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תיקון הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות 
ומדורים לכל אחד מהם

לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים, 
ההנדסה  ענפי  בדבר  ההודעה  את  מתקן  אני  התשי"ח-21958, 
והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם3 )להלן - ההודעה(, כך 

ששם המדור בענף הנדסה אזרחית המפורט להלן ישתנה:

כללית"  אזרחית  "מדור  במקום  להודעה,   1.7)1(1 בסעיף 
יבוא "מדור הנדסה אזרחית כללית )בלא סמכוית תכנון(".

י"ג בסיוון התשע"ז )7 ביוני 2017(
)חמ 3-2356-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 108; התשס"ה, עמ' 333.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 7721.  3

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

התשל"ז  הנוטריונים,  לתקנות  31)א(  לתקנה  בהתאם 
חוק  לפי  הרישיונות  ועדת  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,11977-
בישיבתה  דנה  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-21976  הנוטריונים, 
מיום ד' בסיוון התשע"ז )29 במאי 2017(, בבקשות עורכי הדין 
לכאורה,  במבקשים,  נתמלאו  כי  ומצאה,  להלן  המפורטים 
להשתתפות  בכפוף  לחוק,   2 בסעיף  כמפורט  הכשירות  תנאי 

בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים 
תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, רשאי 
פרסום  מיום  ימים  שלושים  בתוך  הרישיונות  לוועדת  להגיש 
מען  לפי  עותקים  בשני  בכתב,  מנומקת  התנגדות  זו,  הודעה 
הוועדה: ועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים התשל"ו-1976, 
משרד המשפטים, רח' כנפי נשרים 15, בנין התאומים, קומה 2, 

גבעת שאול, ת"ד 34445, ירושלים 91343.

מען משרדשם פרטישם משפחה
מועד הגשת 

הבקשה

28.04.2017תל מונדליאוראבידן

18.05.2017חיפהאופיראביעד

19.03.2017מבשרת ציוןאוריאורם

02.04.2017רמת גןיצחקאלמוג

26.04.2017הרצליהאורליאקוקה

25.04.2017פתח תקווהרןבוכמן

30.01.2017באר שבערפיבוקר

23.03.2017נתניהמזלבן אם

מען משרדשם פרטישם משפחה
מועד הגשת 

הבקשה

04.04.2017רמת גןיניבבן דוד

26.04.2017באר שבעגליתבננו אסדו

20.04.2017רמת גןאלעד לויבר אל

27.02.2017ירושליםאליבראון

28.02.2017תל–אביב-יפואפרתברוש רותם

08.04.2017ירושליםרפעתגבר

20.02.2017ירושליםחנניה אוריאלגוגנהיים

18.05.2017תל–אביב-יפונטליה רינהגיידס

05.02.2017תל–אביב-יפויניבגיל

23.04.2017רמת גןחןגראופן

11.05.2017גבעתייםגלינהדוסקליוק

27.04.2017כפר טרומןטלדיין כהן

דמארי 
שטיינר

21.05.2017ראשון לציוןטוני פורטונה

26.02.2017קיסריהחנההרשקוביץ

18.04.2017תל–אביב-יפוחןוינשטין

29.04.2017ירושליםג'עפרזטמה

02.04.2017ראשון לציוןדברתזלצמן-סידי

04.04.2017אשדודאיסקחונגר

23.04.2017יאנוח-ג'תמוטיעח'טיב

11.03.2017חדרההרצלחן

09.04.2017דימונההדסיפרח

29.01.2017בית דגןאיתמרכהן

13.02.2017בני ברקטובהכהן

19.04.2017רמת השרוןאלכסנדרהכנפי

מיכל-אביבה לנקרי
חוה

16.02.2017חיפה

19.04.2017גבעתייםג'ונתןמורג

02.04.2017תל–אביב-יפועפרמרגלית

05.04.2017בת יםאליסה אלהמריל אורנים

03.04.2017ראש העיןאבינועםמשה

09.03.2017קריית מוצקיןאנה אלכסנדרהנגרין

07.05.2017מעיליאגנווהנחאס עראף

04.05.2017תל–אביב-יפודודנרודצקי

15.05.2017טירהלואיעבד אל חי

18.05.2017ירושליםלמאעבוד

05.04.2017רחובותטלעברי

                                
ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.  1

ס"ח התשל"ו, עמ' 196.  2
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מען משרדשם פרטישם משפחה
מועד הגשת 

הבקשה

23.04.2017בני ברקאהודעובדיה

20.04.2017רמת השרוןאילנהעוז אונגר

29.03.2017הוד השרוןאיתןעוזר

02.04.2017ראשון לציוןיחזקאלעידן

20.04.2017כפר סבאדודעמרמי

05.05.2017נצרת עיליתלואיערפאת

07.02.2017פתח תקווהשמואלפלד

19.02.2017תל–אביב-יפואיילצדוק

16.01.2017רמת גןיוסףקדוש

08.03.2017רמת גןנעםקולודני

27.04.2017תל–אביב-יפונבוןקצב

02.04.2017תל–אביב-יפושלהבתרובין

09.04.2017חדרהשרוןשגיא

02.04.2017טירת כרמלאליהושוישה

05.02.2017לודהלנהשמלוב

21.03.2017נתניהפרשתהשמש

כ"א בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-303-ה2-1(

                                                  אמי פלמור
                          המנהלת הכללית של משרד המשפטים

                                  יושבת ראש ועדת הרישיונות

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של זני 
צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, החלטתי להעביר למועצה 

לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים שלהלן:

מבקשה מספר 4617/16 עד בקשה מספר 4618/16
זליגסון  ידי  )על  אוסטרליה   ,Kenneth Rayner המבקש:  שם 

גבריאלי ושות', ת"א(
שם המטפח: Kenneth Rayner, אוסטרליה

שם הגידול: מנגו
תאריך הבקשות: 03/03/2016

מספר הבקשה: 4617/16
R10/8 :השם המוצע לזן

כינוי הזן: -
תיאור הזן ותכונותיו: פרי בשל: יחס אורך/רוחב - קטן מאוד עד 
קטן; פרי בשל: צורת כתף שמאלית - מעוגל כלפי מעלה, 
נוכחות סינוס -  ימנית - מעוגל כלפי מעלה,  צורת כתף 
אין, בליטה מעוגלת ליד הצלקת - חזק; זרע: עובריות - רב 

עוברי; מועד הבשלה - מוקדם. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 
1 ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.

מספר הבקשה: 4618/16
RA/17 :השם המוצע לזן

כינוי הזן: -
פרי  קטן מאוד;   - אורך/רוחב  יחס  פרי:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
בשל: צורת כתף שמאלית - מעוגל כלפי חוץ, צורת כתף 
בליטה  אין,   - סינוס  נוכחות  מטה,  כלפי  מעוגל   - ימנית 
מעוגלת ליד הצלקת - לא קיים או חלש; זרע: עובריות - 

חד עוברי; מועד הבשלה - מוקדם. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4627/16
שם המבקש: הזרע סידס בע"מ, ברורים

שם המטפח: יישום, החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה 
העברית בירושלים בע"מ, ירושלים

שם הגידול: עגבנייה
תאריך הבקשה: 03/05/2016

)SHUNIT( השם המוצע לזן: שונית
סימון הזן: 1224

עלה:  מסיים;  בלתי   - צימוח  סוג  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
יש;   - ניתוק  שכבת  עוקץ:  פעמיים;  מנוצה   - טרף  סוג 
פרי: כתפיים ירוקות )לפני הבשלה( - אין, גודל - בינוני, 
צורה בחתך אורכי - פחוס, מספר לשכות -שלוש וארבע, 
העפצים  לנימית  עמידות  אדום;   - )בהבשלה(  צבע 
עמידות  בינונית;  עמידות   -  Meloidogyne incognita
יש;   -  Verticillium sp. )Va and Vd( - Race 0 לדוררת 
 Fusarium oxysporum f. sp. העגבנייה  למגלת  עמידות 
למגלת  עמידות  יש;   -  lycopersici )Fol( Race 0 )ex 1(
 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici )Fol( העגבנייה
 Tomato יש; עמידות למוזאיקת העגבנייה - Race 1 )ex 2(

Mosaic Tobamovirus )ToMV( - Strain 0 - יש. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4628/16 
ארצות   ,Fall Creek Farm and Nursery, Inc. המבקש:  שם 

הברית )על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: David M. Brazelton, Adam L. Wagner , ארצות 

הברית
שם הגידול: אוכמניה

תאריך הבקשה: 04/05/2016
VENTURA :השם המוצע לזן

FF-89 :סימון הזן
צבע  פרי:  זקוף;   - הצימוח  אופי  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
קליפה )לאחר הסרת שעווה( - כחול כהה; צמח: סוג הנבה 
- על ענפים בני שנה וגם על ענפים משנה נוכחית; מועד 
תחילת פריחה על ענפים בני שנה - מוקדם מאוד; מועד 
תחילת פריחה על ענפים משנה נוכחית - מוקדם מאוד; 
מוקדם   - בני שנה  ענפים  על  פרי  מועד תחילת הבשלת 
מאוד; מועד תחילת הבשלת פרי על ענפים משנה נוכחית 

- מוקדם מאוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4629/16 
שם המבקש: אורי יחיה, זרועה
שם המטפח: אורי יחיה, זרועה 

שם הגידול: גת
תאריך הבקשה: 29/05/2016

)SHEVO( השם המוצע לזן: שבו
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מספר הבקשה: 4634/16
VARO204 :השם המוצע לזן

סימון הזן: 1303
תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר -סגור; עלה 
צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק עם נקודות אנתוציאן, 
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
של הטרף - דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי 
מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - חמש; מועד 
תחילת הבשלת גרגר - בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי - 
אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה - צהוב-ירוק ואדום, 
צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - 

אין, חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4635/16
VARO203 :השם המוצע לזן

סימון הזן: 1302
תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר -סגור; עלה 
צפיפות  ירוק,  צהוב   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר: 
של  התחתון  בצד  ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות 
הטרף - בינוני; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי 
מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - חמש; מועד 
תחילת הבשלת גרגר - בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי - 
גלילי, צבע קליפה בלא שעווה - צהוב-ירוק ואדום, צבע 
אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, 

חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4636/16
 The United States Of America, as represented :שם המבקש
by the Secretary of Agriculture, ארצות הברית )על ידי 

.Sanford T. Colb & Co, רחובות(
תאריך הבקשה: 14/06/2016

שם המטפח: David W. Ramming, Ronald E. Tarailo, ארצות 
הברית

שם הגידול: גפן 
VALLEY PEARL :השם המוצע לזן

A85-40 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח מאוד; 
עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק, צפיפות שערות 
שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא 
קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי מין 
מועד  חמש;   - אונות  מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים 
תחילת הבשלה- בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי - מעוגל, 
אנטוציאן  צבע  צהוב-ירוק,   - שעווה  בלא  קליפה  צבע 
חרצנים  אין,   - ייחודי  טעם  מאוד,  חלש  או  אין   - בציפה 

- שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4637/16
שם המבקש: רפאל פרל-טרבס, רחובות
שם המטפח: רפאל פרל-טרבס, רחובות

שם הגידול: מלון
תאריך הבקשה: 22/06/2016

)ASIAN DELIGHT( השם המוצע לזן: אסיאן דלייט
F104 :סימון הזן

סימון הזן: 3-8-50
אופי  צמח:  אפור;   - קליפה  צבע  גזע:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
צימוח - זקוף; ענף צעיר: נוכחות אנטוציאן - חזק מאוד, 
צבע עדשתיות - לבן; עלה: נוכחות עלה לואי - אין; טרף 
עלה: צבע - סגול; פטוטרת: נוכחות אנטוציאן - חזק מאוד.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4630/16 
 The Israeli Research and Development המבקש:  שם 

.Company Ltd, הרצליה
שם המטפח: שמאי יצהר, רמת השרון; רונן ביטון, רינתיה

שם הגידול: תות שדה
תאריך הבקשה: 02/06/2016

NOA CARMEL :השם המוצע לזן
סימון הזן: 7007 

תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי צמיחה - זקוף למחצה; עלה 
כותרת: צבע בצד עליון - לבן; פרי: גודל - בינוני, צורה 
- קוני, צבע - אדום בינוני עד אדום כהה; סוג הניבה - 

מספר גלים )איננו תלוי בתנאי הסביבה, טמפ' ואורך יום(.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מספר 4632/16 עד בקשה מספר 4635/16
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: אביחי פרל, עודד דגני, אירנה דינקין, נחמן סהר, 
טטיאנה אוקון, אריה סרפיאן, מינהל המחקר החקלאי, בית 

דגן; חנן בזק, כרמי יוסף.
שם הגידול: גפן

תאריך הבקשות: 08/06/2016

מספר הבקשה: 4632/16
VARO7050 :השם המוצע לזן

סימון הזן: 7050
תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - סגור; עלה 
צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק עם נקודות אנתוציאן, 
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
מפותחים,  אבקנים   - מין  אברי  פרח:  בינוני;   - הטרף  של 
אברי מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - חמש; 
בחתך  צורה  ענבה:  בינוני;   - גרגר  הבשלת  תחילת  מועד 
אורכי - ביצי, צבע קליפה ללא שעווה - צהוב ירוק, צבע 
אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, 

חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4633/16
VARO205 :השם המוצע לזן

סימון הזן: 1362
תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר -מעט פתוח; 
נקודות  עם  ירוק   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה 
ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות  צפיפות  אנתוציאן, 
בצד התחתון של הטרף - בינוני; פרח: אברי מין - אבקנים 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
אונות - חמש; מועד תחילת הבשלת גרגר - בינוני; ענבה: 
צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה 
- צהוב ירוק, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, 

טעם ייחודי - אין, חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.
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למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים 
שלהלן:

מבקשה מספר 4647/16 עד בקשה מספר 4648/16
שם המבקש: יוסף בן דור, יסוד המעלה
שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה

שם הגידול: תפוח עץ
תאריך הבקשה: 20/07/2016

בקשה מספר: 4647/16 
)AVI-TAL( השם המוצע לזן: אבי-טל

NT 17-48 :סימון הזן
 - כללית  צורה  פרי:  עמודי;   - סוג  עץ:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
כדורי פחוס, שטח יחסי של צבע משני - קטן, גוון צבע משני 
- שטח  - אדום, תבנית צבע משני  )לאחר הסרת שעווה( 
רצוף עם פסים חזקים, רוחב פסים - בינוני; מועד תחילת 

פריחה - מוקדם; מועד הבשלה למאכל - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4648/16 
)BEN-TAL( השם המוצע לזן: בן-טל

AT 34-24 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: עץ: סוג - עמודי; פרי: צורה כללית - גלילי 
במותניים, שטח יחסי של צבע משני - קטן, גוון צבע משני 
- שטח  - אדום, תבנית צבע משני  )לאחר הסרת שעווה( 
רצוף עם כתמים, רוחב פסים - צר; מועד תחילת פריחה - 

בינוני; מועד הבשלה למאכל - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מספר 4649/16 עד בקשה מספר 4651/16
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: ניר כרמי; יניב יוסף; יהושע קנוניץ, מינהל המחקר 

החקלאי, בית דגן
תאריך הבקשות: 03/08/2016

בקשה מספר: 4649/16 
שם הגידול: מנדרינה

 NARIDA :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: אורך - בינוני, קוטר - בינוני, נוכחות 
צוואר - אין; פני השטח של הפרי: צבע/ים עיקרי/ים - צהוב 
מועד  בינוני,  כתום   - הציפה  של  עיקרי  צבע  פרי:  כתום; 

הבשלת פרי למאכל - מאוחר, פארתנוקארפיה - יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4650/16
שם הגידול: מנדרינה

)LILUSH( השם המוצע לזן: לילוש
MICHAL מוצא הזן: מוטציה בזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: אורך - קטן, קוטר - קטן, נוכחות צוואר 
- אין; פני השטח של הפרי: צבע/ים עיקרי/ים -כתום אדום; 
פרי: צבע עיקרי של הציפה - כתום בינוני, מועד הבשלת 

פרי למאכל - בינוני, פארתנוקארפיה - יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4651/16 
שם הגידול: אשכולית

COCKTAIL מוצא הזן: מוטציה בזן
COOKIE :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: תפרחת: ביטוי מין )בפריחה מלאה( - חד–
ביתי זכרי )מייצר פרחים זכריים בעיקר ובנוסף דו–מיניים(; 
של  עיקרי  צבע  רחב,  אליפטי   - אורכי  בחתך  צורה  פרי: 
או  אין   - צפיפות כתמים  - צהוב,  לפני הבשלה  הקליפה 
דליל מאוד, יבלות - אין, חריצים - אין או מבוטאים חלש 
לבן   - הציפה  של  עיקרי  צבע  אין,   - שעם  יצירת  מאוד, 
-צהבהב; זרע: אורך - קצר מאוד, צבע - צהוב-קרם; חיי 

מדף של הפרי - קצר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4638/16
שם המבקש: נדיה ג'נטיקס בע"מ, עשרת

שם המטפח: אבי מרומי, מישר
שם הגידול: ריחן

תאריך הבקשה: 26/06/2016
)NADAV-15( 15 השם המוצע לזן: נדב

תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי צימוח - עגול עד זקוף; טרף 
בצד  אנטוציאן  צבע  רחבה,  ביצה  דמוי   - צורה  עלה: 
העליון - אין; פרח: צבע כותרת - לבן; מועד פריחה )10% 

מהפרחים פורחים( - מוקדם. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4639/16 
קיבוץ  בע"מ,  ומסחר  קטניות  למיון  מכון  חילו  המבקש:  שם 

שפיים
שם המטפח: יחזקאל חילו, שפיים

שם הגידול: חימצה
תאריך הבקשה: 07/07/2016

)NISIM( השם המוצע לזן: ניסים
)כאשר התרמילים מפותחים  גובה  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
במלואם( - בינוני עד גבוה; פרח: צבע - לבן; תרמיל: מספר 
זרעים - בעיקר אחד; זרע: צבע )חודש אחד לאחר קציר( - 
פריחה  צורה - מצולע; מועד  גבוה מאוד,   - בייג', משקל 
)80% מהצמחים עם פרח אחד לפחות( - בינוני עד מאוחר; 

מועד הבשלת זרע יבש - בינוני עד מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים, 

התשל"ד-21974.

י"ב בטבת התשע"ז )10 בינואר 2017(
)חמ 532-3-ה1(

דניאל קינן  
רשם זכויות מטפחים  

2 ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של 
)להלן - החוק(, החלטתי להעביר  זני צמחים, התשל"ג-11973 

 
1 ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.
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סימון הזן: ---
פני  בינוני;   - קוטר  בינוני,   - אורך  פרי:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
השטח של הפרי: צבע/ים עיקרי/ים -צהוב-ירוק; פרי: צבע 
עיקרי של הציפה -ירוק בהיר, מועד הבשלת פרי למאכל - 

בינוני, פארתנוקארפיה - יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מספר 4652/16 עד בקשה מספר 4653/16
שם המבקש: יוסף בן דור, יסוד המעלה
שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה

תאריך הבקשות: 09/08/2016

בקשה מספר: 4652/16 
שם הגידול: שזיף

)SWEET CHRISTINE( השם המוצע לזן: סוויט קריסטין
סימון הזן: K 2-269 רוני

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - גדול מאוד, צבע בסיס של 
הקליפה - בלתי נראה, צבע משני של הקליפה - שחור, 
צבע ציפה - ארגמני; מועד תחילת פריחה - מאוחר; מועד 

תחילת הבשלת פרי - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4653/16 
שם הגידול: אגס

)DOR EDEN( השם המוצע לזן: דור עדן
סימון הזן: TP15-41, עדן

לכיוון  מעט   - מרבי  קוטר  מיקום  פרי:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
 - הקליפה  של  רקע  צבע  גדול,  עד  בינוני   - גודל  הגביע, 
הבשלה  מועד  בינוני;   - פריחה  תחילת  מועד  צהוב;  ירוק 

לצריכה - בינוני עד מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מספר 4654/16 עד בקשה מספר 4656/16
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: שמואל גלילי; חנה בדני, מינהל המחקר החקלאי, 

בית דגן
שם הגידול: חימצה

תאריך הבקשות: 01/09/2016

בקשה מספר: 4654/16
B.G.-1 :השם המוצע לזן

BD 1 :סימון הזן
)כאשר התרמילים מפותחים  גובה  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
במלואם( - גבוה; פרח: צבע - לבן; תרמיל: מספר זרעים - 
זרע: צבע )חודש אחד לאחר קציר( - בייג',  בעיקר שניים; 
משקל - נמוך, צורה - עגול עד מצולע או מצולע; מועד 
פריחה )80% מהצמחים עם פרח אחד לפחות( -בינוני; מועד 

הבשלת זרע יבש - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4655/16
B.G.-19 :השם המוצע לזן

BD 19 :סימון הזן
)כאשר התרמילים מפותחים  גובה  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
במלואם( - גבוה; פרח: צבע - לבן; תרמיל: מספר זרעים - 
צהוב,   - קציר(  לאחר  אחד  )חודש  צבע  זרע:  אחד;  בעיקר 
משקל - גבוה, צורה - עגול עד מצולע; מועד פריחה )80% 

מהצמחים עם פרח אחד לפחות( -בינוני; מועד הבשלת זרע 
יבש - בינוני.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4656/16
 B.G.-20 :השם המוצע לזן

BD 20 :סימון הזן
)כאשר התרמילים מפותחים  גובה  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
במלואם( - בינוני; פרח: צבע - ורוד ארגמני; תרמיל: מספר 
זרעים - אחד ושניים; זרע: צבע )חודש אחד לאחר קציר( - 
חום אדמדם, משקל - בינוני, צורה - עגול; מועד פריחה 
מועד  -בינוני;  לפחות(  אחד  פרח  עם  מהצמחים   80%(

הבשלת זרע יבש - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4657/16 
ידי  )על  הברית  ארצות   ,Capston Plants Inc. המבקש:  שם 

הוכברג יצוא צמחי נוי בע"מ, ביצרון(
שם המטפח: .Capston Plants Inc, ארצות הברית

שם הגידול: לגרסטרמיה
תאריך הבקשה: 05/09/2016

JIB0616 :השם המוצע לזן
BEST RED :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרח: צבע ראשי צד עליון של עלה כותרת 
- אדום RHS 46C, צבע משני צד עליון של עלה כותרת - 

אדום RHS 46C; מועד תחילת פריחה - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4658/16 
שם המבקש: תומטק אר אנד די )ישראל( בע"מ, רחובות )על ידי 

ד"ר אייל ברסלר בע"מ, רמת גן(
שם המטפח: פאבי וידבסקי, רחובות

שם הגידול: עגבניה
תאריך הבקשה: 11/09/2016

)TOMARITA( השם המוצע לזן: תומריטה
TT-612 :סימון הזן

עלה:  מסיים;  בלתי   - צימוח  סוג  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
פרי: כתפיים  יש;   - ניתוק  סוג טרף - מנוצה; עוקץ: שכבת 
קטן,  עד  מאוד  קטן   - גודל  אין,   - הבשלה(  )לפני  ירוקות 
 - לשכות  מספר  הפוכה,  ביצה  דמוי   - אורכי  בחתך  צורה 
לנימית  עמידות  אדום;   - )בהבשלה(  צבע  ושלוש,  שתיים 
העפצים Meloidogyne incognita - רגיש; עמידות לדוררת 
-Verticillium sp. )Va and Vd(-Race 0 יש; עמידות למגלת 
 Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici )Fol( העגבנייה 
 Fusarium יש; עמידות למגלת העגבנייה  -  Race 0 )ex 1(
יש;   -  oxysporum f. sp. Lycopersici )Fol( Race 1 )ex 2(
 Tomato Mosaic Tobamovirus עמידות למוזאיקת העגבנייה

ToMV( - Strain 0( - יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4659/16 
שם המבקש: גד סלעי, יקנעם מושבה
שם המטפח: גד סלעי, יקנעם מושבה

שם הגידול: כותנה )נוי(
תאריך הבקשה: 25/10/2016

)INBALA( השם המוצע לזן: ענבלא
T :סימון הזן
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תיאור הזן ותכונותיו: פרח: צבע עלי כותרת - קרם; עלה: צורה 
אורכי  בחתך  צורה  הלקט:  אין;   - צופנים  יד,  כף  דמוי   -
- מעוגל, מועד פתיחה )כאשר ל–50% מהצמחים לפחות 

הלקט אחד פתוח( - מוקדם מאוד עד מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי רשם זכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים, 

התשל"ד-21974.

י"ב בטבת התשע"ז )10 בינואר 2017(
)חמ 532-3-ה1(

דניאל קינן  
רשם זכויות מטפחים  

2 ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זכות מטפחים  כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק  אני מודיעה 
של זני צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, החלטתי להעביר 
למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים 

שלהלן:

מספר הבקשה: 4660/16
שם המבקש: .Berryworld Plus Ltd, בריטניה )על ידי ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: .Berryworld Plus Ltd, בריטניה

שם הגידול: פטל אדום
תאריך הבקשה: 14/11/2016

 DIAMOND JUBILEE :השם המוצע לזן
 BMR-V1 :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: צמח: מספר שריגים מעונה נוכחית - הרבה; 
שריג צעיר מאוד: צבע אנתוציאן בקצה בזמן גדילה מואצת - 
יש; שריג בתרדמה: צבע - חום ארגמני; קוצים: נוכחות - יש; 
פרי: יחס אורך/רוחב - קטן מאוד, צורה כללית במבט צידי 
- קוני רחב, צבע - אדום בינוני, סוג ניבה עיקרי - בקיץ על 
שריגים משנה קודמת, וגם בסתיו על שריגים משנה נוכחית; 
מועד תחילת הבשלת פרי על שריגים משנה קודמת - בינוני, 
מועד תחילת הבשלת פרי על שריגים משנה נוכחית - מאוחר. 

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מספר 4661/16 עד בקשה מספר 4662/16
 ,Stargrow Cultivar Development )Pty( Ltd. המבקש:  שם 

דרא"פ )על ידי ד"ר שלמה כהן ושות', בני ברק(
 ,Stargrow Cultivar Development )Pty( Ltd. המטפח:  שם 

דרא"פ
שם הגידול: גפן

תאריך הבקשות: 22/11/2016

מספר הבקשה: 4661/16
 STARGRAPE 1 :השם המוצע לזן

 SG-TD-3073 :סימון הזן
 

1 ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.

תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח; עלה 
שערות  צפיפות  ירוק,   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר: 
שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא 
- אבקנים מפותחים, אברי  מין  פרח: אברי  דליל;  או  קיים 
חמש;   - אונות  מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין 
מועד תחילת הבשלה - מוקדם; ענבה: צורה בחתך אורכי 
- אליפטי רחב עד אליפטי צר, צבע קליפה בלא שעווה - 
טעם  מאוד,  חלש  או  אין   - בציפה  אנטוציאן  צבע  אדום, 

ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4662/16
 STARGRAPE 2 :השם המוצע לזן

 SG-TD-3009 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח; עלה 
צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק עם נקודות אנטוציאן, 
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
- אבקנים  מין  פרח: אברי  דליל;  או  קיים  לא   - של הטרף 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
אונות - שבע; מועד תחילת הבשלה - מוקדם; ענבה: צורה 
בחתך אורכי - גלילי, צבע קליפה בלא שעווה - אדום, צבע 
אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, 

חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4663/16
בע"מ,  שיתופית  חקלאית  אגודה  חוקוק  קיבוץ  המבקש:  שם 

חוקוק
שם המטפח: אלברטו סיקורסקי, חוקוק

שם הגידול: בננה
תאריך הבקשה: 23/11/2016

)HAKUK-70( 70-השם המוצע לזן: חוקוק
 H-70 :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: גבעול מעובה: אורך - קצר; אשכול: אורך 
- ארוך, קוטר - רחב מאוד; פרי: רכסים אורכיים - בינוני, 
קליפה  עובי  מעוגל,   - קודקוד  צורת  מאוד,  ארוך   - אורך 
- בינוני, צבע קליפה - צהוב ירקרק, צבע ציפה - לבנבן, 

מוצקות ציפה - רך. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מספר 4665/16 עד בקשה מספר 4666/16
שם המבקש: הזרע סידס בע"מ, ברורים

שם המטפח: עמוס ניר, אשקלון
שם הגידול: חסה

תאריך הבקשות: 15/12/2016

מספר הבקשה: 4665/16
)GAYA( השם המוצע לזן: גאיה

סימון הזן: 15076
תיאור הזן ותכונותיו: אופי צימוח - חסה רומית; זרע: צבע - 
לבן; עלה: צבע עלים חיצוניים במועד האסיף - ירוק, צבע 
אנתוציאנין - אין; מועד תחילת הפרגה בתנאי יום ארוך - 

בינוני; עמידות לכשותית החסה )Bremia latucae( - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4666/16
)OLIANNA( השם המוצע לזן: אוליאנה

סימון הזן: 15095
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 - צבע  זרע:  רומית;  חסה   - צימוח  אופי  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
שחור; עלה: צבע עלים חיצוניים במועד האסיף - אדמדם, 
צבע אנתוציאנין - יש; מועד תחילת הפרגה בתנאי יום ארוך 

- בינוני; עמידות לכשותית החסה )Bremia latucae( - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי רשם זכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים, 

התשל"ד-21974.

י"ב בטבת התשע"ז )10 בינואר 2017(
)חמ 532-3-ה1(

דניאל קינן  
רשם זכויות מטפחים  

2 ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת קדימה-צורן בישיבתה מיום י"ט בסיוון התשע"ז 
)13 ביוני 2017(, את נעם מולה לחבר בוועדת ערר לעניין החוק 

האמור, במקום החבר ירון וייסוסר2.

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-562-ה1(

שביט מס  
ראש המועצה המקומית קדימה-צורן

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2 י"פ התשע"ד, עמ' 6655.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/1941, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5159, 
התשס"ג, עמ' 1507, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהרצליה, רח' שד' בן ציון מיכאלי, המזוהה   
כגוש 6523, ח"ח 221; הייעוד: דרך קיימת.

ה' בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-2(

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  __________
ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/1376, 
הפרסומים 5880, התשס"ט, עמ' 1074, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;149 ח"ח   ,6109 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקה   ,10256 כגוש  המזוהה  אתא,  בקריית  קרקע  חטיבת   
ציבורי,  לבניין  אתר  הייעוד:   ;210 חלקה   ,10232 גוש   ;355

שטח ציבורי פתוח, דרך.

כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(
)חמ 3-2(

יעקב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית אתא  __________

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
כ/253,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4185, 
התשנ"ד, עמ' 1872, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קריית אתא )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקריית אתא, המזוהה כגוש 10232, ח"ח 83,   
197, 200, 213 )לשעבר ח"ח 74(; 215 )לשעבר ח"ח 75(; 217  
לשוק  אזור  עירוני,  לשוק  אזור  הייעוד:   ;)82 ח"ח  )לשעבר 

פתוח, שצ"פ, דרך וחניה.

כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(
)חמ 3-2(

יעקב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית אתא  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, התש"ם, עמ' 
659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 586 חלקה   ,6207 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שצ"פ ודרך.

כ"ג בניסן התשע"ז )19 באפריל 2017(
)חמ 3-2(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
כ/98,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2430, 
התשל"ח, עמ' 1591, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קריית אתא )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בג'ת, המזוהה כ-  

ייעודהשטח במ"רח"חגוש

שביל88202457

דרך374

דרך251,251

שצ"פ675

שביל108

שביל26644

שביל27630

דרך178

שביל2889

דרך122

דרך29203

שביל95

דרך8821560

דרך692

דרך774

שצ"פ315

דרך858

שצ"פ882215581

דרך981

שביל28

דרך10106

דרך1114

דרך88241413

שביל144

דרך259

שביל521

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חכ/28/ה 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4800, התשנ"ט, עמ' 5488, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

שטח   ,)51 ישנה  )חלקה  בשלמות   229 חלקה   ,11175 גוש   
רשום: 2,201 מ"ר; הייעוד: מבני ציבור.

עין  קיבוץ  ליד  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
כרמל, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ' באייר התשע"ז )16 במאי 2017(
)חמ 3-2(

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 0140160-
354, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,2780 עמ'  7435, התשע"ז, 
לתכנון ולבנייה עירון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
למבני  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים ושבילים.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5597, 
התשס"ז, עמ' 575, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ ודרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;79 ח"ח   ,3843 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שצ"פ ודרך.

כ"ז בניסן התשע"ז )23 באפריל 2017(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/96,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3511, 
התשמ"ח, עמ' 526, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

ייעודהשטח במ"רח"חגוש

דרך88243194

שביל160

שביל4148

שביל5546

שביל6185

שביל7591

שצ"פ10693

דרך111

חניה ציבורית42

שביל124

דרך11740

שצ"פ662

שביל555

שביל12330

שצ"פ592

שב"צ188

שביל13327

שצ"פ780

שביל16106

שביל1783

שב"צ342

שביל18495

שב"צ255

חניה ציבורית21250

דרך546

דרך22306

דרך2380

בית עלמין24783
י"ג באייר התשע"ז )9 במאי 2017(

)חמ 3-2(
נאדר יונס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/4/136, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/5/179, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3126, 
התשמ"ה, עמ' 403, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב קפלנסקי, גוש 6371, ח"ח   
70, בשטח של 19 מ"ר; הייעוד: דרך.

ח' באייר התשע"ז )4 במאי 2017(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 125.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 

תיאור הקרקע -  .4

 ;128 ח"ח   ,3641 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ"ו באייר התשע"ז )22 במאי 2017(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נת/539/ב, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3157, 
התשמ"ה, עמ' 1358, ובהתאם לתכנית מס' נת/מק/539/ה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4656, 
התשנ"ח, עמ' 4226, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נתניה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושצ"פ.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנתניה, המזוהה כגוש 8258, ח"ח 5, 41, 42, 72   
)חלקות ארעיות 4, 5, 7, 9, 11 בתלצ"ר 1397/2016(,שייעודה 
דרך ושצ"פ בשטח של 1,890 מ"ר המסומנת במפת הפקעה 

מס' 171 בצבע אדום.

כ"ז בניסן התשע"ז )23 באפריל 2017(
)חמ 3-2(

שירי חגואל סיידון  
יושבת ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה נתניה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראש העין, שכונת צה"ל, המזוהה כ-  

גוש 4274, חלקה 88, ששטחה כ–962 מ"ר;  

גוש 5494, ששטחה כ–28,500 מ"ר, חלקה 13;   

הייעוד: שטח לדרך.  

כ"ג בניסן התשע"ז )19 באפריל 2017(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/72/1200, 
הפרסומים 7106, התשע"ה, עמ' 8537, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 

4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3705, ח"ח 91.  

כ' בכסלו התשע"ז )20 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

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

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש 6397, חלקה  חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב פינס,   
192, בשטח של 45 מ"ר בשלמות; הייעוד: דרך; חלקה 63, 

בשטח של 1,704 מ"ר בשלמות; הייעוד: דרך.

י"ב באייר התשע"ז )8 במאי 2017(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 125.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' אפ/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3760, 
2493, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון  התש"ן, עמ' 
ולבנייה ראש העין )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–322 מ"ר, המזוהה כגוש   
6584, ח"ח 49.

ה' באייר התשע"ז )1 במאי 2017(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת משנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/308/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3769, 
2874, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון  התש"ן, עמ' 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחובות הקשת 

ועציון.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–50 מ"ר, המזוהה כגוש   
6579, ח"ח 276.

ה' באייר התשע"ז )1 במאי 2017(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה רעננה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/800/ב/30, 
הפרסומים 6471, התשע"ב, עמ' 6359, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, ח"ח 160, 161,   
.163 ,162

ג' בסיוון התשע"ז )28 במאי 2017(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
התשנ"א, עמ' 450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
רחוב פרדס  - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת 

משותף.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–76 מ"ר, המזוהה כגוש   
6580, ח"ח 431.

כ"ה באייר התשע"ז )21 במאי 2017(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה רעננה  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/6/584, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5302, 
התשס"ד, עמ' 3034, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך, שצ"פ ושב"צ.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגדרה, המזוהה כגוש 3873, ח"ח 9, 50-44,   
57, 58, 62-60, חלקות 53, 54 בשלמותן, לצורכי שצ"פ, דרך 

ושב"צ.

א' בניסן התשע"ז )28 במרס 2017(
)חמ 3-2(

רון מוסקוביץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
התשנ"א, עמ' 450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב המעלות.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–15 מ"ר, המזוהה כגוש   
6586, ח"ח 470.

כ"ה באייר התשע"ז )21 במאי 2017(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה רעננה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
התשנ"א, עמ' 450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב תל חי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;15287 בגוש   35 כחלקה  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: מבני ציבור.

ד' באייר התשע"ז )26 באפריל 2017(
)חמ 3-2(

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה טבריה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/15969, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5833, התשס"ח, עמ' 4015, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בשפרעם, ששטחה 968 מ"ר, המזוהה כגוש   
10276, ח"ח 3.

ג' בסיוון התשע"ז )28 במאי 2017(
)חמ 3-2(

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מש"מ/63)גז(, 
הפרסומים 3527, התשמ"ח, עמ' 829, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  לוד  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 
מבני ציבור )או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בצפריה, ששטחה 1,321 מ"ר, המזוהה כגוש   
6837, חלקה 47/2 )לשעבר גוש 6254, חלקה 165(.

כ"ח באייר התשע"ז )24 במאי 2017(
)חמ 3-2(

דוד יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק לוד  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18071, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6854, 
התשע"ד, עמ' 7320,  מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה טבריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים, שטח למבני 

ציבור, מיתקנים הנדסיים ושטח ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בריינה, המזוהה כגושים וחלקי חלקות אלה:  

ח"חגוש
שטח
ייעודבמ"ר

שטח למבני ציבור1752821,812

דרכים, שטח למבני31,655
ציבור

דרכים, שצ"פ414,972

דרכים, שטח למבני62,183
ציבור

שטח 915,683 שצ"פ,  דרכים, 
למבני ציבור, מיתקנים

הנדסיים

דרכים101,690

דרך574,024

דרך1753048718

דרך63109

דרך64122

דרכים1752728228

דרכים30828

דרך32362

י"א באייר התשע"ז )7 במאי 2017(
)חמ 3-2(

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11931, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5036, 
התשס"ב, עמ' 639, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גליל מזרחי )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי )או לצורך ציבורי 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר תבור, המזוהה כגוש 17036, ח"ח 28, 30.  

א' באייר התשע"ז )27 באפריל 2017(
)חמ 3-2(

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8080,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4814, 
בדבר  שהודעה  גנ/15263,  מס'  ותכנית   ,763 עמ'  התש"ס, 
עמ'  5717, התשס"ז,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,4374
מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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 
מפורטת מס':101-0366138

שם התכנית:תוספת יח"ד והרחבות יח"ד ברח' חיים 
עוזר, שכונת בית ישראל ,ירושלים

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

101-0366138, גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

4156 החלפה 
במ/ 4383 החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: חיים עוזר 19.

X: 221225 קואורדינטה
Y: 632975 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 30087 חלקות במלואן: 45.
גוש: 30087 חלקי חלקות: 914, 915.

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד והרחבות דיור ברחוב חיים עוזר

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ד'  .1

יח"ד  ותוספת  קיימות  יח"ד  הרחבת  לשם  בנייה  תוספת   .2
חדשות, בהתאם לנספח הבינוי.

קביעת קווי בניין לבנייה , כאמור.  .3
הגדלת שטחי הבנייה.   .4

קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.  .5
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .6

קביעת הוראות בגין בנין לשימור.  .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 

הודעה לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
לדיור )הוראות שעה( התשע"ד-2014,

ולפי חוק התכנון ובנייה, התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: גלילית

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1001/ ב

שם התכנית: איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים
לקידום הבנייה  לחוק   21 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
התשע"ד-2014,  שעה(,  )הוראות  לדיור  מועדפים  במתחמים 
בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': תמל/ 1001/ ב הוראות 

- 14 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

חלק מתחום מחנה תל השומר.
X: 185881 קואורדינטה
Y: 661034 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6231 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4.
גוש: 6233 חלקות במלואן: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 82, 84.

גוש: 6233 חלקי חלקות: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 49, 50, 51, 52, 
.81 ,80 ,79 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,53

גוש: 6234 חלקי חלקות: 30.

מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בכל תחום התכנית.

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בכל תחום התכנית בהתאם 

להוראות תכנית תמל/1001.

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 2/2/2017  1/2/2017, על 

ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון בתאריך: 2/2/2017.

לתכנון  הארצית  הוועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 ירושלים 
טלפון: 02-5954480, וכן במשרדי: ועדה מקומית-מחוזית לתכנון 
 ,67012 תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
www. התכנון:  מנהל  של  באינטרנט  ובאתר   ,03-7632588 טל' 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,iplan.gov.il

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

                                             ערן ניצן
                       יושב ראש הוועדה למתחמים מועדפים לדיור

סרוק לצפיה במסמכים
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60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0387019

שם התכנית:תוספת בנייה ברחוב עמק התימנים 50, 
עין כרם ירושלים.

והבנייה,  בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': 101-0387019, 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר תכנית סוג היחס 

62 החלפה 
2610 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התכנית נמצאת ברחוב עמק התימנים 50, עין כרם, ירושלים.

וגובלת  כרם  עין  של  ההיסטורי  לגרעין  מחוץ  נמצאת  החלקה 
בשוליים הדרומיים של יער ירושלים.

X: 215575 קואורדינטה
Y: 630877 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30856, מוסדר, חלקי חלקות: 2.

מטרת התכנית:
ושינוי הייעוד בחלק מהחלקה  הסדרת הבינוי הקיים במגרש 

משצ"פ לשפ"פ ולמגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי מערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן:

שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח, למגורים 
ולשצ"פ.

קביעת השימושים המותרים בקרקע לשטח פרטי פתוח ולמגורים.

קביעת הוראות בנייה:
קביעת 1 יח"ד מרבי במגרש. 

קביעת שטחי הבנייה בתחום התכנית.
קביעת קווי בניין חדשים.

הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0370221

שם התכנית:הרחבת בינוי ותוספת קומה מעל בנין 
קיים בשכונת בית חנינה

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

101-0370221, גרסת התכנית: הוראות - 14 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
7459 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אל איאם, בית חנינה

X: 221000 קואורדינטה
Y: 637875 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30611, מוסדר, חלקי חלקות: 63, 65, 66, 103.

מטרת התכנית:
הרחבת בינוי ותוספת קומה מעל בנין קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד קרקע ממגורים 1 לאזור מגורים ב '.

2. קיבעת הוראות בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים. 
3. קביעת סך שטחים בנייה בתכנית ל 2165 מ"ר.

4. קביעת תוספת 4 יח"ד מעבר ל–8 יח"ד הקיימים סה"כ 12 יח"ד.
5.ק ביעת מספר הקומות ל–4 מעל קומת החניה תת קרקעית.
6. קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים בשטח התכנית.

7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
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עיקרי הוראות התכנית:
 - שינוי ייעוד מאזור מגורים 4 לאזור מגורים ג'.

- הגדלת שטחי הבנייה בשטח.
- שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.

- תוספת יח"ד חדשות.
- הגדלת מס' הקומות. 

- קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

- קביעת הוראות בגין מבנים להריסה ולפירוק.

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0415257

שם התכנית:הרחבת דיור ברח' ששת הימים 31 
גבעת המבתר ירושלים

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

101-0415257, גרסת התכנית: הוראות - 7 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

1424 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
גבעת המבתר, רח' ששת הימים 31

X: 221825 קואורדינטה
Y: 634635 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30657, מוסדר, חלקות במלואן: 16.

מטרת התכנית:
תוספת בנייה ותוספת קומה להרחבת יח"ד קיימת

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת שלבים והנחיות לביצוע ותנאים למתן היתרי בנייה.

קביעת הוראות שימור
קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.

קביעת הוראות לפיתוח השטח.
קביעת הוראות להריסת מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים.

קביעת הוראות לשצ"פ.
קביעת הוראות לשפ"פ.

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0387167

 שם התכנית:תוספת 2 יח"ד חדשות 
רח' עבודת ישראל 12 ירושלים

גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 3
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

 101-0387167
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: עבודת ישראל 12.

X: 220871 קואורדינטה
Y: 632774 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30064, לא מוסדר, חלקות במלואן: 99.

מטרת התכנית:
- תוספת קומה עבור 2 יח"ד חדשות.
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גושים וחלקות:
גוש: 30606, לא מוסדר, חלקי חלקות: 153.

מטרת התכנית:
הקמת שני מבני מגורים וקביעת מגרש לשטח ציבורי פתוח.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממגורים מיוחד ונוף פתוח למגורים ג' ושטח  א.  

ציבורי פתוח.
קביעת בינוי עבור שני בנייני מגורים חדשים בני 8 קומות,  ב.  

מעל 2 קומות חניה תת קרקעית, בהתאם לנספח הבינוי.
קביעת שטחי הבנייה המירביים. ג.  

קביעת מספר הקומות המירבי ל-8 קומות ו-2 קומות חניה  ד.  
תת קרקעית. 

קביעת קווי בניין חדשים. ה.  
קביעת מס' יח"ד המירבי ל-48. ו.  

קביעת הוראות בגין פיתוח שטח ציבורי פתוח. ז.  
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. ח.  

קביעת תנאים למתן היתר בנייה והיתר איכלוס. ט.  
קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. י.  

קביעת הוראות בגין עץ לשימור. יא.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
 .02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
טלפון:02-6296811,  ירושלים   1 ספרא  ככר  ירושלים,  ולבנייה 
הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0256792

שם התכנית:תוספת בנייה בשכ' ראס אלעמוד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 15  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0256792 מס':  מפורטת 

תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר תכנית סוג היחס 

2668 החלפה 
62 החלפה 

9053 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים א   .1

להרחבת  קומה  ותוספת  שטחים  לתוספת  בינוי  קביעת    .2
יח"ד קיימת בבנין ב'.

הגדלת שטחי הבנייה לבנין ב'.   .3
הגדלת מס' הקומות.   .4

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .5
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.   .6

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
מס':101-0441808

שם התכנית:מגורים ושטח ציבורי פתוח, בית חנינא, 
ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 ,101-0441808 מס':  מפורטת  ברמה  מפורטת  תכנית  מופקדת 

גרסת התכנית: הוראות - 14 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר תכנית סוג היחס 

3000/ ב החלפה 
6671 החלפה 

62 החלפה 
תמא/ 15 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש פינתי ריק, חלק מחלקה 153.

ממוקם בשכונת מגורים שאליה מובילה דרך אל-זיתונה, צפון 
מערב בית חנינא.

X: 220619 קואורדינטה
Y: 638797 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
ירושלים
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר תכנית סוג היחס 

62 החלפה 
6671 החלפה 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב אלמרוחה סמ 3 שכונה בית חנינה

גבולות התכנית: 
ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30611, מוסדר, חלקי חלקות: 103.

X: 220904 קואורדינטה
Y: 638038 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הוספת 2 קומות מעל בנין קיים

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

קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:   .2
לשם  הקיים  הבניין  מעל  קומות   2 לתוספת  בינוי  קביעת  א.  

תוספת 4 יחידות דיור חדשות, בהתאם לנספח בינוי.
קביעת קווי בניין חדשים לבנייה , כאמור.   .3

הגדלת שטחי הבנייה המירביים בתחום התכנית    .4
קביעת מס יחידות הדיור ל 9 יחידת דיור.   .5

קביעת מס' הקומות בבנין ל–5 קומות מעל קומת מרתף חלקית.   .6
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור.   .7

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .8

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3624 עמוד  התשעז,   ,7450 הפרסומים  ובילקוט   10/02/2017

בתאריך 15/02/2017

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

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0409680

שם התכנית: בית עופר, שלב ב'
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0409680, גרסת התכנית: הוראות - 44 תשריט - 22

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור אל סוויח,שכ' ראס אל עמוד.

גבולות התכנית: 
ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 29988, לא מוסדר, חלקי חלקות: 14, 18, 19, 20, 21.

X: 223301 קואורדינטה
Y: 630430 קואורדינטה

מגרשים:
6 - 6 בהתאם לתכנית 9053

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומה ואגף חדש למגורים.

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

ב'  למגורים  פתוח  ציבורי  ושטח  מיוחד   5 ממגורים  א.  
וממגורים 5 לשטח ציבורי פתוח.

מדרך כפרית לדרך משולבת. ב. 
ממעבר ציבורי להולכי רגל לשביל. ג. 

קביעת הבינויים הבאים בשטח:   .2
קומת  מעל  קומות   3 בן  למגורים  חדש  אגף  תוספת  א. 

חניה ומחסנים לשם יצירת 3 יח"ד חדשות.
תוספת קומה עיליונה מעל הבנין הקיים לשם יצירת 1  ב. 

יח"ד חדשה.
קביעת מס' הקומות ל 4 קומות מעל קומת חניה.   .3

שינוי במס' יח"ד מ 2 יח"ד ל 7 יח"ד.   .4
קביעת היקף שטחי הבנייה ל 1259 מ"ר.   .5

קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.  .6
קביעת הוראות בגין עצים לשימור ו/או להעתקה.  .7

קביעת קווי בנין חדשים לבנייה המוצעת.  .8
קביעת הוראות בינוי ,פיתוח ותנאים למתן היתר.   .9

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .10
קביעת הוראות הפקעה לשטחים ציבוריים.  .11

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3791 עמוד  התשעז,   ,7454 הפרסומים  ובילקוט   24/02/2017

בתאריך 21/02/2017

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

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0416974

 שם התכנית: תוספת 2 קומות מעל בנין קיים 
בבית חנינא, ירושלים

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

מס': 101-0416974, גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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 46  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0191585 מס':  מפורטת 
תשריט - 17

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
במ/ 4286 החלפה 

62 החלפה 
5022 כפיפות 
5166 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
התעשיה  באזור  אשר  נשרים  כנפי  ברחוב  ממוקמת  התכנית 

גבעת שאול, וגובלת ברחוב כנפי נשרים מדרום.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30260 חלקי חלקות: 65, 97.

גוש: 30269 חלקות במלואן: 198.
X: 217575 קואורדינטה
Y: 632856 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת מתחם מסחר, תעסוקה ומשרדים, מלאכה קלה ותעשיה, 
ומשרדים  למסחר  מסד  קומות  מעל  משרדים  מגדלי   4 הכולל 
ו-5 מגדלי משרדים מעל קומות תעשיה קלה ומלאכה וחניה 

מתחת לקומת הכניסה הקובעת.

עיקרי הוראות התכנית: 
דרך  ומשרדים,  למסחר  מתעשיה  הקרקע  ייעוד  שינוי    .1

מוצעת ומסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח השטח עפ"י נספח הבינוי.   .2

קביעת שטחי בנייה מירביים.   .3
קביעת קווי בנין מירביים.   .4

בארבעת הבניינים הדרומיים הגובלים ברחוב כנפי נשרים   .5
קביעת מספר הקומות המירבי מעל הקרקע ל-24 )לא כולל 
קומה טכנית(, ובחמשת הבניינים הצפוניים קביעת מספר 
קומה  כולל  )לא   18 לעד  הקרקע  מעל  המירבי  הקומות 

טכנית( 
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.   .6

קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר רגלי.   .7
קביעת הנחיות לשלבי ביצוע למימוש התכנית.   .8

קביעת הוראות הפקעה לצרכי ציבור.   .9
קביעת הוראות לסטייה ניכרת.   .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9113 עמוד  התשעו,   ,7313 הפרסומים  ובילקוט   5/8/2016

בתאריך 2/8/2016

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

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

שירה תלמי  
מתכננת המחוז  
מחוז ירושלים  

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
במ/ 4286 שינוי 

בת/ 4286/ א שינוי 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: חפצדי נחום 5.

גבעת  של  הצפוני  בחלקה  נמצאת  ב',  שלב  עופר  בית  תכנית 
שאול- איזור C ע"פ תכנית האב של גבעת שאול.

התכנית תחומה בין רחוב חפצדי מצפון ועם ועולמו מדרום
X: 217796 קואורדינטה
Y: 632972 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30260, מוסדר, חלקות במלואן: 98.

מטרת התכנית:
תוספת בינוי במגרש תעסוקה

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע בתא שטח מספר 1 מתעשייה למסחר   .1

תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
קביעת בינוי לתוספת מבנה בעל 18 קומות מעל הכניסה   .2

הקובעת.
קביעת זכויות בנייה לשטחים מירביים.  .3

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .4
קביעת הוראות להריסת מבנים, קירות.  .5

קביעת הוראות לזיקות הנאה.  .6
קביעת שלביות הביצוע.  .7
קביעת הוראות הפקעה.  .8

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0191585

 שם התכנית:מתחם מסחר, תעסוקה ומשרדים. 
גבעת שאול, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
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שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':503-0128629

שם התכנית:גב/418 מתחם תעסוקה דרום גבעתיים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

503-0128629, גרסת התכנית: הוראות - 72 תשריט - 42
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

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

או הרשאות בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
גב/ 418/ ב/ מח שינוי 

גב/ 99 שינוי 
גב/ 53 שינוי 

גב/ 355 שינוי 
גב/ 196 שינוי 
גב/ 136 שינוי 

גב/ 119/ א שינוי 
גב/ מק/ 2002 שינוי 

גב/ 538 כפיפות 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 23/ א כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תממ/ 5 כפיפות 
תמא/ 12/ 1 כפיפות 

גב/ 555 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גבעתיים, רח': תפוצות ישראל 1, 5, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 13א, 15.

יישוב: גבעתיים רחוב: כורזין 5.
יישוב: גבעתיים רחוב: משמר הירדן 18, 20, 22.

יישוב: גבעתיים רחוב: אלוף שדה 15.
שטח התחום בקו כחול בתשריט, בין הרחובות:

אלוף שדה מדרום, כורזין ממזרח, משמר הירדן מצפון, ממערב 
גבול אזור מגורים )מתחם הסתדרות(. 

מרחב תכנון גובל: רמת גן.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6156 חלקות במלואן: 471, 485, 487, 489, 497, 499, 500, 504, 
 ,551 ,549 ,543 ,542 ,541 ,538 ,537 ,535 ,534 ,515 ,508 ,506 ,505

.610 ,609 ,606 ,605 ,554 ,553 ,552
גוש: 6156 חלקי חלקות: 306, 470, 472, 490, 491, 492, 494, 495, 

.581 ,566 ,564 ,547 ,545 ,544 ,503
גוש: 6163 חלקי חלקות: 49, 71, 72, 80, 83, 165.

X: 182653 קואורדינטה
Y: 663029 קואורדינטה

מחוז תל אביב

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':507-0251744

 שם התכנית:תא/4400 - מסחר ומגורים 
ברחוב אינשטיין דרום מערב

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

507-0251744, גרסת התכנית: הוראות - 44 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
תא/ ע/ 1 שינוי 
תא/ ל/ 2 החלפה 

תא/ במ/ 9/ 1111/ א/ 1 החלפה 
תא/ 3374 החלפה 
תא/ 1111 החלפה 

תא/ ל החלפה 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: אינשטיין 4 , 2.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6885 חלקות במלואן: 6.
גוש: 6885 חלקי חלקות: 5.

X: 179908 קואורדינטה
Y: 668748 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת זכויות למסחר ומגורים על פי תכנית המתאר.

עיקרי הוראות התכנית: 
בהתאם  הבעלים,  כל  בהסכמת  מחדש  וחלוקה  איחוד    .1

לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965.
סה"כ זכויות בנייה על קרקעיות לא יעלו על 32,124 מ"ר    .2
)רח"ק 6(, מתוכם 19,504 מ"ר עיקרי למגורים כ-200 יח"ד ו 

8,000 מ"ר עיקרי למסחר ותעסוקה. 
קביעת היקף שטחי ציבור בסך של 1,000 מ"ר בנויים מתוך    .3

סה"כ הזכויות המותרות וכ-400 מ"ר חצר או מרפסת.
סך שטחי הבנייה בתת הקרקע יהיו 35,000 מ"ר.   .4

שתי  עם  מרבי  וגובה  בניין  קווי  בינוי,  הוראות  קביעת    .5
חלופות של 25 או 40 קומות בהתאם לחלופה שתתממש.

קביעת הסדרי תנועה, חניה, תפעול ופיתוח השטח.   .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,137 עמוד  התשעז,   ,7361 הפרסומים  ובילקוט   13/10/2016

בתאריך 13/10/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:03-7247262,  אביב-יפו  תל   68 גוריון  בן  שד'  אביב,  תל 
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X: 182360 קואורדינטה
Y: 674560 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 6420 חלקות במלואן: 55.

לאחר שהוועדה שמעה את התנגדות היזם, חב' משכיות בע"מ 
עריכת  לשקול  הוועדה  החליטה  המקומית,  הוועדה  ותגובת 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  בדבר  שהודעה  בתוכנית  שינויים 
עמוד  התשעז,   ,7450 הפרסומים  ובילקוט   24/02/2017 בתאריך 
3627, בתאריך 15/2/2017, ופרסומם לפי סעיף 106ב' לחוק כדלהלן:
הוועדה מחליטה להיענות לבקשת המתנגד לתוספת 5 קומות 
לסך של 10 קומות, כך שיהיו סך של 2,565 מ"ר שירות , סה"כ 
, וזאת בהתאם לתכנית האסטרטגית לאזור  10,330 מ"ר עיקרי 
תעסוקה מערב, אשר אומצה על ידי הועדה המקומית בתאריך 

.26.7.2016

בימים  כאמור,  ובשינויים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
הועדה  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
לתכנון  מקומית  ועדה   ,03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו 
כל   ,09-9591545 טל'  הרצליה,   22 גוריון  בן  הרצליה,  ולבנייה 
הרואה עצמו נפגע משינויים אלו, רשאי להגיש את התנגדותו 
המחוזית  הוועדה  אל  מקצתם,  או  כולם  השינויים  לאישור 

בתוך 21 הימים.

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
507-0073395

שם התכנית:מגדל אלדן - תא/4043
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 507-0073395, 

גרסת התכנית: הוראות - 69 תשריט - 41
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
תא/ 56 שינוי 

תא/ 184 שינוי 
F /תא שינוי 
תא/ ח שינוי 

תא/ 1205 שינוי 
E /תא שינוי 

תא/ ג/ 1 החלפה 
תא/ 50 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תמא/ 3 כפיפות 

תא/ ע/ 1 כפיפות 
תא/ 1912 כפיפות 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו רחוב: לבנדה 53.

יישוב: תל אביב-יפו רחוב: ראש פינה 30.
צומת רחובות ראש פינה ולבנדה בת"א.

מגרשים:
1 - 2 בהתאם לתכנית גב/ 418/ ב/ מח

מטרת התכנית:
הקמת מרכז עסקים חדש התואם את הוראות תמ"מ 5 -    .1

אזור תעסוקה משני.
יצירת רצף שטחים ירוקים פתוחים ע"י שילוב כיכר עירונית    .2

המחברת שטחים ירוקים קיימים ממזרח וממערב התכנית.
פיתוח מערכת דרכים, מעברים להולכי רגל ורוכבי אופניים.   .3

עיקרי הוראות התכנית:
מיוחדת,  ותעשייה  מלאכה  מתעשייה,  קרקע  ייעוד  שינוי    .1
מגורים ג' מיוחד, דרך, שצ"פ ושפ"פ לאזור תעסוקה ומסחר וכן 

שימוש למגורים כשימוש משני, מבני ציבור, שצ"פ ודרכים.
שינוי גבולות מגרשים ע"י הפקעות לצורכי ציבור.   .2

קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.   .3
קביעת סה"כ שטחים עיקריים לתעסוקה, מבני ציבור ומסחר.   .4

קביעת זכויות בנייה לכל מגרש למעט 601 ו-608, וסה"כ    .5
שטחים עיקריים: תעסוקה 169,135 מ"ר, מבני ציבור 46,106 

מ"ר, מסחר 19,940, מגורים 18,947 מ"ר.
תוספת שימוש משני למגורים, זכויות בנייה והוראות בינוי    .6
בתחום תכנית גב/555 )תא שטח 608A( ו-גב/538 )תאי שטח 

601A ו-601D( בהיקף של 7,358 מ"ר שטחים עיקריים.
התווית/הרחבת דרכים כולל חיבור צמתים לדרך אלוף שדה.   .7
לגובה  ועיצוב אדריכלי: מבנים עד  בינוי  קביעת הוראות    .8

168 מ' מעל פני הים, 27 קומות.
קביעת הוראות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים.   .9

קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב והולכי רגל.   .10
קביעת הוראות לפיתוח תשתיות.   .11

קביעת הנחיות סביבתיות, פיתוח ושימור והעתקת עצים.   .12
קביעת שלביות ביצוע דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים   .13

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1434 עמוד  התשעה,   ,6928 הפרסומים  ובילקוט   05/12/2014

בתאריך 01/12/2014

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
וכל  2 גבעתיים 5329903 טלפון:03-5722210,  גבעתיים, שינקין 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: הרצליה

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מפורטת 
מספר: 504-0324228

שם התכנית: הר/2332 - תוספת זכויות בנייה לבניין 
ברח' משכית 25, אז"ת הרצליה

 12.6.17 מיום  להתנגדויות  משנה  וועדת  להחלטת  בהתאם 
התכנון  לחוק  106ב'  לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 .504-0324228 בתכנית  שינויים  על  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

גרסת התכנית: הוראות - 36 תשריט - 25

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: הרצליה רחוב: משכית 25.

אזור תעשייה הרצליה, בין רחובות משכית וספיר.
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איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

חפ/ בת/ 1273/ ד שינוי 
חפ/ בת/ 1273/ ה שינוי 

חפ/ 1273/ א שינוי 
חפ/ 1332/ ג שינוי 
חפ/ 1273/ ב שינוי 

חפ/ 1273/ ז/ 1 שינוי 
חפ/ 1273/ ח שינוי 

חפ/ מק/ 1273/ יא שינוי 
תמא/ 12/ 1 כפיפות 

תתל/ 18 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה - אזור התעשיה מת"ם הקיים במבואות הדרומיים 

של חיפה

מרחב תכנון גובל: מורדות הכרמל

גושים וחלקות: מוסדר:
גוש: 10730 חלקות במלואן: 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 

 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,36 ,32 ,31 ,29 ,28
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93. וחלקי חלקות: 

.99 ,95 ,80 ,62 ,23 ,22 ,21 ,11 ,6
גוש: 10737 חלקות במלואן: 23, 24, 25. וחלקי חלקות: 22, 43.

גוש: 11359 חלקי חלקות: 23.

מטרת התכנית:
קביעת  תוך  מת"ם  במתחם  אחידה  תכנונית  שפה  יצירת 

הוראות בנייה בהתאמה לתאי השטח והיעודים.

עיקרי הוראות התכנית: 
ייעוד רוב השטח הכלול בתכנית )תאי שטח 100, 101, 102  א.  
ו-104( כשטח לתעשייה עתירת ידע, כששאר השטח יועד 
לתעסוקה מבנים ומוסדות ציבור )תא שטח 103(, מתקנים 
מבנים   ,)505 שטח  )תא  חניון   ,)200 שטח  )תא  הנדסיים 
)תא  פתוח  ציבורי  שטח   ,)300 שטח  )תא  ציבור  ומוסדות 

שטח 400( ודרכים.
הנחיות לאיחוד וחלוקה של החלקות בתחום התכנית. ב.  

הגדרת תאי השטח הכלולים בתכנית. ג.  
ביטול דרך ומסילת ברזל מאושרות. ד.  

והפיתוח  הבנייה  והוראות  המותרים  השימושים  קביעת  ה.  
בתחום התכנית.

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

חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון:04-8356807

גושים וחלקות:
גוש: 6977, מוסדר, חלקות במלואן: 73, 74, 75, 76.

X: 179685 קואורדינטה
Y: 662910 קואורדינטה

מטרת התכנית:
קומות,   29 בן  מגורים  בשילוב  ומסחר  משרדים  בניין  הקמת 
עבור  עליונה  גג  וקומת  גבוהות  מסד  קומות  שתי  הכולל 
מתקנים טכניים, מעל שמונה קומות מרתף, שימור מצוק כורכר 
קיים, קביעת שצ"פ וזיקת הנאה לציבור בהיקף הבניין והקצאת 
650 מ"ר כוללים לצרכי ציבור, לשימושי חינוך, תרבות וקהילה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הקמת  לצורך  ותעסוקה"  מסחר  ל"מגורים,  ייעוד  קביעת  א.  
גבוהות  מסד  קומות  שתי  הכולל  קומות,   29 בן  בן  בניין 
שמונה  מעל  טכניים,  מתקנים  עבור  עליונה  גג  וקומת 

קומות מרתף.
בנייה  למגרש  רשומות  4 חלקות  לאיחוד  הוראות  קביעת  ב.  

אחד בהסכמת הבעלים, הכולל לוח הקצאות.
קביעת הוראות לזיקת הנאה להולכי רגל בתחום התכנית. ג.  
קביעת הוראות לשימור מצוק הכורכר קיים בחלק המערבי  ד.  

של המגרש וייעודו לשצ"פ.
קביעת זכויות בנייה ל–16,938.8 מ"ר שטחים כוללים מעל  ה.  

הקרקע.
קביעת צפיפות וגודל יח"ד מוצעות. ו.  

קביעת הוראות בינוי ועיצוב. ז.  
חינוך,  לשימושי  ציבור,  לצרכי  כוללים  מ"ר   650 קביעת  ח.  

תרבות וקהילה.
הפרשת שטחים במסגרת תכנית האיחוד וחלוקה לפי פרק  ט.  
ג' סימן ז' לצורך הרחבת דרך בפינת הרחובות : רח' לבנדה, 

רח' הרכבת ורח' ראש פינה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5263 עמוד  התשעו,   ,7250 הפרסומים  ובילקוט   22/04/2016

בתאריך 17/04/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632588. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
טלפון:03-7247262,  אביב-יפו  תל   68 גוריון  בן  שד'  אביב,  תל 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

דלית זילבר  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0413286

שם התכנית: אזור תעשיה מת"ם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 304-0413286 
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ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון:04-8356807

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':302-0290890

שם התכנית: מגורים בחלקה 2 בגוש 10407 בחדרה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 302-0290890
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
חד/ 2020 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה רחוב: האתרוג 23.

שטח בקצה הצפוני מערבי של שכונת ברנדייס

גושים וחלקות:
גוש: 10407, מוסדר, חלקות במלואן: 2, 10.

מטרת התכנית:
פיתוח שטח מגורים במבנים צמודי קרקע בהיקף של 11 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת יעודי קרקע למגורים, לדרך ולשטח ציבורי פתוח. א.  

קביעת זכויות והוראות בנייה ופיתוח לשטח, לרבות תשתיות. ב.  
קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים. ג.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2772 עמוד  התשעז,   ,7435 הפרסומים  ובילקוט   03/02/2017

בתאריך 31/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חדרה, 
הלל יפה 9 חדרה 38100 טלפון:04-6303113, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0436170

שם התכנית: חפ/2410 שינוי ייעוד לאתר למבנים 
ומוסדות ציבור ברח' פטריה

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

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 304-0436170 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

חפ/ 229 שינוי 
חפ/ 428 שינוי 

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי 
חפ/ 1615/ א שינוי 

חפ/ 1615 שינוי 
חפ/ 803 החלפה 

תמא/ 38 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

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

חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: פטריה 6.

בעיר התחתית ברח' פטריה בחלק שבין רחוב יפו לרחוב המגינים

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11678 חלקות במלואן: 23.
גוש: 11678 חלקי חלקות: 20, 22.

גוש: 12178 חלקי חלקות: 24.

מטרת התכנית:
ציבור  ומוסדות  למבנים  לאתר  ועסקים  ממסחר  ייעוד  שינוי 
על מנת לאפשר הקמת מבני ציבור לחינוך ,דת ,תרבות ,רווחה 

וקהילה וכן קביעת הוראות וזכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממסחר ועסקים לאתר למבנים ומוסדות ציבור.   .1

שינוי ייעוד מדרך לאתר למבנים ומוסדות ציבור .   .2
ביטול חלק מהדרך שבתחום חלקה 23 בגוש 11678 לצורך    .3

הסדרת המבנה הקיים . 
קביעת המבנה הקיים לשימור.   .4

קביעת קוי בניין.   .5
קביעת זכויות והוראות בנייה ליעוד מבנים ומוסדות ציבור.   .6
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
ק/ 364/ ה/ זב/ 212/ א/ 3 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית ביאליק רחוב: יקינתון, גבעת הרקפות קרית ביאליק

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10236 חלקי חלקות: 189.
גוש: 10237 חלקי חלקות: 21.

מטרת התכנית:
וחניון  מרפסות  לצורך   )202(  3.5 במגרש  בנייה  שטחי  הוספת 

תת-קרקעי בגבעת הרקפות קריית ביאליק

עיקרי הוראות התכנית:
הכניסה  מעל  עיקריים  בנייה  שטחי  מ"ר   2020 הוספת    - 

הקובעת לצורך התקנת מרפסות.
הקובעת  לכניסה  מתחת  שירות  שטחי  מ"ר   3000 הוספת    -

לצורך חניון תת קרקעי.
הוספת קו בניין עילי לצורך תוספת מרפסות.   -

הוספת קו בניין תת-קרקעי לצורך תוספת חניון.   -
בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3497 עמוד  התשעז,   ,7448 הפרסומים  ובילקוט   10/02/2017

בתאריך 13/02/2017

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

.www.iplan.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קרית טבעון

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

שם התכנית: קרית חרושת, אזור מגורים מגרשים 68, 73
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס': מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

 306-0343145
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 
מק/ טב/ 62/ ב שינוי 

טב/ 62 שינוי 
טב/ מק/ 210 שינוי 

מק/ טב/ 62/ א שינוי 
טב/ 34 שינוי 

טב/ 140 שינוי 
טב/ מק/ 233 כפיפות 

טב/ 165 כפיפות 
טב/ 127 כפיפות 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0471581

שם התכנית: שינוי במיקום שטחים ציבוריים בקרית ים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 352-0471581 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 
ק/ במ/ 353/ א שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית ים 

השטח המיועד למבני ציבור נמצא בין רחובות צהל וחבצלת 
בשכונת "בנה ביתך" בקריית ים.

בגן  נמצאים  פתוח"  ציבורי  ל"שטח  יעודם  המשנים  השטחים 
הציבורי שברח' לילך.

גושים וחלקות:
גוש: 12579, מוסדר, חלקות במלואן: 8, 13, 32.

מטרת התכנית:
בנה  בשכונת  הנדרשים  ציבור  ומוסדות  למבנים  שטח  ייעוד 

ביתך בקרית ים.
עיקרי הוראות התכנית: 

ומוסדות  ל"מבנים  פתוח"  ציבורי  מ"שטח  ייעוד  שינוי  א.  
ציבור" ברח' חבצלת.

שינוי ייעוד שני אתרים לבנייני ציבור המאושרים בתוך הגן  ב.  
הציבורי שברח' הלילך ל"שטח ציבורי פתוח", עפ"י הקיים.

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

קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון:04-8715291

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט 
נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0426734

שם התכנית: הוספת שטחי בנייה במגרש 3.5 )202( 
בגבעת הרקפות קריית ביאליק

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

 352-0426734
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מטרת התכנית:
תוספת שטחי בנייה למעון רמים ללא שינוי בשימושים המאושרים.

עיקרי הוראות התכנית:
א( תוספת 1,991 מ"ר שטח עיקרי.
ב( תוספת 752 מ"ר שטח שירות.

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

טלפון:077-9779903

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

תשמ"ט - 1989.

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

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
308-0414441

שם התכנית: מתחם "בית אורן" כרכור
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 308-0414441 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
ש/ 18 שינוי 

353-0179622 שינוי 
ש/ 252 שינוי 
ש/ 17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: המושב 42.

גושים וחלקות:
גוש: 10074, מוסדר, חלקות במלואן: 178.

מטרת התכנית:
תוספת של חזית מסחרית.

תוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות לבית אבות.

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת של חזית מסחרית לכיוון רחוב המושב.

תוספת שטח עיקרי עבור קומה חמישית בבית אבות 350 מ"ר.
תוספת עבור שטח שרות עבור קומה חמישית בבית אבות 240 

מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1229 עמוד  התשעז,   ,7414 הפרסומים  ובילקוט   06/01/2017

בתאריך 04/01/2017

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית טבעון רחוב:.

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

גושים וחלקות:
מוסדר:

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

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

בשכונת קריית חרושת.

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

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

הגדלת זכויות בנייה המותרות במגרש.
הגדלת מספר הקומות המותרות.

קביעת הוראות בנייה ופיתוח.
שינוי קווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,212 עמוד  התשעז,   ,7363 הפרסומים  ובילקוט   30/09/2016

בתאריך 27/10/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 
המעוניין  וכל  טלפון:04-9539249,   36100 טבעון  קרית  טבעון, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':308-0444927

שם התכנית: מעון רמים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס 
חנה-כרכור מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 308-0444927 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
ש/ 306 שינוי 

ש/ מק/ 595/ א שינוי 
ש/ 1 שינוי 

ש/ 595 שינוי 

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

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10109 חלקות במלואן: 79.
גוש: 10109 חלקי חלקות: 80.
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ולבנייה מנשה אלונה-ד.נ חפר 37845, טלפון:04-6177307, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 354-0512087
שם התכנית: שכונת חמדאן סעיפים 77 ו 78 לחוק

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר הכנת תכנית מס' 354-0512087

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

היתרים או הרשאות

תחום התכנית:
צפונית לפרק העירוני בעיר באקה אלגרביה, מזרחית לכביש 574

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8778 חלקות במלואן: 23, 24.
גוש: 8778 חלקי חלקות: 22, 25, 26, 27.
גוש: 8779 חלקי חלקות: 47, 48, 59, 60.

גוש: 8780 חלקי חלקות: 18, 22.

השינויים המוצעים:
לאשר את הבקשה לפרסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 
77 ומגבלות על הוצאת היתרים לפי סעיף 78 לחוק ל-3 שנים 

בתנאים הבאים:
לא יינתנו היתרי בנייה ולא תותר חלוקת קרקע על השטח   .1
ובאזור המגורים,  באזור החקלאי  הכלול בתחום התכנית 
למעט לתוספות בנייה למבנה קיים בהיתר, על פי קונטור 

המבנה הקיים.
 3 עד  או  החדשה  התכנית  להפקדת  עד  המגבלות  תוקף   .2

שנים לפי המוקדם.
הזכויות  לבעלי  תשלחנה  הפרסום  על  אישיות  הודעות   .3

בחלקות שבתחום הפרסום. 

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתנאים,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 
04-8633455, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון, 
ת"ד 241, עארה 3002500 כל מעוניין, בקרקע, בבנין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי 
סעיף 78 לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה 

קפלן 2, ירושלים 91061, טלפון 02-6701535 או 02-6701596.
ליאת פלד  

מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
טב/ 3030

שם התכנית: שכונה הכוללת 1310 יח"ד במזרח טייבה.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

טב/ 3030 

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

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי: חדרה, מנשה-אלונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
302-0258830

שם התכנית: עדכון רצועת קווי מים מקיסריה 
למוביל הארצי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 302-0258830 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
משח/ 26 שינוי 
חד/ 1179 שינוי 

ג/ 1311/ חד/ 1330/ מ/ 348 שינוי 
חד/ 2020 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה, יישוב: גן שמואל 

מקטע אחד ממערב לקיבוץ גן שמואל ומקטע שני מצפון לבית 
אליעזר בחדרה.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 7726 חלקי חלקות: 2, 236.
גוש: 10018 חלקי חלקות: 15, 25, 33, 42, 44, 45, 58.

גוש: 10022 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
גוש: 10028 חלקי חלקות: 1, 5, 17, 36.

גוש: 10030 חלקות במלואן: 7.
גוש: 10030 חלקי חלקות: 1, 9, 10, 11, 12.

גוש: 10031 חלקי חלקות: 5, 6, 7.

מטרת התכנית:
מי  )מי שתיה מותפלים,  קווי מים  עדכון תוואי רצועת מעבר 
לרצועת המוביל  ועד  קיסריה-חדרה  קולחין( מאזור  ומי  יבוא 

הארצי, בהתאם למצב הקיים בשני מקטעים.

עיקרי הוראות התכנית: 
בפועל,  לקיים  בהתאם  המים  קווי  מעבר  רצועת  תוואי  עדכון 
בייעודי קרקע שונים, תוך מתן הנחיות וקביעת מגבלות לשימושים 

הקיימים בתחום הרצועה והסרתם בשטחים הרלוונטיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,866 עמוד  התשעז,   ,7381 הפרסומים  ובילקוט   09/12/2016

בתאריך 17/11/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חדרה, 
ו.מקומית לתכנון  9 חדרה 38100 טלפון:04-6303113,  יפה  הלל 
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גבולות התכנית: 
לוד

גושים וחלקות:
גוש: 3977, מוסדר, חלקות במלואן: 59.

מטרת התכנית:
למסחר  בנייה  שטחי  תוספת  עם  המתחם  של  מחדש  תכנון 
ותעסוקה ולמבנים ומוסדות ציבור, תוך שמירה על רצף עירוני 

ירוק לאורך נחל איילון.

עיקרי הוראות התכנית: 
מבנים  ותעסוקה;  למסחר  ושפ"פ  מתעשייה  ייעוד  שינוי  א.  

ומוסדות ציבור; שצ"פ ודרך.
תוספת שטחי בנייה בייעוד מסחר ותעסוקה בשיעור של  ב.  
ותעסוקה  למסחר  בנייה  שטחי  סה"כ  עיקרי.  מ"ר   35,292

יהיו עד 86,200 מ"ר עיקרי.
הקצאת מגרש וזכויות למבנה ציבור ובנוסף שטחים בנויים  ג.  

לשימוש ציבורי במתחם.
קביעת הוראות בנייה והגדלת מספר הקומות מ- 3 קומות  ד.  

ל-8 קומות מעל קומת קרקע גבוהה+ קומה טכנית.
שינוי בהסדרי תנועה וחניה. ה.  

קביעת הנחיות לתכנון ופיתוח המעברים הציבוריים. ו.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,125 עמוד  התשעו,   ,7119 הפרסומים  ובילקוט   11/09/2015

בתאריך 24/09/2015

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לוד, 
המעוניין  וכל  טלפון:08-9279967,   71104 לוד   1 קומנדו  ככר 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רצ/ 2030

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

רצ/ 2030 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
חלק מתחום הרשות

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מרחבי תכנון גובלים בתכנית:
חולון, בת-ים, נס ציונה, באר יעקב, מועצה אזורית עמק לוד 

ומועצה אזורית גן רווה.

מטרת התכנית:
חיים  איכות  להבטחת  כוללת  תכנונית  מסגרת  התווית  א.  
מיקומה  יתרונות  ניצול  תוך  העיר  תושבי  לכלל  עירונית 

במרחב המטרופוליני של תל- אביב.
התעסוקה  בתחום  העיר  של  הכלכלי  מעמדה  העצמת  ב. 
ריכוז מאמץ  ידי הגדלת מספר מקומות העבודה תוך  על 

למשיכת תעסוקה מתקדמת לעיר.
השוכנת  אחת  לעיר  השונות  העירוניות  הרקמות  איחוד  ג.  
לחוף הים, וחיבורה לים, תוך הגדרת תפקידן ברמה הכלל 

עירונית ופיתוחן תוך ניצול יתרונותיהן היחסיים.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ממ/ 1232 שינוי 
טב/ 560/ 25/ ו שינוי 

טב/ 3400 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טייבה.

גושים וחלקות:
גוש: 7852 חלקי חלקות: 29 - 31, 33 - 34.

גוש: 7853 חלקות במלואן: 2, 3 - 5, 8 - 12.
גוש: 7853 חלקי חלקות: 1, 6 - 7, 13 - 14.

גוש: 7854 חלקי חלקות: 24, 58, 60, 65 - 67.
גוש: 7857 חלקות במלואן: 1 - 2, 10 - 13.

גוש: 7857 חלקי חלקות: 3, 8 - 9, 14.
גוש: 8072 חלקות במלואן: 24.

מטרת התכנית:
חזית  עם  מגורים  למגורים,  חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי   .1
משולבות  דרכים  שב"צים,  שצ"פים,  דרכים,  מסחרית, 

ושבילים להולכי רגל.
הסכמת  ללא  התכנית  שטח  בכל  מחדש  וחלוקה  איחוד   .2

הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
3. קביעת הוראות וזכויות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,519 עמוד  התשעד,   ,6669 הפרסומים  ובילקוט   17/11/2013

בתאריך 07/10/2013.

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

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':406-0144741

שם התכנית:מתחם אלדן - לוד לד/183
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

406-0144741, גרסת התכנית: הוראות - 54 תשריט - 26
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר תכנית סוג היחס 
לד/ 18 שינוי 

לד/ 1000 שינוי 
לד/ 1012 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 18 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית תחום ממערב: על ידי רחוב הלל סילבר. מצפון: 
שצ"פ וחלקה 30 )בניין מקורות(, ממזרח: שצ"פ עד לנחל איילון. 

מדרום: רח' המחקר )דרך 90( ותחנת דלק.
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קביעת עקרונות לפיתוח בר-קיימא ועקרונות לבנייה ירוקה. י.  
קביעת מתחמים לשימור והוראות להכנת תכניות הכוללות  יא.  

מרכיבי שימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3503 עמוד  התשעה,   ,6987 הפרסומים  ובילקוט   07/08/2014

בתאריך 11/02/2015

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

.iplan.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':414-0164038

שם התכנית:שער המדע רחובות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
גרסת   ,414-0164038 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 90 תשריט - 34
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר תכנית סוג היחס 
רח/ 2005/ ה/ 5 שינוי 
רח/ 2005/ ה/ 7 שינוי 

מח/ 120 שינוי 
רח/ 109/ 7 שינוי 

רח/ 2000/ ב/ 6 החלפה 
תמא/ 23/ א/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תתל/ 18 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 23/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בתחום ההפרדה המפלסית 139 הרצל ומסילת הרכבת בתחום 

תחנת הרכבת
מצפון למכון ויצמן ורחוב שרה ושמואל גוטהילף 

ממזרח לדרך אצ"ל

גבולות התכנית: 
רחובות

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3647 חלקי חלקות: 8, 110, 112.
גוש: 3695 חלקות במלואן: 214.

גוש: 3695 חלקי חלקות: 13, 33, 55, 83, 157, 167, 215, 218.
גוש: 3696 חלקות במלואן: 11.

גוש: 3696 חלקי חלקות: 1, 8, 9, 10, 12.

מטרת התכנית:
מצפון. רחובות  לעיר  חדשה  כניסה  יצירת  התכנית  מטרת 

התכנית מייצרת חיבור עירוני בין השימושים הגובלים למתחם 

פתוחים  ושטחים  בנויים  שטחים  בין  נכון  יחס  יצירת  ד.  
נוף וטופוגרפיה  תוך שמירה על ערכי טבע, פתוח עירוני, 

המיוחדים לעיר.
גיסא  מחד  ואתרים  מתחמים  לשימור  מדיניות  קביעת  ה.  

ואפשרות התחדשות ופיתוח מאידך גיסא.
באופן  והתחבורה  הדרכים  מערך  של  מושכל  פיתוח  ו.  
התומך בפיתוח האורבני תוך העדפת התחבורה הציבורית 

ואמצעי תחבורה חילופיים.

יחס לתוכניות אחרות:
תכניות  של  בתקפן  לפגוע  כדי  זו  תכנית  בהוראות  אין   .1
נאמר  אם  אלא  בהן,  שימור  הוראות  לרבות  מאושרות 

במפורש אחרת בתכנית זו.
הוראות  לבין  זו  תכנית  הוראות  בין  סתירה  של  במקרה    .2
התכניות  של  ההוראות  יחולו  המאושרות  התכניות  של 

המאושרות, אלא אם נאמר אחרת בתכנית זו.
לפני  וכן תכנית שהוחלט על הפקדתה  תכנית שהופקדה    .3
תחילתה של תכנית זו, רשאית הועדה המחוזית לאשרה או 
להפקידה )בהתאמה(, אף אם אינה תואמת הוראות תכנית 

זו ובלבד שקיימה בה דיון נוסף ונימקה את החלטתה.
אין בהוראות תכנית זו כדי לפגוע באפשרות למתן היתר    .4
בנייה מכוח הוראותיהם של תכניות מאושרות כל עוד הן 

עומדות בתקפן.
תכנית שתאושר על מתחם תכנון הכלול בתכנית זו ואשר    .5
מגבלות  על  מקלה  או  זכויות  המוסיפות  הוראות  כוללת 
הוראותיה  בין  תכלול  מאושרות,  מתכניות  הנובעות 
הוראה המבטלת את כל הזכויות הנובעות מכל התכניות 

המאושרות.
תקבע  זו  לתכנית  בהתאם  המוגשת  חדשה  תכנית  בכל    .6
המאושרת,   1  /1 רצ/  תכניות  הוראות   : כדלקמן  הוראה 
על תיקוניה, ככל שהן חלות בנוגע לתחום תכנית זו, בין 

במישרין ובין מכוח הפניה של תכניות מאושרות בטלות.

עיקרי הוראות התכנית: 
ניתן  שמוכחן  מפורטות  תכניות  להכנת  הוראות  קביעת  א.  

יהיה להוציא היתרי בנייה.
שטחי  ויעוד  קיימים  תעסוקה  שטחי  לפיתוח  כלים  יצירת  ב. 
המועסקים  מספר  את  להגדיל  במטרה  חדשים  תעסוקה 

בעיר.
הגדרת כלים תכנוניים לחיזוק המרכז ההיסטורי להפיכתו  ג.  

למוקד משיכה ופעילות מרכזית בעיר.
יצירת תהליכים שיחזקו את הרכב האוכלוסיה המגוון תוך  ד.  
כדי דאגה לצרכי האוכלוסיה החלשה בעיר ולאוכלוסיה 

צעירה המבקשת למצוא מגורים בעיר.
הגברת יעילות ניצול הקרקע ויצירת עתודות קרקע זמינות  ה.  
לצפי  בהתאם  עירונית  ולהתחדשות  למגורים  לבנייה 

האוכלוסיה שבבסיס התכנית.
קביעת תבנית הבנייה בעיר לרבות הגדרת אזורים לבנייה  ו.  
לגובה וקביעת הוראות לאישור תוכניות מפורטות לבנייה 

לגובה.
הגדרת כלים תכנוניים להתחדשות עירונית בשכונות העיר  ז.  

הוותיקות ובעיקר במרכז ובמזרח העיר ובאזורי תעסוקה.
יצירת מערכת שטחים ציבוריים פתוחים עשירה ומגוונת  ח.  

בכלל שטח העיר.
וקביעת  בעיר  עירוני  טבע  אתרי  של  והטמעה  הגדרה  ט.  

הוראות מיוחדות שיבטיחו אי פגיעה בהם.
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זמ/ 222 שינוי 
זמ/ 260 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מזכרת בתיה. רח' רוטשילד, רח' המייסדים, מזכרת בתיה 

גושים וחלקות:
גוש: 3897 חלקות במלואן: 7 - 8, 10 - 11, 13, 20 - 29, 33, 36 - 
 ,92 ,90 ,88 ,86 ,84 ,75 - 69 ,58 ,52 - 51 ,49 ,46 - 45 ,43 - 39 ,37

.139 - 137 ,135 ,98
גוש: 3897 חלקי חלקות: 19, 31 - 32, 50, 53.

גוש: 3898 חלקי חלקות: 450.
גוש: 3899 חלקות במלואן: 133 - 134, 153, 199, 353 - 354, 377.

גוש: 3899 חלקי חלקות: 135, 209, 212 - 213, 218.
גוש: 3916 חלקות במלואן: 4, 6, 11, 52 - 53, 106, 149 - 150, 152, 

.158 - 157 ,154
גוש: 3916 חלקי חלקות: 1, 18, 51, 72, 80, 159.

גוש: 5749 חלקי חלקות: 49.

מטרת התכנית:
,תיירותי  היסטורי  אופי  בעלי  מסחריים  שימושים  תוספת 

ואומנותי לאורך רח' רוטשילד.

עיקרי הוראות התכנית:
1. תוספת שימושים במבנים הפונים לרחוב רוטשילד ובמבנים/

חזית לשימור כמוגדר ומסומן בתכנית זמ/238, למעט שב"צ.
2. קביעת הוראות שיבטיחו את מגמות השימור ביישוב.

3. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1797 עמוד  התשסח,   ,5773 הפרסומים  ובילקוט   10/01/2008

בתאריך 05/02/2008.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה זמורה, 
ביל"ו סנטר קרית עקרון 70500 טלפון: 08-6223088, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
בר/ 279

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

בר/ 279 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
בר/ 147 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית עובד.

גושים וחלקות:
גוש: 3741 חלקי חלקות: 6 - 8, 38, 71.

גוש: 3749 חלקי חלקות: 1 - 3.
גוש: 3847 חלקות במלואן: 15, 31.

גוש: 3847 חלקי חלקות: 10, 30.
גוש: 3853 חלקי חלקות: 1, 34, 37.

שימושים  הוגדרו  בתוכניות  המתחדש.  רחובות  רכבת  תחנת 
של תעסוקה, חזית מסחרית, מבני ציבור. התוכנית משפרת את 
מערך התנועה לכלי רכב, משנה באופן משמעותי את המרחב 
הציבורי הקיים היום לטובת הולכי הרגל. כלל החניה בתכנית 

זו הינה חניה ציבורית.

עיקרי הוראות התכנית: 
או  קיימת  ודרך  ברזל  למסילת  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי    .1
תעסוקה  למסחר,  קרקע  ייעודי  של  וקביעה  מאושרת 
ותחבורה. הכוללים שימושים משרדיים, מסחר, מעבדות, 
אירועים  אולמות  כנסים,  אולמות  מוגן,  דיור  מלונאות, 

שימושים לרווחת העובדים, וחניונים ציבוריים.
קביעת ייעוד קרקע למרכז תחבורה הכולל מסוף אוטובוסים    .2

וחניה ציבורית.
מאושרת  או  קיימת  ודרך  משצ"פ  קרקע  ייעוד  שינוי    .3

וקביעה של ייעודי קרקע וזכויות בנייה לשב"צ ושצ"פ.
קביעת הוראות בדבר זכויות בנייה , גובה הבנייה, מספר    .4

הקומות , קווי בניין ומפלסי הקרקע.
קביעת שטחי בנייה לשימושי תעסוקה ומסחר בהיקף של    .5

90,300 מ"ר עיקרי. 
שינוי מערך התנועה הכולל כך שתתאפשר נגישות ישירה    .6

לחניונים למשתמשים השונים.
למשתמשים  המתייחסות  ופיתוח  בינוי  הוראות  קביעת    .7

במרחב הציבורי: הולכי רגל ורוכבי אופניים.
קביעת השימושים המותרים בכל מגרש ומגרש.    .8

קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים.   .9
קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.   .10

קביעת הוראות לזיקת הנאה.   .11
רחוב  בין  המקשרת  לדרך  ופיתוח  לבינוי  הנחיות  קביעת    .12

הרצל לרחוב אבינועם נחמני.

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

רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':זמ/ 238/ 4
שם התכנית: הוספת שימושים לאורך רחוב רוטשילד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס':זמ/ 238/ 4 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

זמ/ 238 שינוי 
זמ/ מק/ 260/ 1 שינוי 
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גושים וחלקות:
גוש: 18984, מוסדר, חלקי חלקות: 126, 127, 128, 129, 130, 291.

X: 227035 קואורדינטה
Y: 758400 קואורדינטה

מטרת התכנית:
קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה בשטח המיועד למבני ציבור

עיקרי הוראות התכנית: 
1. קביעת זכויות בנייה.

2.קביעת הוראות בנייה ועיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1892 עמוד  התשעז,   ,7410 הפרסומים  ובילקוט   13/01/2017

בתאריך 28/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 טלפון:04-9085671, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
212-0451526

שם התכנית: תחנת קצה הר יונה בנצרת עילית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת 
עילית מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 212-0451526, גרסת 

התכנית: הוראות - 14 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

1 /02 /44 שינוי 
1 /02 /50 שינוי 

ג/ במ/ 289 כפיפות 
ג/ 14771 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת עילית רחוב: מעלה יצחק .

שטח מצפון ובצמוד לרח' מעלה יצחק בשכונת הר יונה בנצרת 
עילית.

X: 231940 קואורדינטה
Y: 737321 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 17471 חלקי חלקות: 23, 24, 45.
גוש: 17822 חלקי חלקות: 47, 48, 49.

מטרת התכנית:
לאפשר הקמת תחנת קצה לאוטובוסים, לרבות מבנה לנהגים, 
בנצרת  יונה  הר  בשכונת  יצחק  מעלה  לרח'  ובצמוד  צפונית 

עילית.

מטרת התכנית:
הרחבת מושב בית עובד ושינוי ייעוד שטח חקלאי גובל: 

א',  למגורים  בנחלה  ומגורים  חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי    .1
דרכים,  הנדסיים,  פתוח,מתקנים  ציבורי  שטח  לאומי,  גן 
דרכים משולבות ושביל. וכן שינוי דרך קיימת לשטח לגן 

לאומי.
הקצאת מגרשים ל- 75 יח"ד להרחבת בית עובד.    .2

הקצאת מגרשים ל- 37 יח"ד בחלקה פרטית.   .3
ביטול דרכים קיימות וקביעת דרכים חדשות, כולל שינוי    .4

דרכי הגישה למושב.
שינוי קו בנין לכביש 4303 מ- 50 מ' ל- 40 מ'.   .5

קביעת הוראות בנייה ופיתוח.    .6
אחוד וחלוקת לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.   .7

קביעת הוראות לפתוח נופי.   .8

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3291 עמוד  התשסט,   ,5939 הפרסומים  ובילקוט   05/03/2009

בתאריך 06/04/2009.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
וכל המעוניין רשאי   ,  60948 ברנר  גבעת  ברנר  גבעת  שורקות, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0339457

שם התכנית: תחנת משנה לכיבוי אש - כרמיאל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

208-0339457, גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ג/ 424 שינוי 
ג/ 4903 שינוי 

ג/ 15609 שינוי 
גנ/ 17007 כפיפות 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
ג/ 21056 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בקרבת הכניסה המערבית של העיר כרמיאל וכביש אזורי 784 

)כרמיאל-משגב(.
האתר גובל עם רחוב דרור, המקשר את הכניסה המערבית עם 

אתר מרכז התחבורה של העיר.
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גוש: 13604 חלקות במלואן: 31, 32, 33, 34, 35.
גוש: 13604 חלקי חלקות: 27, 28, 29, 36, 37.

גוש: 13605 חלקות במלואן: 87.
גוש: 13605 חלקי חלקות: 36, 59, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 

.100 ,97 ,96 ,95
גוש: 13606 חלקי חלקות: 1, 2, 23, 25, 26.

מטרת התכנית:
מערכת  והתווית  הדרומי  התעשייה  אזור  של  מחדש  תכנון 

דרכים חדשה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע מיער נטע אדם לדרך, א.  

שינוי ייעוד מדרכים ושצ"פ לתעשיה ולהפך,   
שינוי ייעוד מדרכים ותעשיה לשצ"פ ולהפך,   
שינוי ייעוד מתעשיה ושצ"פ לדרכים ולהפך,   

שינוי ייעוד מתעשיה ושצ"פ למתקנים הנדסיים.   
קביעת אזורים המיועדים לתעשייה תוך חלוקתם למגרשי  ב.  

תעשייה.
התווית מערכת דרכים לשירות אזור התעשייה. ג.  

קביעת שטח למתקנים הנדסיים. ד.  
קביעת הוראות בנייה למגרשי התעשייה. ה.  

קביעת הוראות בנושאי איכות הסביבה. ו.  
שינוי בהוראות וזכויות בנייה. ז.  

שינוי קווי בניין צדדים מ-3 ל-5 מטר. ח.  
הגדלת גובה מבני התעשייה מ-14 מטר ל-30 מטר. ט.  

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

לתכנון ולבנייה צפת, ירושלים 7 צפת טלפון:04-6927467

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 18291
שם התכנית: טורבינות רוח בהר "בני צפת", רמת הגולן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 18291 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
תמא/ 3/ 2 כפיפות 

תמא/ 10/ ד/ 12 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 3/ 11/ ב כפיפות 

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לתחנת תחבורה ציבורית.

ב. הרחבת דרך.
ג. קביעת זכויות והוראות בנייה בתחום תחנת תחבורה ציבורית.

ד. קביעת הוראות לביצוע התכנית.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 17000 עילית  נצרת   16 גלבוע  עילית,  נצרת  ולבנייה  לתכנון 

טלפון:04-6478828

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':216-0237255

 שם התכנית:ג/21838 - אזור תעשיה צפת - 
החלק הדרומי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת   ,216-0237255 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 30 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר תכנית סוג היחס 

ג/ 12617 שינוי 
ג/ 4081 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 37 כפיפות 
ג/ 20919 כפיפות 
ג/ 14476 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
החלק הדרומי של אזור התעשייה הדרומי של צפת.

X: 245625 קואורדינטה
Y: 762750 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
צפת

גושים וחלקות:
גוש: 13602 חלקי חלקות: 108, 122.

גוש: 13603 חלקי חלקות: 44, 45, 46, 62, 64.
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גושים וחלקות:
גוש: 200000 חלקי חלקות: 41, 68, 70.

X: 274500 קואורדינטה
Y: 749750 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת הישוב חיספין בשני אשכולות, תוספת שטחים לצרכי 

ציבור, מסחר, תעסוקה, כבישים וחניה לישוב הקיים.

יח"ד   363 ל  יח"ד   493 הוספת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאושרות = סה"כ 856 יח"ד בישוב.

אחרת  מפורטת  תכנית  בו  חלה  שלא  משטח  ייעוד  שינוי   .2
ליעודים המסומנים בתשריט.

3. הקצאת שטח לתעסוקה והרחבת השטח לצרכי ציבור.
4. שינוי ייעוד משטח ספורט לדרך, לתעסוקה, לשצ"פ, למגורים 

א' ולמבנה ציבור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7247 עמוד  התשע"ו,   ,7272 הפרסומים  ובילקוט   20/05/2016

בתאריך 25/05/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גולן, קצרין 12900 טלפון:04-6969712, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':204-0327395

שם התכנית: נורית- הרחבה ג/22491
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,204-0327395 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הגלבוע 

גרסת התכנית: הוראות - 35 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ג/ גל/ מק/ 327 שינוי 
ג/ 13755 שינוי 
ג/ 11942 שינוי 

ג/ 116 שינוי 
204-0240242 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 8 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נורית.

X: 234007 קואורדינטה
Y: 716352 קואורדינטה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור הר 'בני צפת', צפון מזרח רמת הגולן.

גושים וחלקות:
גוש: 201000 חלקי חלקות: 11, 24.

X: 278150 קואורדינטה
Y: 772250 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בני  הר  על  קיימת  רוח  טורבינת  אתר  של  סטטוטורית  הסדרה 

צפת.

עיקרי הוראות התכנית: 
הוראות למתקן הנדסי לייצור חשמל מאנרגיית רוח.   .1

קביעת הספק ייצרו החשמל.   .2
קביעת תנאים, הנחיות והוראות בנייה למתן היתרי בנייה    .3

להקמה וחיבור המתקן לרשת החשמל הארצית.
למניעה  הסביבה  איכות  על  לשמירה  הוראות  קביעת    .4

ומזעור של מפגעים סביבתיים.
קביעת ייעוד דרך ציבורית המיועדת להפקעה.   .5

התחברות בפניות ימניות בלבד לדרך אזורית 982, בהתאם    .6
להחלטת מועצה ארצית מיום 28/1/16.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8972 עמוד  התשע"ו,   ,7318 הפרסומים  ובילקוט   19/08/2016

בתאריך 09/08/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גולן, קצרין 12900 טלפון:04-6969712, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21796
שם התכנית: חיספין הרחבה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21796 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
ג/ 5025 שינוי 

תרשצ/ 1/ 17/ 1 כפיפות 
ג/ במ/ 49 כפיפות 
ג/ 17503 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 3/ 11/ ב כפיפות 

תממ/ 2/ 3 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ג/ מק/ 11574/ 02 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חספין.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית לכביש 805 בסכנין בשכונה המזרחית ליד בנין העירייה 

החדש.
X: 228775 קואורדינטה
Y: 751825 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19284, מוסדר, חלקי חלקות: 46, 47, 48.

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה במגרש מגורים בסכנין.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי הבנייה .   .1

הגדלת גובה ומס' הקומות בבניין.   .2
שינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.   .3

הגדלת תכסית הבנייה.   .4
להקלה  בהתאם   805 אזורית  מדרך  בניין  קו  של  הסדרה    .5

שהתקבלה בהיתר 577/2009.
תוספת שימוש מסחר.   .6

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.    .7

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
262-0405134

שם התכנית: ג/ 22858 הגדלת זכויות בנייה בסכנין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 262-0405134, גרסת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ג/ 9169 שינוי 
ג/ 668 שינוי 

ג/ 9354 שינוי 
ג/ 12906 שינוי 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 20852 חלקי חלקות: 11.
גוש: 20854 חלקי חלקות: 6, 7, 19, 20, 21, 24, 27, 28.

גוש: 20862 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 10, 14, 15.
גוש: 20863 חלקי חלקות: 1, 7.

מטרת התכנית:
הרחבת הישוב נורית בחלקו המזרחי. 

עיקרי הוראות התכנית:
1. קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי הקרקע בתכנית.

2. קביעת זכויות והוראות בנייה, תכסית ועיצוב אדריכלי.
3. קביעת הוראות ותנאים למתן היתר.

4. קביעת הנחיות בדבר כריתה, העתקה ו/או שמירת עצים.

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

לתכנון ולבנייה הגלבוע, עין חרוד )מאוחד( טלפון:04-6533237

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
262-0376541

שם התכנית: ג/22859 הגדלת זכויות בנייה במגרש 
מגורים בסכנין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 262-0376541, גרסת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ג/ 9169 שינוי 
ג/ 668 שינוי 

ג/ 9354 שינוי 
ג/ 12906 שינוי 
ג/ 14236 שינוי 
תמא/ 3 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין.

במזרח סכנין ליד ב"ס אלחכמה.
X: 229675 קואורדינטה
Y: 752000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 21130 חלקות במלואן: 75, 76, 77, 78, 79.
גוש: 21130 חלקי חלקות: 183, 185.

מגרשים:
75 - 79 בהתאם לתכנית ג/ 12049.

מטרת התכנית:
ביטול הרחבת דרכים בסכנין

עיקרי הוראות התכנית: 
ביטול הרחבת דרכים שנעשתה בתכנית ג/12735 , והחזרת    1-

תוואי הדרכים למצב המאושר בתכנית ג/12049
הסדרת קווי בניין עבור מבנים קיימים.    2-

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   3-

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
262-0459974 

שם התכנית: הסדרת תוואי דרך בחלקות 27,34 - 
סכנין ג/23021

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת   ,262-0459974 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל 

התכנית: הוראות - 5 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ג/ 9169 שינוי 
ג/ 7538 שינוי 
ג/ 6671 שינוי 

ג/ 12735 כפיפות 
ג/ 21028 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין.

במערב סכנין וליד כביש 805.
X: 227069 קואורדינטה
Y: 752259 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19279 חלקי חלקות: 45.
גוש: 19319 חלקי חלקות: 16, 17.

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה בסכנין

עיקרי הוראות התכנית:
-1 הגדלת זכויות הבנייה 

-2 הגדלת מס' הקומות 
-3 שינוי קווי הבנייה בהתאם למסומן בתשריט.

-4 הגדלת תכסית הבנייה

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
262-0443630

שם התכנית: ג/23147 ביטול הרחבת דרכים בסכנין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 262-0443630, גרסת 

התכנית: הוראות - 11 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

ג/ 12049 שינוי 
ג/ 21726 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 
ג/ 12735 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
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תמא/ 16/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור מבני משק, בחלק הדרום-מזרחי של קיבוץ עין הנצי"ב.

X: 247850 קואורדינטה
Y: 708100 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
עמק המעיינות

גושים וחלקות:
גוש: 22870, מוסדר, חלקי חלקות: 7.

מטרת התכנית:
מפסולת  מתחדשת  לאנרגיה  מקומיים  תשתית  מתקני  הקמת 

)מתקני ביו-גז(.

עיקרי הוראות התכנית: 
לפי  משק  מבני  ביעוד  תשתית  למתקני  שימוש  הוספת    .1

תכנית מאושרת ג/19731.
הוספת זכות בנייה ביעוד מבני משק   .2

קביעת קווי בניין וגבהי בנייה   .3
קביעת הוראות בינוי   .4

קביעת הנחיות סביבתיות   .5
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .6

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

לתכנון ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן טלפון:04-6065850

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

תשמ"ט - 1989.
אורי אילן  

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

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

פר"ק 56351-05-17

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

ובעניין פירוק חברת אם.אס.טי טכנולוגיית הפרדת מינרלים 
בע"מ, ח"פ 51-530669-4, מרח' קהילת סופיה 2, תל אביב.

והמבקשים: תומר משרקי, מרח' ירושלים 19, קריית אונו, 
פתח   ,5 האודם  מרח'  יצחק  עזרא  עו"ד  ב"כ  ע"י  כולם  ואח', 

תקווה 49751, טל' 03-9221895, פקס' 03-9214192.

262-0223438 שינוי 
ג/ 12735 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין רחוב.

250 מ' צפונית מכיכר מכללת סכנין על כביש 805.
X: 229410 קואורדינטה
Y: 752039 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 גוש: 19270 חלקי חלקות: 140.
גוש: 19290 חלקי חלקות: 27, 32, 33, 34, 36, 134.

מטרת התכנית:
הסדרת תוואי דרך לפי מצב מאושר קודם שעל פיו ניתנו היתרי 

בנייה

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים ב' )ביטול דרך(.

2. שינוי ייעוד ממגורים א' וממבני ציבור לדרך )הרחבת דרך(.
3. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

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

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':202-0268052

שם התכנית: מתקני תשתית עין הנצי"ב )ג/22259(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת   ,202-0268052 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 21 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר תכנית סוג היחס 

ג/ 19731 שינוי 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.7.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון.

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

מוחמד חלף, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

טלקום אקספרט בע"מ
)ח"פ 51-530577-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 27.7.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, רח' קויפמן 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש-לוי, עו"ד, מפרקת  

מ.ו.ש.ט - השקעות בע"מ
)ח"פ 51-383455-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 27.7.2017, בשעה 10.00, במשרדי עו"ד משה כהן, רח' 
המגינים 39, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עפרה וולקוב, עו"ד, מפרקת  

ביו פאד בע"מ
)ח"פ 51-366209-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.7.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 12.7.2017.

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

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 39489-05-17

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

ובעניין פירוק חברת ע.ר.ל.נ. שירותים ושיפוצים בע"מ, ח"פ 
51-354982-4, אצל חסן וואוויה, קלנסווה 42837.

והמבקשים: עבד אלראוף מוחמד אבו חסן, אחמד דרובי, 
איאד עליאן, אשרף דבור, בשאר סלאמה, מוחמד דרובי, עאמר 
עבד אלחק, תושב טולכרם שבשטחי הרשות הפלסטינית, ע"י 
ב"כ עו"ד מוחמד חלף, רישיון מס' 49755, מרח' בשביס זינגר 30, 

פתח תקווה 49779, טל' 03-9210387, פקס' 03-9247268.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.7.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

לפני מועד הדיון.

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

מוחמד חלף, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 22075-06-17

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

ובעניין פירוק חברת ד.נ. עמי ישראל בע"מ, ח"פ 51-337683-0, 
מרח' הנח"ל 8, פתח תקווה 49273.

והמבקש: זוהיר הבאש, תושב קלקילייה שבשטחי הרשות 
הפלסטינית, ע"י ב"כ עו"ד מוחמד חלף, רישיון מס' 49755, מרח' 
פקס'  ,03-9210387 טל'   ,49779 תקווה  פתח   ,30 זינגר   בשביס 

.03-9247268
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המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  אור   ,10 אביב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת  

פוקט הפקות 2008 בע"מ
)ח"פ 51-414780-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חטיבת  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,3.9.2017 ביום  תתכנס 
הצנחנים 33, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי אברמוביץ, מפרק  

מעגן ניהול נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-448802-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
משרד  המפרקת,  אצל   ,14.00 בשעה   ,4.9.2017 ביום  תתכנס 
עורכי דין מימוני שלוש, רח' החשמונאים 100, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אסנת אהרוני שלחון, עו"ד, רו"ח, מפרקת  

מוניות ערי השרון תחבורה ציבורית בע"מ
)ח"פ 51-246927-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
משרד  המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה   ,4.9.2017 ביום  תתכנס 
עורכי דין מימוני שלוש, רח' החשמונאים 100, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אסנת אהרוני שלחון, עו"ד, רו"ח, מפרקת  

איידנטיספיר בע"מ
)ח"פ 51-381343-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

שבלת  דין  עורכי  במשרד   ,17.00 בשעה   ,31.7.2017 ביום  תתכנס 
ושות', רח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי ברגר, מפרק  

לאק טיים בע"מ
)ח"פ 51-358571-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 1.8.2017, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' יעבץ 33, תל 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית לייזרוב, עו"ד, מפרק  

מגרשים ס.ב.א. בע"מ
)ח"פ 51-375055-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.8.2017 ביום  תתכנס   הנ"ל 
האורגים 35, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון איפרגן, רו"ח, מפרק  

דיל קראש בע"מ
)ח"פ 51-530813-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.8.2017, בשעה 17.00, אצל אייל סולניק, רח' הדר 2, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל גל, מפרק  

ג'י.פי.ג'י השקעות בע"מ
)ח"פ 51-535136-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 10.8.2017, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' משה 
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רח' הלל יפה 11, בניין קורן, קומה 9, חדרה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק  

כרמים מרכז חינוך וקהילה בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-514114-1(

)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 21.5.2017, התקבלה החלטה 
פק-חלמיש,  יוליה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרקת   ,054-4600304 טל'   ,4648591 הרצליה   ,1 דליה  מרח' 

החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יוליה פק-חלמיש, עו"ד, מפרקת

כרמים מרכז חינוך וקהילה בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-514114-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 10.12.2017, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' דליה 1, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוליה פק-חלמיש, עו"ד, מפרקת  

מור מלניק נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-266593-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עודד מור, מרח' מנחם בגין 11, רמת גן, 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.

 ,25.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 

 ,100 11.00, אצל המפרק, ת"ד  14.9.2017, בשעה  תתכנס ביום 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,3885700 המעפיל  קיבוץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל הלפרין, מפרק  

ארנתן בע"מ
)ח"פ 51-040898-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבא  רח'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.8.2017 ביום  תתכנס 
הלל 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי גלוסקה, מפרק  

שי-על חקירות ומידע בע"מ
)ח"פ 51-236819-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 8.8.2017, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, קיבוץ מצובה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

שי פקר, מפרק  

ברכת חיים מבנים לעסקים בע"מ
)ח"פ 51-543384-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,20.8.2017 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  יהוד, לשם הגשת  העצמאות 40, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי חי אדמוני, עו"ד, מפרק  

כל גן בע"מ
)ח"פ 51-151691-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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עדי ירושלים לזכויות התושבים והעובדים בע"מ
)ח"פ 51-276035-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עדי סול לוי-איתן, מרח' הקונגרס 11, חולון, טל' 052-8194886, 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 21.00, במשרדי המפרק, רח' השיטה 21, חולון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

עדי, סול לוי-איתן, מפרק

רוקי חזק בענף בע"מ
)ח"פ 51-452855-3(

)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   ,11.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שגיא וקסלמן, מרח' הסיבים 24, ת"ד 7300, פתח תקווה 4959382, 

טל' 072-2507572, למפרק החברה.

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

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

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  08.30, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק

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

עודד מור, עו"ד, מפרק

ג'נריס ג'.א.א. בע"מ
)ח"פ 51-498504-3(

)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   ,28.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 
למפרק   ,054-4884408 טל'  אביב,  תל   ,6 מנורה  מרח'  רפפורט, 

החברה.

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

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

 ,28.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף רפפורט, מפרק

וופלמנץ בע"מ
)ח"פ 51-522643-9(

)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   ,1.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת   ,050-7696114 טל'  נהריה,   ,3 הטופח  מרח'  ברק,  תמר 

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.

 ,3.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמר ברק, עו"ד, מפרקת
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קונפורטי - תכנון ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-181587-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,33111 חיפה   ,2 שוקרי  חסן  מרח'  טורנר-שטרנברג,  אורית 

04-8665184, 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.

 ,26.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית טורנר-שטרנברג, עו"ד, מפרקת

נ. אבן יסוד יזמות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-515588-5(

)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   ,11.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מיכאל שרביט, מרח' צה"ל 8, ת"ד 213, בניין סולל בונה, קומה 2, 

חדר 221, אשקלון, טל' 08-6423636, למפרק החברה.

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

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

 ,12.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

מיכאל שרביט, עו"ד, מפרק

אמת - אדלר מחשוב תוכנות
)ח"פ 51-308791-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל 
אדלר, מרח' קדושת אהרן 2, ירושלים, טל' 02-5001151, 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.

 ,22.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל אדלר, מפרק

אל פלו, מסננים, מנדפים, חדרים נקיים בע"מ
)ח"פ 51-455687-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
קרן שמש-ברוך, מרח' נחום סוקולוב 19, נתניה, טל' 054-9755521, 

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.

 ,22.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן שמש-ברוך, עו"ד, מפרקת
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רם-אביר חברה לעבודות עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-205817-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.5.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  משה,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אקסודוס 48/3, אשקלון, טל' 052-6348489, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז משה, עו"ד, מפרק

אשדר ג'רוזלם טאואר ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-509640-2(

)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 29.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור אריאלי, מרח' יגאל 

אלון 57, תל אביב, למפרקת החברה במקום מאיר אזנקוט.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אור אריאלי, מפרקת

ליס פסגות שירותים בע"מ
)ח"פ 51-351436-4(

)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 29.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מייק, עו"ד, מפרק

הסעות היובל בע"מ
)ח"פ 51-262392-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 ,15 מת"ד  ג'רבי,  עצמונה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מושב חזון 20105, טל' 04-6989589, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עצמונה ג'רבי, מפרקת

מעגן הנצלה בע"מ
)ח"פ 51-234902-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאור עייש, מרח' קרן 

היסוד 1, קריית ביאליק, טל' 04-3732000, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאור עייש, עו"ד, מפרק

י.ג.נ.א. בע"מ
)ח"פ 51-234502-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.6.2017, התקבלה החלטה 
משד'  גפן,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 45, תל אביב, טל' 03-7109191, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי גפן, עו"ד, מפרק
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י.ג.נ.ב. בע"מ
)ח"פ 51-234503-4(

)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 13.6.2017, התקבלה החלטה 
משד'  גפן,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 45, תל אביב, טל' 03-7109191, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי גפן, עו"ד, מפרק

י.ג.נ.ג. בע"מ
)ח"פ 51-234504-2(

)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 13.6.2017, התקבלה החלטה 
משד'  גפן,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 45, תל אביב, טל' 03-7109191, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי גפן, עו"ד, מפרק

מודל - טק סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-300403-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.6.2017, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועה מזרחי, מרח' 

מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נועה מזרחי, עו"ד, מפרקת

דג הכסף שערי ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-054915-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.6.017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב שלמה דוניץ, למפרק 

החברה.

יעקב שלמה דוניץ, מפרק

אימפלס דיינמיקס תפעול )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-547084-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מארק בורנשטיין, למפרק 

החברה.

מארק בורנשטיין, מפרק

מ.ח.ר. יעוץ וקשרי חוץ בע"מ
)ח"פ 51-438524-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,5.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן משה רייך, מרח' 

הקבלן 26, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן משה רייך, מפרק

ל.ש. מאלי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-426185-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.6.2017, התקבלה החלטה לפרק 
 את החברה מרצון ולמנות את שי פרמינגר, מרח' פנחס שיינמן 6, 

תל אביב, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ארז נחום, רו"ח, מפרק

סידמנשן )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-299416-1(

)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 5.6.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום,  ארז  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פנקס 60/20, תל אביב, טל' 03-5443413, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז נחום, רו"ח, מפרק

נובל פרסום בע"מ
)ח"פ 51-127382-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נורית לוי, מרח' הבנים 4, 

הרצליה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נורית לוי, מפרקת

בקר הנדסת מערכות טורבו 2005 בע"מ
)ח"פ 51-369794-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי ביום 7.6.2017, התקבלה 
)בהתאם  החברה  של  המניות  בעלי  כל  ידי  על  בכתב  החלטה 
החברה  את  לפרק  התשנ"ט-1999(,  החברות,  לחוק   76 לסעיף 
חיפה   ,2250 מת"ד  רוזנברג,  אביטל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

3102102, טל' 073-3354033/4584, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אביטל רוזנברג, עו"ד, מפרקת

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי פרמינגר, מפרק

פרנזידנט בע"מ
)ח"פ 51-554173-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  קיטאי,  עו"ד אהרון  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

אורלוב 77, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון קיטאי, עו"ד, מפרק

הגילגל יזמות חינוכיות בע"מ
)ח"פ 51-343428-2(

)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 5.6.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום,  ארז  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פנקס 60/20, תל אביב, טל' 03-5443413, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז נחום, רו"ח, מפרק

א.ג. חבקוק בע"מ
)ח"פ 51-343429-0(

)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 5.6.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום,  ארז  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פנקס 60/20, תל אביב, טל' 03-5443413, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

יודפת 142, דירה דהן יוסף
5, נצרת עילית

10:30ראשון לציון209997911905/10/201730/10/2017נתניה

כרמי ליאת 
לאה

11:30ראשון לציון269995207524/07/201717/09/2017נתניהמשמר הירדן

החשמונאים 8, לויט איליה
בני ברק

10:30ראשון לציון179980010123/07/201717/09/2017נתניה

 10:00תל אביב019649634010/09/201717/09/2017תל אביבהערבה 10, חולוןאילן לוי

אלכסנדר 
קלנר

ערוגות 8, פרדס 
חנה-כרכור

 11:00תל אביב019580006711/09/201717/09/2017תל אביב

 בכורים 8,גלינה שוסטר
קריית אתא

 12:30תל אביב019983733711/09/201717/09/2017תל אביב

ביאליק 100, אנדרי שקרלט
רמת גן

 10:00תל אביב019733312311/09/201701/10/2017תל אביב

 סומך 4,גילעד גרמא
בני ברק

 09:00תל אביב019654749711/09/201723/01/2018תל אביב

אבידן שמעון ערן להב
16, ראשון לציון

דחיית 11:00תל אביב019972101820/09/201601/10/2017תל אביב
מועד 

דיון

שירלי 
אופטובסקי

הרב רפאל 18, 
נתניה

 09:00תל אביב019944133616/09/201715/10/2017תל אביב

רצון מנחם 16, מור פרי
פתח תקווה

 11:00תל אביב019811812916/09/201715/10/2017תל אביב

הלוטוס 25, רמת משה שבאג
אפעל, רמת גן

 10:00תל אביב019892810616/09/201715/10/2017תל אביב

אינה 
אלכסנדרובסקי

החשמונאים 9, 
טבריה

 10:00תל אביב019722712718/09/201723/01/2018תל אביב

11:30ראשון לציון269997408818/09/201730/10/2017נתניהכפר קרעחסן חלף

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.

תיקון טעות דפוס
במינוי מפקחים ברשות מקומית )קדימה-צורן(, שהתפרסם בילקוט הפרסומים 7526, התשע"ז, עמ' 6772, בפתיח, במקום "ואורן 

שרה" צריך להיות "ואורן שרת".

)חמ 3-1923(


