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הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים תת"ל 110 כביש 4 ממחלף גן רווה 
למחלף מורשה 

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בהתאם לסעיפים 76ג)1( ו–77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק, 
 5( התשפ"א  בניסן  כ"ג  מיום   05/2021 מס'  בישיבתה  כי  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה  בזה  מודיעה 
באפריל 2021(, החליטה על הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' 110 - כביש 4 ממחלף גן רווה למחלף מורשה )להלן - התכנית(, 

וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית כמפורט להלן:

בתחום ההודעה לא יינתנו היתרי בנייה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף 261)ה( לחוק וייאסר ביצוע עבודות,  )א( 
לרבות עבודות שאינן טעונות היתר לפי כל דין, אלא בכפוף לאישור מתכננת הוועדה; הבקשות להיתר יועברו ליזם ולמתכננת 
הוועדה באמצעות מהנדס/ת הוועדה המקומית; אישור מתכננת הוועדה יינתן לאחר התייעצות עם יזם התכנית שתועבר 

למתכננת הוועדה בתוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה;

בתחום ההנחיות המיוחדות שלעיל, במקום יזם התכנית, תיערך ההתייעצות עם משרד התחבורה; )ב( 

על אף האמור לעיל, התנאים והמגבלות המפורטים בפסקה )ג( לא יחולו על - )ג( 

עבודות ניטור, בדיקות קרקע, קידוחים וניסויים שיבוצעו על ידי יזם התכנית או מי מטעמו;  •

עבודות תחזוקה של תשתיות או דרכים או הסדרי תנועה בתחום הדרך, ובלבד שהם ייערכו בתיאום עם משרד התחבורה;   •

שטחים בייעוד חקלאי, שבהם יותרו כל השימושים על פי התוספת הראשונה לחוק ותותר הוצאת היתרים מכוחה, למעט   •
מבנים עם ביסוס קבוע;

היתרי בנייה במבנים קיימים לצורך שיפור תנאים בהתאם לתכנית בתוקף, בלא חריגה מקווי הבניין   •

תוקף התנאים לשלוש שנים ממועד הפרסום, או עד להעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, או 
עד החלטה על דחייתה או על ביטול או שינוי התנאים, לפי המועד המוקדם שבהם 

מקום ותיאור התכנית: תת"ל 110 היא תכנית לשדרוג כביש 4 בין מחלף גן רווה למחלף מורשה  

חיבורים  יצירת  פרטי,  ורכב  ציבורית  תחבורה  בעבור  השירות  ורמת  קיבולת  הגדלת  תוך   4 כביש  שדרוג   מטרות התכנית: 
לכבישי רוחב, שיפור ממשקים עם התחבורה הציבורית, ביניהם רק"ל הקו האדום והקו הסגול, קווי מטרו M1 ו–M3, חניון חנה 
וסע מורשה; במקטע הצפוני ממחלף גנות מקודמת בפרויקט גם מנהרת רכב וכן מנהרת תשתיות לקווי מתח עליון ועל, קווי דלק, 

קווי תקשורת וקווי תשתית אחרים  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרחב תכנון מחוזי: תל אביב, מרכז; מרחבי תכנון מקומיים: אור יהודה, אזור, בני ברק, 
גבעת שמואל, חולון, פתח תקווה, קריית אונו, ראשון לציון, רמת גן, רמת השרון, שדות דן ותל–אביב-יפו 

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש

בלא שיפוט - אזור מקווה ישראל, פארק שרון

602858 ,36 ,3573 ,72 ,70 ,68 ,65 ,64 ,61 ,60 ,56 ,54 ,52 ,16 ,9

602978 ,60 ,5977 ,75 ,73 ,71 ,68 ,66 ,64 ,62

6030 15-12 ,8-5

60318

603889 ,88 ,84 ,81 ,80 ,78 ,76 ,7486 ,72 ,44 ,43 ,35 ,34 ,29 ,18

6170175 ,171 ,168 ,167 ,165 ,155 ,147 ,143 ,128 ,98 ,82 ,33 ,150 ,123 ,121 ,120 ,118 ,80  ,78-76 ,68 ,66-61 ,32 ,3
180 ,161 ,154

617182

617240

6173106

61989 ,3

619949 ,47 ,650

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212   1
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חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש

620197 ,91 ,90 ,87 ,86 ,1594 ,17 ,14 ,13

6202,72-67  ,63-65  ,52-50  ,37  ,33  ,27-22  ,19-17  ,12 
83 ,80-75

,66  ,56  ,54  ,53  ,49  ,38  ,34  ,32  ,29  ,28  ,20  ,15  ,11 
106 ,84 ,82 ,81 ,74-71

679591 

מועצה אזורית שדות דן

6023 106

6028 73

6058 27 ,26 ,24 ,18 ,17

6060 50 ,49 ,45 ,44

6061 35 ,30 ,22

6064 43 ,35 ,34 ,31 ,28

6067 34 ,33 ,30

6068 43 ,13

6073 78

6074 27

6170 199 ,177 ,173

6222 97 ,94 ,49 ,43-41

679588 ,78 ,77 ,46 ,12 ,68 ,66 ,64 ,62 ,60  ,58 ,56 ,54-52 ,50-47 ,39-36 ,1
92-90 ,85 ,84 ,82 ,76 ,73 ,70

6797679-2

6818124136 ,135 ,127 ,115 ,114 ,40 ,22-20

6819 75-72 ,51-48

688942 ,1346 ,41-35 ,14 ,11-2

6890 66-64 ,58 ,57 ,49 ,48 ,40 ,39 ,23 ,21 ,20

מועצה מקומית אזור

6002 48 ,31 ,30 ,27 ,23-21

6023101 ,1160 ,106

6024260 ,259 ,222 ,210 ,209 ,224 ,221 ,211 ,206 ,203 ,201 ,188 ,187 ,168 ,161 ,160
261 ,248

6025139-136 ,134-132129 ,127-110 ,102

6073 78

6795 92

684084 ,57 ,83 ,82 ,72 ,71 ,69 ,68 ,66-63 ,61-59 ,55 ,54 ,51 ,32
93 ,92 ,89 ,88

עיריית אור יהודה

6170157 ,105 ,102 ,100 ,173  ,160  ,154  ,145  ,137  ,77  ,76  ,55-53  ,51  ,47-45
199 ,180 ,177

617246 ,44 ,3252 ,50 ,48 ,40 ,39 ,29 ,27
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חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש

6174162198 ,170

6222  ,87 ,52 ,49 ,48 ,44-40 ,37 ,36 ,33 ,32 ,29 ,28 ,25 ,20
124 ,97 ,94 ,89

6223 234 ,50

עיריית בני ברק

6184199 ,163 ,154-151 ,128162 ,161 ,155 ,40

6185 ,162 ,159-156 ,151 ,150 ,143 ,142 ,138-131 ,89 ,53 ,46
180 ,179 ,176 ,167 ,166 ,163

175-173 ,140 ,139 ,92 ,88-86 ,52-47

6189 ,742 ,739 ,738 ,734 ,732-729 ,726 ,723 ,367 ,299 ,297
763-760 ,755 ,751 ,750 ,747 ,746 ,743

 ,709 ,707 ,704 ,703 ,701 ,700 ,316 ,304-300 ,298 ,296
 ,744 ,740 ,736 ,735 ,728 ,725 ,722 ,720 ,716 ,714-712

1091 ,1090 ,1072 ,1070 ,1067 ,843 ,764 ,754 ,748

6190 1157 ,1156 ,126 ,75-73 ,11

61912019

6192 ,524  ,522  ,518  ,512  ,114-110  ,104-102  ,98-93  ,88
 ,1052 ,839 ,541 ,539 ,537 ,536 ,534 ,532 ,530 ,528 ,526
 ,1066 ,1064 ,1063 ,1061 ,1060 ,1058 ,1057 ,1055 ,1054

1097 ,1085 ,1083 ,1074 ,1073 ,1071-1069 ,1067

1182 ,1126 ,1102-1100 ,1098 ,1082 ,1078 ,702 ,543 ,1

6193471496 ,480 ,476 ,472 ,8

6194228 ,204 ,201229 ,203 ,202

6195559-557587 ,585 ,570 ,533-531 ,518 ,515 ,378 ,375 ,369

6640101 ,73 ,72 ,67 ,66162 ,131 ,103 ,65 ,64 ,28 ,27 ,4-1

6641  ,72 ,71 ,68-66 ,64-62 ,60 ,56 ,52 ,48 ,44 ,41 ,35 ,13
92 ,89 ,79-75

עיריית גבעת שמואל

6185 ,260 ,178 ,168 ,164 ,161 ,160 ,155-153 ,149 ,147 ,145
321 ,320

 ,175 ,173 ,170 ,169 ,152 ,148 ,146 ,144 ,139 ,92 ,10
 ,264 ,259 ,257 ,255 ,253 ,250 ,200 ,187 ,185 ,183 ,177

336 ,267 ,265

6189 ,752 ,749 ,745 ,741 ,737 ,733 ,718 ,717 ,715 ,710 ,660
1147-1142 ,817 ,814 ,776 ,757 ,756 ,753

 ,709 ,707-704 ,702 ,701 ,658 ,553 ,321 ,320 ,319-316
 ,748 ,744 ,740 ,736 ,735 ,728 ,725 ,722 ,720 ,714 ,712
 ,1025 ,870 ,867 ,821 ,816 ,813 ,812 ,810 ,808 ,802 ,754

1141 ,1050 ,1048 ,1046 ,1043 ,1034 ,1026

6191 19 ,18

6193 473 ,472

עיריית חולון

6005109 ,107105 ,101

6015124 ,123 ,116 ,115 ,93 ,92 ,86 ,78113 ,111 ,90 ,87 ,84 ,81

602286 ,84 ,82 ,81 ,77 ,71 ,60 ,58 ,5780 ,78 ,75 ,66 ,62 ,56 ,53 ,45 ,27

6024 261

6052 ,245  ,244  ,241-238  ,222  ,219  ,202-148  ,141-139
248-289

 ,216 ,214 ,212 ,211 ,209 ,208 ,206-203 ,147 ,146 ,138
 ,243 ,242 ,237 ,230 ,228-226 ,224 ,223 ,221 ,220 ,218

290 ,247 ,246
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חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש

6053374-371 ,365 ,294 ,293  ,364 ,363 ,361 ,360 ,337-331 ,297-295 ,291 ,290 ,288
379 ,377 ,375 ,370-366

608246 ,4451

6735 ,255 ,253 ,251 ,249-247 ,234-229 ,223-197 ,137 ,136
263 ,261 ,259 ,257

 ,184 ,178 ,177 ,171 ,170 ,167 ,165 ,163 ,135 ,134 ,129
246 ,245 ,228-226 ,196-194 ,192

6737 ,149 ,146 ,144 ,142 ,140-138 ,136 ,126 ,124-119 ,117
 ,389 ,387 ,381 ,379 ,377 ,375 ,373 ,371 ,229 ,154 ,151

453 ,452 ,450 ,448 ,446 ,444 ,442 ,440

 ,148  ,130  ,128  ,127  ,125  ,106  ,104  ,102  ,22  ,16  ,14
438 ,391 ,385 ,383 ,233-230 ,227-225 ,156 ,155 ,150

6739 ,163  ,161  ,159  ,157  ,116  ,114  ,109  ,107  ,103  ,98-96
 ,185 ,183 ,181 ,179 ,177 ,175 ,173 ,171 ,169 ,167 ,165

203 ,202 ,198 ,194 ,190 ,187

 ,112 ,110 ,108 ,106-104 ,100 ,99 ,95 ,92 ,90 ,88 ,63
199 ,195 ,189

6788 6 ,4

680132 ,30 ,1928-26 ,24 ,23 ,18-16 ,14 ,13

6806 17 ,15

עיריית פתח תקווה

6192514543 ,1

6193 ,82 ,81 ,77 ,75 ,70-62 ,57-43 ,41-32 ,25-23 ,15-10
 ,514  ,512  ,510  ,499-481  ,479-477  ,475  ,474  ,87  ,84
 ,544 ,534 ,532 ,530 ,528 ,526 ,524 ,522 ,520 ,518 ,516

582 ,546

 ,536  ,480  ,476  ,418-413  ,390  ,385  ,384  ,94-88  ,8
593 ,585 ,581 ,550 ,549 ,545 ,543-539

6194261 ,247 ,231 ,230 ,185 ,184 ,202 ,199 ,189 ,180 ,177 ,176 ,159 ,145 ,142 ,141 ,5
260 ,255 ,245 ,244 ,232 ,229 ,224 ,223 ,203

6343 2 ,1

6639 47 ,29-16

6640166 ,164 ,163 ,154 ,133 ,149  ,138  ,131  ,103  ,85  ,65  ,64  ,59  ,58  ,28  ,27  ,5-3
162 ,153-151

עיריית קריית אונו

6178314 ,311 ,220 ,212 ,332 ,322 ,310 ,264 ,263 ,257 ,222 ,221 ,219 ,218 ,211
339 ,338 ,334

6891 64 ,63

עיריית ראשון לציון

3629348-345 ,340 ,335339 ,337 ,334 ,333 ,330 ,329 ,318 ,177 ,176 ,97 ,49

392237 ,3352 ,42 ,40 ,38 ,35 ,31

3923380 ,311 ,2 ,1 ,431 ,429 ,427 ,425 ,385 ,379 ,320 ,308 ,293 ,292 ,6 ,3
500 ,446

3927442 ,427 ,424 ,386444 ,417 ,385 ,29 ,28 ,18

3945826 ,825 ,806 ,3857-855 ,840 ,837 ,829 ,821 ,809 ,4 ,2

3946 ,331 ,320 ,318 ,316 ,312 ,311 ,307 ,278 ,256 ,254 ,21
515-513 ,509 ,506 ,500-498 ,439

 ,441 ,435 ,322 ,321 ,317 ,280 ,279 ,277 ,255 ,252-250
512 ,505 ,501 ,497 ,496 ,493-491 ,460 ,456

5025311 ,310 ,306 ,304 ,295 ,291 ,194 ,192 ,189316 ,314 ,309 ,296 ,290 ,287 ,236
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חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש

5036 153 ,133

53874798 ,46

538854 ,3755 ,36

5389100101 ,55

6082 51 ,50 ,47 ,41 ,40 ,5

6083 90

6090 49 ,17

609179-71 ,69 ,60 ,49 ,46 ,44-40102 ,70 ,64 ,59-50 ,48 ,47 ,45 ,39-37 ,29-10 ,6-2

609410 ,914 ,13 ,11 ,8-4 ,2 ,1

60956 ,4195 ,164-162 ,5

עיריית רמת גן

6172 40

6173103 ,101 ,99 ,97 ,95 ,93 ,91 ,83 ,81 ,79 ,74 ,29106 ,89 ,85 ,77 ,75 ,71 ,42 ,23-19

6174 ,176 ,162 ,116 ,98 ,95 ,86 ,83 ,81 ,80 ,78 ,77 ,75 ,74 ,69
192 ,189 ,186 ,184 ,182 ,180 ,178

 ,164 ,160 ,156 ,154 ,152 ,93 ,91 ,89 ,33 ,32 ,22 ,7 ,3
198 ,196 ,194 ,190 ,174 ,172 ,170 ,168 ,166

617575 ,7471 ,36-33 ,31 ,13

6176806 ,109 ,818 ,816 ,815 ,812 ,811 ,807 ,804 ,802 ,801 ,798 ,772
826 ,824 ,822 ,820

6177335 ,324 ,319 ,317 ,303 ,301 ,299 ,259 ,252 ,225 ,217 ,169 ,164 ,123 ,122 ,117 ,115
 ,331 ,329 ,327 ,325 ,321 ,315 ,313 ,312 ,309 ,307 ,305

336 ,333

6178336 ,321 ,319 ,317 ,77-70338 ,123 ,78 ,69-63

6179419 ,256 ,175 ,174 ,170-168 ,165 ,164 ,161 ,156 ,155 ,150 ,149
 ,270 ,269 ,265 ,249 ,246 ,196 ,192 ,187 ,186 ,181 ,180

413

6180677 ,666 ,664 ,653 ,668 ,661 ,660 ,657 ,324 ,290 ,274-268 ,241 ,129 ,57
673 ,669

6181703 ,700 ,698702 ,651 ,543 ,532 ,531 ,529 ,497-495 ,493 ,489

6184217 ,212 ,209 ,206 ,202 ,201 ,130 ,29 ,26 ,74 ,72 ,70 ,68 ,66 ,64 ,62 ,51 ,50 ,44 ,40 ,39 ,28 ,23 ,17
-122 ,110-98 ,96 ,94 ,92 ,88 ,86 ,84 ,82 ,80 ,78 ,76

216 ,213 ,210 ,205 ,203 ,176 ,125

6185 187 ,185 ,183 ,10

6223 50

6232 65
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חלקי חלקותחלקות בשלמותןגוש

עיריית רמת השרון

6339 13 ,11 ,9 ,8

6340 16 ,15

עיריית תל–אביב-יפו

6339 13 ,11 ,9 ,8 ,6

6343 1

6639 47 ,37 ,35 ,32 ,30-25 ,22-12

6640 28 ,27

המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של  במקרה  כחול;  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכול 
בתשריט, יגבר המסומן בתשריט 

 ,https://bit ly/3vuEPJ :כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת
ובמשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

שאול,  גבעת   ,12 הדפוס  בית  רח'   ,7 קומה   ,C בניין  השנהב,  בית  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה   )1(
;ti-tashtiyot@iplan gov il ירושלים, טל' 074-7578208, דואר אלקטרוני

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, רח' דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב 6107002, טל' 074-7697335, דואר   )2(
;HanitSh@iplan gov il אלקטרוני

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, רח' הרצל 91, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444 דואר אלקטרוני   )3(
;Mer-tichnun@iplan gov il

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה, עיריית אור יהודה, שדרות אליהו סעדון 120, טל'  073-3388391, דואר אלקטרוני   )4(
;soli@or-ye org il

;vaadaazor@azor muni il הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אזור, רח' יצחק שדה 18, אזור, טל' 03-6534547, דואר אלקטרוני  )5(

;hofman_r@bbm org il הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' ירושלים 58, בני ברק, טל' 03-5776579, דואר אלקטרוני  )6(

sigalits@givat- הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעת שמואל, רח' גוש עציון 11, קומה 3, טל' 03-7266847, דואר אלקטרוני  )7(
;shmuel muni il

amirshi@ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון, בניין העירייה, רח' ויצמן 58, קומה 9, טל' 03-5017044, דואר אלקטרוני  )8(
;holon muni il

Sarahh@ptikva  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, רח' שפיגל 3, פתח תקווה, טל' 03-9052379, דואר אלקטרוני  )9(
;org il

ety@kiryatono  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אונו, רח' יצחק רבין 41, קריית אונו, טל' 03-5311166, דואר אלקטרוני  )10(
;muni il

KochavaS@ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון לציון, טל' 03-9547583, דואר אלקטרוני  )11(
;rishonlezion muni il

sarit-a@ramat-gan  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753780, דואר אלקטרוני  )12(
;muni il

bat-chen_n@ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון, רח' ביאליק 41, רמת השרון, טל' 03-5483813, דואר אלקטרוני  )13(
;ramat-hasharon muni il

;shulamit@sdan org il הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שדות דן, כפר חב"ד 60840, טל' 073-2230666, דואר אלקטרוני  )14(

Levi_nu@ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו, רח' פילון 5, תל–אביב-יפו, טל'  03-7247254, דואר אלקטרוני  )15(
 mail tel-aviv gov il

ו' בתמוז התשפ"א )16 ביוני 2021(

מרדכי כהן   )חמ 3-697-ה4(         
                   יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

02/08/2115:05



ילקוט הפרסומים 9790, כ"ד באב התשפ"א, 2021 8 2  10032

הודעה 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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית תמ"ל 1081, שהודעה בדבר    1
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 9036, התש"ף, עמ' 7966, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אלעד )להלן 
- הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, הודעה כי הקרקע 

המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע(, דרושה לצורך ציבורי 

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע, ועל כל אדם שיש לו טענה לחזקה בקרקע האמורה למסור את טענתו בכתב בתוך 60    2
ימים מיום פרסום הודעה זו 

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

להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע-   4

חטיבת קרקע באלעד כלהלן:  

שטח במ"רהערהחלקהגושייעודתאי שטח

6,678חלק מחלקה57593מבנים ומוסדות ציבור101

חלק מחלקה4

10,234חלק מחלקה57593מבנים ומוסדות ציבור104

חלק מחלקה4

חלק מחלקה576210

6,191חלק מחלקה576151מבנים ומוסדות ציבור105

2,826חלק מחלקה576151מבנים ומוסדות ציבור106

2,696חלק מחלקה576151מבנים ומוסדות ציבור107

859חלק מחלקה57594מבנים ומוסדות ציבור108

4,732חלק מחלקה57592מבנים ומוסדות ציבור109

חלק מחלקה3

3,099חלק מחלקה57593מבנים ומוסדות ציבור110

2,656חלק מחלקה57592מבנים ומוסדות ציבור111

2,132חלק מחלקה57592מבנים ומוסדות ציבור112

1,634חלק מחלקה57594מבנים ומוסדות ציבור113

4,145חלק מחלקה576345מבנים ומוסדות ציבור115

7,508חלק מחלקה57593מבנים ומוסדות ציבור116

חלק מחלקה2

חלק מחלקה576345

2,941חלק מחלקה57592מבנים ומוסדות ציבור117

חלק מחלקה576345

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3
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שטח במ"רהערהחלקהגושייעודתאי שטח

שטחים פתוחים, מבנים121
ומוסדות ציבור

9,142חלק מחלקה576345

6,198חלק מחלקה4062109מבנים ומוסדות ציבור122

חלק מחלקה545638

4,343חלק מחלקה4062109מבנים ומוסדות ציבור123

7,664חלק מחלקה4062104מבנים ומוסדות ציבור124

חלק מחלקה108

חלק מחלקה109

1,131חלק מחלקה4062109מבנים ומוסדות ציבור125

1,265חלק מחלקה4062109מבנים ומוסדות ציבור126

7,039חלק מחלקה545510מבנים ומוסדות ציבור127

חלק מחלקה12

חלק מחלקה47

1,610חלק מחלקה54559מבנים ומוסדות ציבור129

חלק מחלקה11

8,497חלק מחלקה54556מבנים ומוסדות ציבור130

חלק מחלקה7

8,499חלק מחלקה545527מבנים ומוסדות ציבור131

חלק מחלקה38

3,107חלק מחלקה545830מבנים ומוסדות ציבור132

3,301חלק מחלקה403499מבנים ומוסדות ציבור134

חלק מחלקה108

חלק מחלקה110

חלק מחלקה112

חלק מחלקה113

חלק מחלקה116

חלק מחלקה117

חלק מחלקה127

חלק מחלקה128

14,977חלק מחלקה4034108מבנים ומוסדות ציבור135

חלק מחלקה110

חלק מחלקה112

חלק מחלקה113

חלק מחלקה116

חלק מחלקה117

חלק מחלקה127

חלק מחלקה128
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שטח במ"רהערהחלקהגושייעודתאי שטח

חלק מחלקה4034129מבנים ומוסדות ציבור135

14,977חלק מחלקה130

17,937חלק מחלקה4034122מבנים ומוסדות ציבור136

חלק מחלקה123

חלק מחלקה124

חלק מחלקה125

חלק מחלקה126

חלק מחלקה129

חלק מחלקה130

חלק מחלקה131

חלק מחלקה406084

חלק מחלקה85

22,729חלק מחלקה4034121מבנים ומוסדות ציבור137

חלק מחלקה122

חלק מחלקה123

חלק מחלקה124

חלק מחלקה126

חלק מחלקה406060

בלשמות61

בשלמות62

חלק מחלקה63

חלק מחלקה64

חלק מחלקה65

חלק מחלקה66

חלק מחלקה85

חלק מחלקה90

1,741חלק מחלקה575560מבנים ומוסדות ציבור142

2,480חלק מחלקה575710מבנים ומוסדות ציבור144

חלק מחלקה28

שטחים פתוחים, מבנים153
ומוסדות ציבור

21,241בשלמות545781

בשלמות86

בשלמות103

בשלמות107

בשלמות109

בשלמות111
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שטח במ"רהערהחלקהגושייעודתאי שטח

792בשלמות576032מבנים ומוסדות ציבור160

27,257בשלמותשצ"פ326

4,954חלק מחלקה575711מבנים ומוסדות ציבור541

חלק מחלקה28

י"ג באב התשפ"א )22 ביולי 2021(  

)חמ 3-2(                             ישראל פרוש
                    יושב ראש הוועדה המקומית

                                               לתכנון ולבנייה אלעד

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח"פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

א  טי  אי  חקלאות 
תחבורה ותעשיה בע"מ

בגין 5 יהוד 5647803 אצל צביקה 51086862319/09/202114:00
גרוס 

צביקה גרוס 

חגי טיומקין - חברת 
עורכי דין

רח' ישראל גלילי 3 תל אביב אצל 51327324305/09/2002112:00
עו''ד חגי טיומקין 

עו''ד חגי 
טיומקין 

אביקו עיאד 
אנטנאשיונאל בע"מ

טאהא חוסין 26 ירושלים )בית 51404400705/09/202118:00
חנינא( אצל רו''ח אחמד אבו 

אסעד 

עו''ד פאדי אבו 
אסעד 

מ א מ ן מערכות כח 
בקרה ותוכנה בע"מ

בולס יוסף לוע הארי 5 יבנה אצל בולס יוסף 51173893230/09/202119:30

תמיר מחקר ופיתוח 
בע"מ

רח' הנאמנים 12 חיפה אצל צבי 51552503810/09/202110:00
מור רו''ח 

צבי מור רו''ח

רום שרותי איכות 
סביבה בע"מ

ניסים רום דולב 141 גאליה אצל ניסים רום 51256431114/09/202112:00

אגדתי 38 תל אביב אצל עו''ד 51475295505/09/202110:00בינצ'י יזמות בע"מ
אוריין סהר 

עו''ד אוריין 
סהר 

בית ספר ארצי 
לתחבורה תל אביב 

בע"מ

חלוצים 41 תל אביב אצל עו''ד 51248648110/09/202109:00
שחר הראל 

עו''ד שחר 
הראל 

דיגיטל אינסטינקט 
בע"מ

עמנואל זיסמן 28 ירושלים אצל 51499847503/09/202110:00
עו''ד ספיר פטל 

עו''ד ספיר פטל 

מורדי הגיטאות 2 קרית אתא אצל 51392665905/09/202110:00זסטי אחזקות בע"מ
ירחי צחי 

ירחי צחי 

מורדי הגיטאות 2 קרית אתא אצל 51440072005/09/202110:00זסטי חיפה בע"מ
ירחי צחי

ירחי צחי

שפרינצק 19 קרית אתא אצל יהב 51458192505/09/202110:00פינלן טכני בע"מ
בועז 

יהב בועז

ענבל צ ש מ  )טבריה 
2000( חברה לבנין, 

להשקעות ולנכסים 
בע"מ

במשרד עו''ד גוזלן ושות רח' 51302110515/09/202114:00
הארבעה 28 תל אביב 

בוכריס צמח 
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ח"פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

רח' ז'בוטינסקי 5 רמת גן אצל א  51286767212/09/202111:00קרקעות בנימין בע"מ
עומר ושות' משרד עו''ד

אברהם עומר 
עו''ד

טוונטי האנדרד נהריה 
בע"מ

בן צבי יצחק 16 פתח תקווה 51442594105/09/202109:00
במשרד שגיב דורון 

שגיב דורון

די די אמ  השקעות 
וייעוץ בע"מ

יער מאיר 26 תל–אביב-יפו אצל 51269180905/09/202109:00
מאיר דרילינגס 

מאיר דרילינגס

שחר פיתוח ארגוני 
ומשאבי אנוש בע"מ

הצפצפה 4, רמת ישי אצל עו''ד 51528838905/09/202112:00
גרשון הורוביץ 

מרגלית שחר 

סתוונית 7 מודיעין אצל עמליה 51272219005/09/202110:00ל מ ע ס  בע"מ
ניסדלסקי

עמליה 
ניסדלסקי

אבן גבירול 30 תל אביב אצל עו''ד 51277526312/09/202112:00פי סי  אלון בע"מ
ניצן כרמל

אברהם אלון

הלוחמים 62 חולון אצל שמש גור 51374491205/09/202110:00עודד שמש שיווק בע"מ
עודד זיו 

שמש גור עודד 
זיו 

נ ט מ  מותגי צילום 
בע"מ

המעגל 4 רמות השבים אצל 51288039405/09/202110:00
מנדיל טל 

מנדיל טל

גור - י ה ל ניהול 
פרוייקטים בע"מ

יעל ברנעמנתור 18 מודיעין אצל יעל ברנע 51286880305/09/202110:00

ג'ורג' ציפורי סחר 
בינלאומי בע"מ

האחווה 6 נוף הגליל אצל ג'ורג' 51467705305/09/202110:00
צפורי

ג'ורג' צפורי

אילנות ירוקים 
שירותים פיננסיים 

בע"מ

דישראלי 24 חיפה אצל אילן 51222897405/09/202110:00
שיטרית

אילן שיטרית

אבימלך 1 פתח תקווה אצל 51306176205/09/202110:00תבניר לבניה בע"מ
ישראל קויפמן 

ישראל קויפמן 

גד שי אביזרי רכב 
)1994( בע"מ

הרב משה כלפוו הכהן 22 51207047505/09/202110:00
ירושלים אצל חכימיאן גדעון 

חכימיאן גדעון

סהר טייחים )1991( 
בע"מ

מעגל השלום 23 ראשון לציון אצל 51157376805/09/202110:00
יעקב סהר 

יעקב סהר 

ב מ ו  מסחר ושירותים 
בע"מ

יונתן נתניהו 12 אשקלון אצל 51499975405/09/202110:00
בני מור 

בני מור 

אקאון טק - בנקינג 
סופטוואר בע"מ

בקעת בית הכרם צביה אצל צליל 51241290905/09/202110:00
שחר 

צליל שחר 
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