 636700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
, 56תוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימות בזריצקי 

 , רמות.56
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 5. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
. קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבות יח"ד 6

 קיימות.
 6946.98רביים בהיקף של . קביעת שטחי בנייה מ4

 מ"ר שירות. 344.33-ומ"ר עיקרי  6689.41מ"ר מתוכם 
 וי בניין חדשים.וי הבניין וקביעת קוו. שינוי ק3
. הגדלת מספר הקומות המרבי מעל למפלס הכניסה 1
קומות מעל קומת מרתף  1ל 3מ -56( בבניין מס' 6.66)

קומות מעל קומת מרתף  1ל 3מ 56קיימת ובבניין מס' 
 מוצעת.

ת . קביעת תנאים למתן היתר בנייה, שלבים והתניו9
 לביצוע.

 . קביעת הוראות בגין הריסה.9
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9969ובילקוט הפרסומים  54/56/6654

 .69/55/6654, בתאריך 5949
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 66-9686694ן: טלפו 8565465
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 66-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2248242525  
יח"ד חדשות והרחבת יח"ד  0תוספת  שם התכנית:

 ירושלים 54קיימות ברח' חפץ חיים 
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
  6699646-565מקומית מס':  

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 96 ביטול
 6993 ביטול

 1666 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 59יישוב: ירושלים רחוב: חפץ חיים 
 בין רח' חפץ חיים לרח' הרדב"ז

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .91חלקות במלואן: , לא מוסדר, 46699גוש: 

 X: 220560קואורדינטה 
 Y: 632690קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תוספת קומה וקומה מובלעת בחלל גג הרעפים לשם 

 יח"ד קיימותיח"ד חדשות והרחבת  6תוספת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.5
. קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות בקומה א' 6

הקיימת, ולתוספת שתי קומות )קומה אחרונה מובלעת 
 בגג רעפים(, לפי נספח הבינוי.

 יח"ד. 9יח"ד חדשות, סה"כ  6. קביעת תוספת 4
מ"ר, מתוכם  939שטחי בנייה בהיקף של . קביעת 3

 מ"ר שטחי שרות. 19-מ"ר שטחים עיקריים, ו 998
 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.1
קומות ממפלס  4-קומות ל 6-. הגדלת מס' הקומות מ9
 וקומה מובלעת בגג רעפים. 6.66-ה
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
 ר בנייה.. קביעת תנאים למתן הית9
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.8

 . קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.56
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9136ובילקוט הפרסומים  61/65/6654

 .45/65/6654, בתאריך 6133
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון  לתכנון

. וכן במשרדי: ועדה 66-9686694טלפון:  8565465
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 66-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

2551053525  
תכנית תקנונית להארכת תוקף לתכנית  שם התכנית:

 בנחלאות 4844
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
  6558653-565מקומית מס':  

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4949 שינוי

 96 כפיפות
 1666 כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
 יישוב: ירושלים רחוב: בכר נסים   .

 יישוב: ירושלים רחוב: הארנון   .
 יישוב: ירושלים רחוב: חכם שלום   .
 יישוב: ירושלים רחוב: נהר פרת   .

 יישוב: ירושלים רחוב: סלמן אליהו   .
בין הרחובות הירקון,  שכונות זכרון יוסף זכרון יעקב,שטח

 ארנון, חכם שלום, אליהו סלמן וניסים בכר.
 

 גושים וחלקות:
 בהסדר:

, 634, 649, 663 - 659, 589חלקות במלואן:  46633גוש: 
631 - 639 ,616 - 616 ,696,694 ,695 ,694 ,693 ,699 

- 699 ,681 - 461 ,459 ,466 - 469 ,443 ,441 ,416. 
 .419, 696חלקי חלקות:  46633גוש: 

 X: 219949קואורדינטה 
 Y: 632362קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
התכנית נועדה להאריך את תוקפה של תכנית תב"ע 

 56 -בנחלאות שנקבע לה סעיף  תוקף לתכנית ל 4949
 שנים מיום אישורה

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הנוגע לתוקף התכנית  4949בתכנית   56ביטול סעיף 

 מיום אישורהלעשר שנים בלבד 
 נותרות בעינן 4949יתר ההוראות והזכויות מתוקף תב"ע 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9999ובילקוט הפרסומים  69/64/6653

 .69/64/6653, בתאריך 3585
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5ן לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציו

. וכן במשרדי: ועדה 66-9686694טלפון:  8565465
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 66-9689955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  מטה יהודה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

 יד /442 מי/
 , 31 'הפרדת מגרש מנחלה מס שם התכנית:

 מושב טל שחר
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 יד /996 מקומית מס': מי/

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 666מי/  שינוי
 996מי/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מושב טל שחר ,, 38יישוב: טל שחר רחוב: נחל דן 

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. הכל
 

 גושים וחלקות:
 .35חלקות במלואן: , מוסדר, 1838גוש: 

 X: 190730קואורדינטה 
 Y: 634690קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ויצירת מגרש מגורים חדש ,  38הפרדת מגרש מנחלה 

 ללא תוספת יח"ד וזכויות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ייעוד מחקלאי ב' למגורים בתחום המגרש החדש.א. שינוי 

 ב. קביעת הוראות בנייה.
 ג. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
 ד. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9914ובילקוט הפרסומים  69/66/6653

 .56/66/6653, בתאריך 4968
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ת האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכני
ירושלים  5לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 66-9686694טלפון:  8565465
 מקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה, טלפון: 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 66-8866999
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 דלית זילבר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים 
 

 
  מחוז  צפון

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יקנעם עילית

 05423 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
הוראות בינוי ואיחוד וחלוקה, צור מרום,  שם התכנית:

 הגיא, יוקנעם עיליתשער 
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 65963 ג/ מס': מפורטת 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8996ג/  שינוי
 36/ 8996יק/ מק/  שינוי
 35/ 8996יק/ מק/  שינוי

 66/ 689יק/ מק/  כפיפות
 66999ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יקנעם עילית   .יישוב: 

 

 וחלקות:גושים 
 .563, 88חלקות במלואן:  56935גוש: 

 X: 207700קואורדינטה 
 Y: 726800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי הוראות וזכויות בנייה בשני מגרשי מגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . איחוד וחלוקה תכנוניים של שני מגרשי מגורים.5
 . שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית6
 . שינוי בינוי 4
 . ניוד שטחים 3
 . שינוי גודל מגרש1
 יח"ד. 5. תוספת 9
 קומות 1 -ל  3 -. תוספת קומה מ9
 . קביעת הוראות פיתוח9
 . קביעת זיקה הנאה למעבר כלי רכב ואדם8

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9919ובילקוט הפרסומים  45/65/6653

 .59/66/6653תאריך , ב4941
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 63-9169111טלפון:  5914661
 יקנעם 5יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 63-8189681טלפון:  66986עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  כרמיאל
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 05404 ג/
ניוד שטחים וקביעת הוראות וזכויות  שם התכנית:

 , א"ת מזרחי כרמיאל320-325בנייה מגרשים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 : מס'כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 65469 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 588כר/ מק/  שינוי
 588ג/ בת/  שינוי

 54963ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמיאל.יישוב: 

 X: 231725קואורדינטה 
 Y: 758600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .6חלקי חלקות:  58591גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית קביעת שטח המיועד לתעשיה, ניוד 

 שטחי שפ"פ וקביעת זכויות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 דונם. 59.863א. קביעת מגרש המיועד לתעשיה בגודל של 

 זכויות והוראות בנייה.ב. קביעת 
 ג. קביעת שפ"פ חדש.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 

לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 

 566כרמיאל, שד קק"ל בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 63-8691995טלפון:  66566כרמיאל 

 

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

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

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 
 02818 ג/מס': מפורטת 

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה ול לתכנון

נצרת מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 66989 ג/ מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8666 ג/ שינוי
 6661ג/  שינוי
 5539נצ/ מק/  שינוי
 59815ג/  שינוי
 55956ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת.יישוב: 

 X: 228375קואורדינטה 
 Y: 733750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .61 - 63חלקי חלקות:  59164גוש: 
 .15, 59 - 53חלקות במלואן:  59169גוש: 
 .31, 59 - 59חלקי חלקות:  59169גוש: 
 .48חלקי חלקות:  59168גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת תכסית קרקע, הגדלת 
גובה המבנים ומספר הקומות, שינוי בקווי בניין, הגדלת 
אזור המגורים והצרת רוחב דרך הגישה למגרשים וזאת 

 קיימת.בנייה לצורך מתן לגיטימציה ל
 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
 .661% -ל 596%-. הגדלת אחוזי בנייה מ5
 .96% -ל 16% -. הגדלת תכסית קרקע מ6

קומות, וגובה  1 -קומות ל 3 -. הגדלת מס' קומות מ4
 מ'.59.1 -מ' ל54 -בניין מ

 . שינוי קווי בניין בהתאם לתשריט.3
 . ביטול חלק מדרך לצורך הסדרת כניסה למגרש.1
 נייה.. קביעת הוראות למתן היתר ב9
מדרך מאושרת למגורים ג' לצורך הסדרת ייעוד . שינוי 9

 קיימת בתחום הדרך.בנייה חריגה ב
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי . 63-9169111טלפון: 

 59666נצרת, נצרת בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 63-9318666טלפון: 

 

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

ת לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויובנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 02421 ג/מס': מפורטת 

משצ"פ לתעשייה וחנייה ייעוד שינויי  שם התכנית:
 ציפורית. ציבורית,

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נצרת עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 66468 ג/ מס':מקומית ברמה מפורטת 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9866ג/  שינוי
 641ג/ בת/  שינוי
 561ג/ בת/  שינוי

 41תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 

 566כרמיאל, שד קק"ל בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 63-8691995טלפון:  66566כרמיאל 

 

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

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

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 
 02818 ג/מס': מפורטת 

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה, נצרת שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה ול לתכנון

נצרת מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 66989 ג/ מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8666 ג/ שינוי
 6661ג/  שינוי
 5539נצ/ מק/  שינוי
 59815ג/  שינוי
 55956ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת.יישוב: 

 X: 228375קואורדינטה 
 Y: 733750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .61 - 63חלקי חלקות:  59164גוש: 
 .15, 59 - 53חלקות במלואן:  59169גוש: 
 .31, 59 - 59חלקי חלקות:  59169גוש: 
 .48חלקי חלקות:  59168גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת תכסית קרקע, הגדלת 
גובה המבנים ומספר הקומות, שינוי בקווי בניין, הגדלת 
אזור המגורים והצרת רוחב דרך הגישה למגרשים וזאת 

 קיימת.בנייה לצורך מתן לגיטימציה ל
 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
 .661% -ל 596%-. הגדלת אחוזי בנייה מ5
 .96% -ל 16% -. הגדלת תכסית קרקע מ6

קומות, וגובה  1 -קומות ל 3 -. הגדלת מס' קומות מ4
 מ'.59.1 -מ' ל54 -בניין מ

 . שינוי קווי בניין בהתאם לתשריט.3
 . ביטול חלק מדרך לצורך הסדרת כניסה למגרש.1
 נייה.. קביעת הוראות למתן היתר ב9
מדרך מאושרת למגורים ג' לצורך הסדרת ייעוד . שינוי 9

 קיימת בתחום הדרך.בנייה חריגה ב
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי . 63-9169111טלפון: 

 59666נצרת, נצרת בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 63-9318666טלפון: 

 

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

ת לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויובנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 02421 ג/מס': מפורטת 

משצ"פ לתעשייה וחנייה ייעוד שינויי  שם התכנית:
 ציפורית. ציבורית,

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נצרת עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 66468 ג/ מס':מקומית ברמה מפורטת 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9866ג/  שינוי
 641ג/ בת/  שינוי
 561ג/ בת/  שינוי

 41תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת עילית   .יישוב: 

 X: 229800קואורדינטה 
 Y: 740200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .48, 49, 5חלקי חלקות:  59391גוש: 
 .61, 55 - 56חלקי חלקות:  59399גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת שטחי התעשיה באזור התעשייה ציפורית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח ציבורי פתוח לשטח תעשייה.ייעוד שינויי    6.65
משטח ציבורי פתוח לשטח חנייה ייעוד שינויי   6.6.6

 ציבורית.
 קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד.   6.6.4
 בנייה.קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי   6.6.3

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96יש התנגדות תוך לחוק, רשאי להג 566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 

 59נצרת עילית, גלבוע בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 63-9399969עילית  טלפון: נצרת 

 

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

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  גבעות אלונים, יזרעאלים

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 51454 ג/

הרחבת חיבור של שכונה דרומית ביר אל  שם התכנית:
 41מכסור למחלפון ביר אל מכסור למחלפון בכביש 

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יזרעאלים, גבעות אלונים מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול
 58954 ג/ מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 
 

 אות:המתייחסת לתכניות הב
 מספר התכנית סוג היחס

 53684ג/  שינוי
 55668ג/  שינוי

 4תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 51/ 64תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מכסור.-ביר אליישוב: 

 X: 220280קואורדינטה 
 Y: 742070קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .4 - 6חלקי חלקות:  56441גוש: 
 .69, 61חלקי חלקות:  56495גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הרחבת חיבור של שכונה דרומית ביר אל מכסור 

 .98למחלפון בכביש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי משטח חקלאי מיוחד לדרך.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 

 59566יזרעאלים, עפולה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 63-9368996טלפון: 

 63-8166659טלפון:  ,גבעות אלונים, שפרעם
 

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

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

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 51244 ג/מס': מפורטת 

ממבנה ציבור למגורים, ייעוד שינוי  שם התכנית:
 בועניה נוג'ידאת

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

המקומית מחוז הצפון ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 58644 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:



ילקוט הפרסומים 6821, כ"א בסיוון התשע"ד, 19.6.2014  6220

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 54693ג/  שינוי
 41תמא/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 43תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נוג'יידאת   .-בועיינהיישוב: 

 X: 234225קואורדינטה 
 Y: 745325קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .35, 48חלקי חלקות:  59133גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .53השטח לאזור מגורים ב' והרחבת דרך מס' ייעוד 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטח מאזור מבני ציבור לאזור מגורים ב' ייעוד . שינוי 5

 ולדרך. 
 . הקטנת קווי בנין קדמי וצידי.6
 . קביעת הוראות בנייה ופיתוח.4

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 

כפר תבור  הגליל המזרחי,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 63-9996444טלפון:  51635

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל העליון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02145 ג/מס': מפורטת 
נבי יהודה עה"ש )עליו השלום(  מקאם שם התכנית:

 דר' מז' לשאר יישוב.
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 66195 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9465ג/  שינוי
 56619ג/  שינוי
 3889ג/  שינוי

 3/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דרומית מזרחית לשאר יישוב

 

 וחלקות:גושים 
 .68 - 69, 58, 59, 5חלקי חלקות:  54446גוש: 
 .69 - 69, 58חלקי חלקות:  54435גוש: 

 X: 261900קואורדינטה 
 Y: 791600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
השימושים המותרים  פרוט והגדרת זכויות הבנייה

באתר נבי יהודה, על מנת לאפשר הסדרה ופיתוח 
 המבנים והפעילויות הקיימים באתר הקדוש

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת התכליות המותרות וזכויות הבנייה באתר.

 ב. קביעת הוראות בינוי ופיתוח השטח.
 עודי קרקעיג. קביעת י

 באתרקביעת הוראות לפיתוח נופי סביבתי  ד.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9931ובילקוט הפרסומים  45/65/6653

 .69/65/6653, בתאריך 4395
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה . וכן במשרדי: 63-9169111טלפון:  5914661
 56566הגליל העליון, ראש פינה בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 63-9959494טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 02423 ג/מס': 
קרקע לתעשייה, מסחר ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ותחנת תידלוק, קדמת גליל
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 66969 ג/ מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 



6221 ילקוט הפרסומים 6821, כ"א בסיוון התשע"ד, 19.6.2014 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51199ג/  שינוי
 56146ג/  שינוי
 595ג/ בת/  שינוי

 3/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 3/ 59תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעשיה קידמת הגליל

 

 גושים וחלקות:
 .16חלקות במלואן:  51633גוש: 
 ,39, 33 ,34, 65, 59 ,59חלקי חלקות:  51633גוש: 

38 ,13 ,98 ,86 ,566. 
 X: 244250קואורדינטה 
 Y: 743450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 59/5מס'  להוסיף לשימושי תעשיה המאושרים במגרש

בא. ת. קדמת גליל, שימושי מסחר ולאפשר ההקמה של 
 .59לתמ"א  3תחנת תידלוק מדרגה  ג' עפ"י שינוי מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מתעשייה לתעשייה ומסחר ולתחנת ייעוד שינוי   -

תדלוק, משצ"פ לדרך ומשצ"פ עם טיפול  במדרונות 
 לשצ"פ עם הנחיות מיוחדות

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.   -
(, ללא 46%ירות המאושרים )לשטחי ש 1.61ת % פהוס

 (. 96%זכויות לשטחים עיקריים הוספת 
 ת והוראות בנייה נוספים.וקביעת זכ

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  61/56/6654

 .69/55/6654, בתאריך 5569
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 63-9169111טלפון:  5914661
 הגליל התחתון, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 63-9969656
 רים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמו

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 02510 ג/מס': מפורטת 
 , 55443גוש  54פל"ח בחלקה  שם התכנית:

 בית לחם הגלילית
לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 66516 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמספר  סוג היחס

 6684ג/  שינוי
 1/ 6684יז/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית לחם הגלילית.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקות במלואן:  55499גוש: 

 X: 218600קואורדינטה 
 Y: 738100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדרת שטח חקלאי מיוחד בצמוד לשטח המגורים של 

 הקמת פעילות לא חקלאיתהנחלה לשם 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שטח חקלאי לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות.ייעוד שינויי 

הוספת שימושים מבוססים על הפעילות החקלאית 
 ושימושים תומכי פעילות חקלאית.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעג, 9199ובילקוט הפרסומים  69/69/6654

 .59/63/6654, בתאריך 3616
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 63-9169111טלפון:  5914661
טלפון:  59566יזרעאלים, עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

בימים  , וכל המעוניין רשאי לעיין בה63-9368996
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

 02530 ג/
 הגדלת אחוזי בנייה, גובה המבנה,  שם התכנית:

 מס' קומות ושינוי בקווי בנייה, סכנין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

לב הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 66596 ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 56869ג/  שינוי
 8413ג/  שינוי
 9153ג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 999ג/  שינוי
 8598ג/  שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 סח'נין   .יישוב: 

 X: 228700קואורדינטה 
 Y: 751835קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .41 - 43חלקי חלקות:  58693גוש: 
 .91חלקי חלקות:  58459גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי הוראות בזכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
כפי  533%במקום  666%הגדלת אחוזי בנייה מותרים, 

 8413שמאושר בתכנית ג/ 
קומות מעל קומת מרתף  1מס' הקומות במגרש  הגדלת

מעל קומת מרתף כפי שמאושר בתכנית ג/  3במקום 
8413 

מ' מהנקודה הנמוכה  59-מ' ל 51-הגדלת גובה הבניין מ
 ביותר

מטר(  96מטר משפת הדרך )במקום  6הקלה בקו בנין של 
 מגורים ב'.ייעוד עבור חניה ב ,961מציר דרך אזורית 

לא יוצא היתר בנייה בתחום התוכנית ללא מתן פתרון 
חניה לכל השימושים כנדרש בתקנות החניה. בתכנית 
הבינוי והחניה שתאושר ע"י הועדה המקומית יופרדו 
החניות של השימושים המסחריים  והמשרדים והחנויות 
למגורים. החניות לשימוש המסחרי והמשרדי יתוכננו 

, והחניות למגורים 961דרך מס'  חזית המגרש עם
יתוכננו בחלק האחורי של המבנה והנגישות אליהן 

 המעבר המאושרת. תהיה מזכות
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
תכנוני אחר הרואה  ין או בכל פרטימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 

טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
63-9939936 

 

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

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

 
 
 

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

 05240 ג/מס': מפורטת 
, 525תכנית מפורטת לשינוי תוואי דרך מס'  שם התכנית:

 סח'נין
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

לב הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 65696 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 56869ג/  שינוי
 999ג/  שינוי
 99/ 65/ 8598ג/ לג/  שינוי
 9988ג/  שינוי
 8643ג/  שינוי
 8598ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין.יישוב: 

 X: 228100קואורדינטה 
 Y: 752125קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .561 - 563, 98, 99 - 91חלקי חלקות:  58696גוש: 
 .86, 46 - 68, 63חלקי חלקות:  58453גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 במרכז סח'נין. 565שינוי תוואי דרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח מגורים לדרך משולבת.ייעוד . שינוי 5
 מדרך משולבת למגורים.ייעוד . שינוי 6
 .565. ביטול חלק מדרך מס' 4

 

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

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

וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית,
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 
טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה קומית לתכנון ולועדה מ

63-9939936 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

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

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל

מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 02533 ג/

משטח למבני משק לשטח ייעוד שינוי  שם התכנית:
 , צוריאל01חקלאי עם הנחיות מיוחדות, נחלה 

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –התשכ"ה והבניה, 
 66539 ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 56689ג/  שינוי

 8814ג/  כפיפות
 3/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות
 53944ג/  כפיפות
 53441ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צוריאל.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .58, 9חלקי חלקות:  58865גוש: 
 .56חלקי חלקות:  58869גוש: 

 X: 229200קואורדינטה 
 Y: 767975קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 68שטח לקרקע עם הנחיות מיוחדות בנחלה ייעוד שינוי 

ליחידות בנייה במושב צוריאל לצורך מימוש זכויות ה
 אירוח ללא הגדלת השטח המיועד למגורים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח למבני משק לשטח חקלאי עם ייעוד . שינוי 5

 מושב צוריאל. 68הנחיות מיוחדות בנחלה 
עם הנחיות  . קביעת הוראות בנייה לשטח חקלאי 6

 מיוחדות לפי טבלת זכויות בנייה.
 . קביעת הוראות בנייה למבני משק.4
 . שינוי קו בנין עפ"י תשריט.3

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9946ובילקוט הפרסומים  64/65/6653

 .69/65/6653, בתאריך 6939
 

המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 63-9169111טלפון:  5914661
ד.נ מעלה הגליל, -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 63-8898918טלפון:  ,מעונה
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של ינטרנטהא ובאתר
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 02341 ג/מס': מפורטת 

יעודי הקרקע יהתווית דרכים, שינוי ב שם התכנית:
 התאנה, מעלות תרשיחא וזכויות והוראות בנייה ברח'

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלות תרשיחא מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 66991 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 56999ג/  שינוי
 9814ג/  שינוי

 59914ג/  כפיפות
 59869תכנית גובלת                גנ/ 
 59966תכנית גובלת                גנ/ 

 56166גובלת                ג/ תכנית 
 949תכנית גובלת                ג/ 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא.-מעלותיישוב: 

 X: 225000קואורדינטה 
 Y: 767850קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .31, 49חלקות במלואן:  59366גוש: 
 .36, 48, 64 ,66, 56חלקי חלקות:  59366גוש: 
 .9 - 9חלקי חלקות:  59364גוש: 

 

 מטרת התכנית:
עודי הקרקע השונים לצורך יחלוקת שטח התכנית לי

התאמתם לבינוי ולשימושים הקיימים והמתוכננים, כולל 
הסדרת חלק ממערך הדרכים והחניות בתחום התכנית, 

 והגדרת זכויות והוראות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
התאמתם לבינוי ולשימושים עודי הקרקע לצורך י* שינוי י

 הקיימים והמתוכננים.
 * קביעת התכליות והשימושים המותרים למגורים ומשרדים.

 * קביעת הוראות וזכויות בנייה:
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המרביים בשטח למגורים ומשרדים בנייה * קביעת שטחי ה
 המהווים שטחים עיקריים. 566%מתוכם  661%-ל

-ל ב'* קביעת שטחי הבנייה המרביים בשטח למגורים 
 המהווים שטחים עיקריים. 566%מתוכם  566%

יח"ד  9-* הגדרת הצפיפות בשטח למגורים ומשרדים ל
 במגרש.

 יח"ד לדונם. 1 -* הגדלת הצפיפות בשטח למגורים ב' ל
 מגורים ומשרדים. 11%-* הגדלת תכסית קרקע ל
 לאזור מגורים ב'. 11%-ל 49%-* הגדלת תכסית קרקע מ
 ספר הקומות למגורים ומשרדים.* הגדרת גובה המבנה ומ

* שינוי והגדרת קווי הבניין בהתאם למופיע בתשריט 
 ובטבלת הזכויות.

 * קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5914661נצרת עילית  68חק מחוז הצפון, מעלה יצ
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 

מעלות תרשיחא, האורנים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 63-8894946טלפון:  63816תרשיחא -מעלות 5

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המרכזי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 51113 ג/מס':  מפורטת 
 שינוי קו בנין והקטנת קילדקס ירכא שם התכנית:

לחוק התכנון  559נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 58819 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 8996ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירכא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .31, 56חלקי חלקות:  59989גוש: 

 X: 219250קואורדינטה 
 Y: 762500קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 שינוי קו בנין והקטנת קילדסק

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקטנת קלדסק

 )אפס( מ' 6 -מ' ל  4.6 -הקטנת קו בנין קדמי מ 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  66/56/6654

 .66/64/6654, בתאריך 4944
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 63-9169111טלפון:  5914661
 טלפון:  ,הגליל המרכזי, עכובנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 63-8856965
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 02413 ג/מס': מפורטת 
תכנית איחוד וחלוקה וקביעת זכויות  שם התכנית:

 והגבלות בנייה במגרשים, מושב הזורעים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל התחתון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 66913 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1495ג/  שינוי
 41תמא/  כפיפות
 8/ 6תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 54959ג/  כפיפות
 54169ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הזורעים   .יישוב: 

 X: 247170קואורדינטה 
 Y: 739100קואורדינטה 

 

 וחלקות:גושים 
, 59, 53, 55,56, 8 -9חלקות במלואן:  51614גוש: 

63 ,69. 
 .49, 66, 59, 56, 56 - 9חלקות במלואן:  51616גוש: 
 .95,96, 99, 19, 16חלקות במלואן:  51614גוש: 
 .93 - 5חלקות במלואן:  51691גוש: 
 .19 - 5חלקות במלואן:  51699גוש: 
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 .91 - 5חלקות במלואן:  51699גוש: 
 .93 - 5חלקות במלואן:  51964גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .551/6תוספת זכויות בנייה במגרש 

 .551/6קביעת דרך גישה למגרש 
 תוספת שטח למגרש מגורים.

 הוספת מגרש עבור מגורים בתחום המושב.
 קביעת שטח חקלאי כשצ"פ.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קווי  למעט 54169* הגדרת זכויות בנייה עפ"י תכנית ג/

 בניין ותכסית.
 * קביעת תנאים להתר.

 * הוספת מגרש עבור מגורים בתחום הישוב.
 .551/6למגרש  16% -ל 36%-* הגדלת שטח תכסית מ

 * הגדרת זכויות בנייה בשטח  עבור השצ"פ.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה ן ולתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנויבע
 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 
הגליל התחתון, טלפון: בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

63-9969656 
 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 02133 ג/מס':  מפורטת 
 בעראבה מזרח 52שכונת מגורים מס'  שם התכנית:

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 66199 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
ה ללא הסכמת כל איחוד ו/או חלוק איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 56499ג/  שינוי
 9995ג/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 3653ג/  שינוי

 8695ג/  ביטול
 3/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 43תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 56869ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עראבה   .יישוב: 

 X: 233000קואורדינטה 
 Y: 750750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .16, 56 - 56חלקי חלקות:  58439גוש: 
 -36, 43 -68, 59, 53 ,54חלקות במלואן:  58413גוש: 

33 ,39 - 14 ,11 ,19. 
, 69 - 61, 51, 56, 9, 3, 4חלקי חלקות:  58413גוש: 

49 ,36, 35 ,31 ,39 ,13 ,19 ,19 ,91 ,95. 
 

 מטרת התכנית:
יחידות דיור,  966הקמת שכונת מגורים חדשה בת 

 מבני ציבור ומסחר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ותעשייתית לקרקע למגורים, קרקע חקלאית ייעוד שינוי 

 מבני ציבור ומסחר.
 קרקע.ייעוד קביעת השימושים המותרים לכול 

 הפקעות לצורכי הציבור בהתאם לחוק התכנון ובנייה.
 קביעת הוראות בנייה:

 קביעת צפיפות.
 קביעת מרווחי בנייה.
 קביעת גובה בניינים.

 הנחיות בינוי
 הנחיות עיצוב אדריכלי

 התווית דרכים
 וחלוקה. איחוד

 קביעת השלבים והתניות לביצוע.
, 51466תכנית זו גוברת על תכנית יער אחים עצמון ג/ 

 ככל שתאושר.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
תכנוני אחר הרואה  ין או בכל פרטימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  96לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  566סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 5914661נצרת עילית  68מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 63-9169111טלפון: 

טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
63-9939936 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

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

 

 אלכס שפול, אדריכל מ"מ
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון 

סמרט טכניקל סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-349855-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.8.2014, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' ויצמן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נהריה,   ,65
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי אביטן, עו"ד, מפרק

פארפו בע"מ
)ח"פ 51-344613-8(

)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 
ושות',  שבלת  במשרדי   ,13.00 בשעה   ,3.8.2014 ביום  תתכנס 
דוח סופי של המפרק,  4, תל אביב, לשם הגשת  רח' ברקוביץ' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי אוזן, עו"ד, מפרק

דנסון מערכות דנטליות בע"מ
)ח"פ 51-259234-6(

)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 10.8.2014, בשעה 10.00, במשרדי עורכי דין פלס, מוזר, 
שרמן ושות', דרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי הלביא, מפרק

המחזיק )1973( בע"מ
)ח"פ 51-065477-5(

)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 10.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,10 ברקוביץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל מוריץ, מפרקת

הודעות מאת הכונס הרשמי

הודעה על מתן צו פירוק
בית המשפט המחוזי בנצרת: תיק פר"ק 25617-02-14

מס' התיק בכונס הרשמי: פח/6062.

שם החברה: סלטקס קרית שמונה בע"מ, ח"פ 51-318743-5.

תאריך מתן צו פירוק: 23.2.2014.

מפרק זמני לחברה: עו"ד אביב פריצקי.

אולגה גורדון  
סגן הכונס הרשמי  

ביטול פרסום פשיטת רגל
פש"ר )תיק  פר/22393  תיק  חיפה:  המחוזי  המשפט   בבית 

.)1053-03-12

שם החייב: סאמר קעדאן, ת"ז 61298238.

בית המשםט המחוזי: חיפה, תיק פש"ר 1053-03-12.

תאריך מתן צו כינוס: 9.5.2012.

תאריך מתן צו פשיטת רגל: 6.7.2013.

תאריך ביטול החלטת הכרזה על פש"ר לפי צו בית המשפט  2.9.2013.

פורסם בילקוט הפרסומים 6767, התשע"ד, ביום 9.3.2014.

אולגה גורדון  
סגן הכונס הרשמי  

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

אלפא אומנות בע"מ
)ח"פ 51-218006-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.7.2014, בשעה 12.00, בגלריה גולקונדה, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,117 הרצל  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב צפריר, רו"ח, מפרק
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לה לון בע"מ
)ח"פ 51-449542-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.8.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, 
דרך מנחם בגין 52, בית סונול, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אפרת כוכבא-וייס, עו"ד, מפרקת

מארקטאנטס בע"מ
)ח"פ 51-478646-6(

)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 
תובל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,17.8.2014 ביום  תתכנס 
5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רואי דוויק כהן, מפרק

זירודן טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-331231-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.8.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' האשל 3, 
נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל גרנות, מפרק

ר.ס.ט.א.ו. בע"מ
)ח"פ 51-420491-6(

)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 
12.00, אצל המפרק, רח' הירדן  תתכנס ביום 20.8.2014, בשעה 
100א, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבישי מלכא, עו"ד, מפרק

איסטורי אונליין בע"מ
)ח"פ 51-430272-8(

)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 10.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' כרמלי 
6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלינור ניסנסון, מפרקת

יאבו רון שיווק, הפצה ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-241523-3(

)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 
גליל  ד"נ  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.8.2014 ביום  תתכנס 
12135, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  עליון, קיבוץ שמיר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון יאבו, מפרק

ממתקידס בע"מ
)ח"פ 51-454171-3(

)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 10.8.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, שדרות הערים 
התאומות 24/12, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף מורדוך, מפרק

טרוול ריטייל תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-486581-5(

)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 11.8.2014, בשעה 10.00, במשרדי גרוס, קליינהנדלר, 
חודק, הלוי, גרינברג ושות', רח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,39 קומה  העגול,  הבניין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן מג'ר, מפרק
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סנדבוקסי בע"מ
)ח"פ 51-424476-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר דחיית אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אשר נקבעה ליום 10.6.2014, בשעה 14.00, נדחית, והיא תתקיים 
ביום 12.8.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן צור, מפרק

טק - סטייל מיסודה של תפרון בע"מ
)ח"פ 51-268653-6(

)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 
אזור  בע"מ,  תפרון  אצל   ,12.30 בשעה   ,1.9.2014 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  משגב,  תרדיון,  התעשייה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר פרנפס, מפרק

ר.מ.ד. רובוטיקה בע"מ
)ח"פ 51-278002-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אזור  בע"מ,  תפרון  אצל   ,12.00 בשעה   ,2.9.2014 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  משגב,  תרדיון,  התעשייה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר פרנפס, מפרק

ניו-פל בע"מ
)ח"פ 51-272009-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אזור  בע"מ,  תפרון  אצל   ,12.15 בשעה   ,2.9.2014 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  משגב,  תרדיון,  התעשייה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר פרנפס, מפרק

מאה בלוק טרייד בע"מ
)ח"פ 51-358707-1(

)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 31.8.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ביאליק 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  13, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר בן דור, רו"ח, מפרק

ארט ספייס פוד בע"מ
)ח"פ 51-436070-0(

)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 
המפרקת,  אצל   ,11.00 בשעה   ,15.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורית אפרת-מושקוביץ, מפרקת

ח.ג.ג. בע"מ
)ח"פ 51-423673-6(

)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 1.9.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' גבעת 
התחמושת 1, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידו פרישתא, עו"ד, מפרק

גשרטק מולטימדיה בע"מ
)ח"פ 51-215508-6(

)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 10.8.2014, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, שד' 
ממילא 20, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסן מגיורא, עו"ד, מפרק
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 ,27.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רביד טל ישראל, מפרק

ל.ו.ד מדיקל סרויס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-261308-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
לב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

דורמן, מרח' טרומן 4, חיפה, למפרק החברה.

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

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

 ,27.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

לב דורמן, מפרק

לינוי אקווה פלנט בע"מ
)ח"פ 51-233250-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נילי שורץ, מרח' הדקלים, פרדס–חנה-כרכור, למפרקת החברה.

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

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

 ,3.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

נילי שורץ, עו"ד, מפרקת

תפרון מימון 1998 בע"מ
)ח"פ 51-268078-6(

)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 
אזור  בע"מ,  תפרון  אצל   ,12.45 בשעה   ,2.9.2014 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  משגב,  תרדיון,  התעשייה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר פרנפס, מפרק

פי.איי.אל - אס.אי יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-389487-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רואי כהן, מרח' בעלי המלאכה 7ב, ת"ד 5185, נתיבות 87751, טל' 

052-2532526, למפרק החברה.

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

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

 ,9.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רואי כהן, עו"ד, מפרק

גרינסאן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-284457-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רביד 

טל ישראל, מרח' אפרים 14, קרית ביאליק, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,30.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
גל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם, ממשק 19, מושב אביעזר, למפרק החברה.

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

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

 ,6.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גל אברהם, מפרק

דעת ותבונה בע"מ
)ח"פ 51-436092-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רנה  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

הלנה ערד, מרח' הגר"א 13, רחובות, למפרקת החברה.

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

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

 ,6.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רנה הלנה ערד, מפרקת

על טעם וריח בע"מ
)ח"פ 51-279811-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ערן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

קרפנר, מרח' צדקיהו 12, חיפה, למפרק החברה.

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

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

ד.ל. אדויטק 2011 בע"מ
)ח"פ 51-454247-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

לוי, מרח' זמיר 39, כרמיאל, למפרק החברה.

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

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

 ,3.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דוד לוי, מפרק

אור חזק עבודות פיתוח והובלות בע"מ
)ח"פ 51-385898-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
גיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אפריאט, מרח' ההדס 96, בית שמש, למפרק החברה.

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

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

 ,6.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גיא אפריאט, מפרק

אריגל - עיצוב אומנותי בע"מ
)ח"פ 51-213825-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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קבוצת תמיר בע"מ
)ח"פ 51-409604-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר 
 ,050-6707001 טל'  ירושלים,   ,113/16 יבנה  מעגלי  מרח'  דניאל, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.10.2014, 
לשם  ירושלים,   ,6/1 מרטין  סן  רח'  אצל המפרק,   ,16.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

תמיר דניאל, מפרק

פנינית עוגות בע"מ
)ח"פ 51-285420-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שרון כהן, ממצפה הילה טל' 050-5286705, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.10.2014, 
פטיו,  אל  מגדל   ,3 דולב  רח'  המפרק,  במשרדי   ,11.00 בשעה 
תפן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון כהן, עו"ד, מפרק

מיתר יועצים בע"מ
)ח"פ 51-423958-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

 ,6.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ערן קרפנר, מפרק

ברוך שפע בע"מ
)ח"פ 51-361931-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 

שמש, מרח' בן אליעזר 9, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,31.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אמיר שמש, מפרק

צ.י.ב.מ. לקידום ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-412158-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם 

בלידשטיין, מרח' אגרות משה 22, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,21.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מנחם בלידשטיין, מפרק
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א. מוברמן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-096622-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  חדד,  אלעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סמילנסקי 4, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

אלעד חדד, עו"ד, מפרק

מ.א.ל.ג.ה. השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-098314-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  חדד,  אלעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סמילנסקי 4, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

אלעד חדד, עו"ד, מפרק

גשם הסעדה בע"מ
)ח"פ 51-504554-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל דיין, מרח' יפו 

216, בניין שערי העיר, קומה ב, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל דיין, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,9.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
תורתי, מרח' יסקי 2, באר שבע, טל' 08-6278728, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.11.2014, 
רואי חשבון, בכתובת  10.00, במשרד תורתי את מחלב  בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף תורתי, מפרק

גרין ליין נכסים בע"מ
)ח"פ 51-396214-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן ליבנה, מרח' ריב"ל 

7, תל אביב 67778, טל' 03-6878130, 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.

רן ליבנה, עו"ד, מפרק

פעוטון אלמרח בע"מ
)ח"פ 51-374313-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמירה יעקוב, מרח' עספור 

9, חיפה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אמירה יעקוב, מפרקת
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)ח"פ 51-283529-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.6.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  קונפינו,  גילה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058407701, מרח' סוקולוב 48, רמת השרון, 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.

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת

א.מ.י. גל שרותי הנהלת חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-224947-5(

)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 5.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה בנדלק, מרמות נפתלי 

67, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה בנדלק, מפרק

המבל ישראל בע"מ
)ח"פ 51-425027-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.3.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הרי ספיר, מרח' הטייסים 

23, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

הרי ספיר, מפרק

השקעות ברחוב הרצל 19 תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-440774-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.6.2014, התקבלה החלטה 
נור,  רונקין  אורנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משד' דוד המלך 1, תל אביב, 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.

אורנה רונקין נור, עו"ד, מפרקת

דן אנד יונס ניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-394926-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.6.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  מואנס,  יונס  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלל יפה 28א, ת"ד 252, חדרה 3810201, 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.

יונס מואנס, עו"ד, מפרק

המרכז להדרכה ואימון ימי בע"מ
)ח"פ 51-486462-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.6.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי ברודר-גרינברג, 

מרח' גיבורי ישראל 24, נתניה, 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.

עדי ברודר-גרינברג, עו"ד, מפרקת
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ישראל פניני, מרח' יד 

חרוצים 7, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל פניני, רו"ח, מפרק

מירליס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-464349-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  לאווי,  אלן  סולי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העצמאות 10, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סולי אלן לאווי, מפרק

ש. מ. פרייבט מוטורס בע"מ
)ח"פ 51-401200-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בת אל אליאס זדה, 
2, ת"ד 3080, פארק העסקים והתעשייה, קיסריה  מרח' האשל 

3088900, 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.

בת אל אליאס זדה, עו"ד, מפרקת

רני צים ערד ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-461170-6(

)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 

המבל ישראל בע"מ
)ח"פ 51-425027-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,20.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הטייסים 23, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הרי ספיר, מפרק

החברה למימון בת ים )2006( בע"מ
)ח"פ 51-385341-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנה כהן-מוצן, מרח' 

נורדאו 17, בת ים, טל' 02-5558603, 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.

חנה כהן-מוצן, עו"ד, מפרקת

ביליארד באומן בע"מ
)ח"פ 51-266023-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן לוי, מרח' יד חרוצים 

3, דירה 21, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורן לוי, מפרק

תכלית ועתיד בע"מ
)ח"פ 51-311447-0(

)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 
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ספקטרוניקס השקעות )1984( בע"מ
)ח"פ 51-102064-6(

)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 22.7.2014, בשעה 10.00, במשרד עו"ד קנטור ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

נובל אינוירומנטל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-191362-6(

)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 22.7.2014, בשעה 11.00, במשרד עו"ד קנטור ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 23( התשע"ד  בניסן  כ"ג  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

באפריל 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ג בניסן התשע"ד )23.4.2014(

59,851,218,146

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ג בניסן התשע"ד )13.4.2014(

59,728,179,130

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

123,039,016

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ"ג בניסן התשע"ד )23.4.2014(

59,851,218,146

כ"ד בניסן התשע"ד )24 באפריל 2014(

             אילן שטיינר
      מנהל מחלקת המטבע

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צביה מסטרמן פרץ,  

מרח' פינסקר 70, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

צביה מסטרמן פרץ, עו"ד, מפרקת

רני צים קמעונאות בע"מ
)ח"פ 51-458935-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צביה מסטרמן פרץ,  

מרח' פינסקר 70, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

צביה מסטרן פרץ, עו"ד, מפרקת

רני צים מעלות ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-462532-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צביה מסטרמן פרץ,  

מרח' פינסקר 70, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

צביה מסטרמן פרץ, עו"ד, מפרקת
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בשקלים חדשים

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

-24,819,933

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

כ"א באייר התשע"ד )21.5.2014(

60,151,366,461

כ"ב באייר התשע"ד )22 במאי 2014(

             אילן שטיינר
      מנהל מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
באייר  כ"ח  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )28 במאי 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח באייר התשע"ד )28.5.2014(

60,153,918,432

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"א באייר התשע"ד )21.5.2014(

60,151,366,461

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

2,551,971

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

כ"ח באייר התשע"ד )28.5.2014(

60,153,918,432

כ"ט באייר התשע"ד )29 במאי 2014(

             אילן שטיינר
      מנהל מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ז' בסיוון התשע"ד )5 ביוני 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ז' בסיוון התשע"ד )5.6.2014(

60,555,590,276

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח באייר התשע"ד )28.5.2014(

60,153,918,432

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

401,671,844

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

ז' בסיוון התשע"ד )5.6.2014(

60,555,590,276

ח' בסיוון התשע"ד )6 ביוני 2014(

             אילן שטיינר
      מנהל מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 30( התשע"ד  בניסן  ל'  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

באפריל 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ל' בניסן התשע"ד )30.4.2014(

59,836,605,177

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ג בניסן התשע"ד )23.4.2014(

59,851,218,146

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

-14,612,969

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
ל' בניסן התשע"ד )30.4.2014(

59,836,605,177

א' באייר התשע"ד )1 במאי 2014(

             אילן שטיינר
      מנהל מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
באייר  י"ד  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )14 במאי 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ד באייר התשע"ד )14.5.2014(

60,176,186,394

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ז' באייר התשע"ד )7.5.2014(

59,884,500,461

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

291,685,933

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
י"ד באייר התשע"ד )14.5.2014(

60,176,186,394

ט"ו באייר התשע"ד )15 במאי 2014(

            אילן שטיינר
      מנהל מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
באייר  כ"א  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ד )21 במאי 2014(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"א באייר התשע"ד )21.5.2014(

60,151,366,461

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ד באייר התשע"ד )14.5.2014(

60,176,186,394




