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תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום         ט' בסיוון התשע"ב 
)30 במאי 2012(:

תיקון כותרת חלק א'

בחלק א' לתקנון הכנסת2, בכותרת, אחרי "הגדרות" יבוא "ופרשנות".  .1

תיקון סעיף 1

בסעיף 1 לתקנון הכנסת -  .2

בכותרת השוליים, אחרי "הגדרות" יבוא "ופרשנות";  )1(

האמור בו יסומן ")א(", ובו, אחרי ההגדרה "חוק הכנסת" יבוא:  )2(

""חוק מבקר המדינה" - חוק מבקר המדינה, ]נוסח משולב[3, התשי"ח-1958;";  

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )3(

")ב(   ימי הפגרה יבואו במניין התקופות האמורות בתקנון זה, אלא אם כן נאמר אחרת."  

תיקון סעיף 3 

בסעיף 3)ד()2( לתקנון הכנסת, המילים "או חבר הוועדה שהוא הסמיכו לכך" - יימחקו.  .3

תיקון סעיף 4 

בסעיף 4)ב( לתקנון הכנסת, המילים "או חבר הוועדה שהוא הסמיכו לכך" - יימחקו.  .4

תיקון סעיף 29 

בסעיף 29)2( לתקנון הכנסת, המילים "או חבר הוועדה שהוא הסמיכו לכך," - יימחקו.  .5

תיקון סעיף 36 

בסעיף 36)ב()5( לתקנון הכנסת, הסיפה החל במילים "או לאחר" - תימחק.  .6

תיקון סעיף 38

בסעיף 38 לתקנון הכנסת, האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "שיכיל" יבוא "שיכלול" ואחריו יבוא:  .7

ולפי  יירשם בפרוטוקול בתרגומו לעברית,  נאום שנישא במליאת הכנסת שלא בעברית, לפי הוראות סעיף 22,  ")ב(   
החלטת מזכיר הכנסת - ייכלל בנספחות לדברי הכנסת גם בשפה שבה נישא."

תיקון סעיף 42

בסעיף 42 לתקנון הכנסת -   .8

בסעיף קטן )א(, במקום "פרק זה" יבוא "סעיף 41";  )1(

במקום סעיפים קטנים )ג( ו–)ד( יבוא:  )2(

")ג(   הוצא חבר הכנסת מישיבת הכנסת וחזר בלא רשות יושב ראש הישיבה ושלא לצורך הצבעה בלבד, או שנכנס   
למליאת הכנסת בניגוד להחלטת ועדת האתיקה וסירב לעזבה, רשאי היושב ראש להורות על הוצאתו."

תיקון סעיף 45

בסעיף 45)ב( לתקנון הכנסת, בסופו יבוא "וימי הפגרה לא יבואו במניין".  .9

תיקון סעיף 52

בסעיף 52 לתקנון הכנסת, בכל מקום, במקום "סעיף 171" יבוא "סעיף 99".  .10

תיקון סעיף 53

בסעיף 53)ב( לתקנון הכנסת, במקום "סעיף 171" יבוא "סעיף 99".  .11

__________
1  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"א, עמ' 6142.

2  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ב, עמ' 2948.

3  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.
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תיקון סעיף 54

בסעיף 54)ב()1( לתקנון הכנסת, במקום "סעיף 171" יבוא "סעיף 99".  .12

תיקון סעיף 55

בסעיף 55)א( לתקנון הכנסת, במקום "סעיף 171" יבוא "סעיף 99".  .13

תיקון סעיף 57 

בסעיף 57 לתקנון הכנסת -   .14

בסעיף קטן )א(, במקום "באיזו ועדה יידון הנושא, ורשאי הוא להודיע כי הנושא יידון בוועדה משותפת שהוקמה   )1(
קודם לכן; הנושא יועבר לדיון בוועדה" יבוא "באיזו ועדה, קבועה או לעניין מסוים, יידון הנושא והוא יועבר לדיון 

בה";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "בוועדה אחרת" יבוא "וכן רשאי הוא להציע כי יתקיים בוועדה משותפת", המילים "או חבר הוועדה   )2(
שהוא הסמיכו לכך," - יימחקו, ובסופו יבוא "החליטה ועדת הכנסת כי הנושא יידון בוועדה משותפת, תקבע את הרכבה 

בהתאם להוראות סעיף 110.";

בסעיף קטן )ג(, במקום פסקה )2( יבוא:  )3(

ועדת הכנסת תדון בבקשה כאמור בפסקה )1(, ובלבד שהוועדה שנקבעה לא החלה את דיוניה בנושא לפני   )2("
שנמסרה הבקשה לוועדת הכנסת, אלא אם כן הסכים לכך יושב ראש אותה ועדה. 

נמסרה לוועדת הכנסת בקשה כאמור בפסקה )1(, לא תדון הוועדה שנקבעה בנושא; ועדת הכנסת תדון ותחליט    )3(
בבקשה באחת משתי ישיבותיה הקרובות, ובתקופת הפגרה - בתוך שבועיים, אלא אם כן יושב ראש הוועדה 

שנקבעה הסכים כי מועד הדיון בוועדת הכנסת יידחה.

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת כי הנושא יועבר לדיון בוועדה אחרת, יציג יושב ראש ועדת הכנסת    )4(
את ההצעה לפני הכנסת, והכנסת תחליט, בלא דיון, אם לקבלה."

תיקון סעיף 59

בסעיף 59)א( לתקנון הכנסת, במקום "סעיף 171" יבוא "סעיף 99".  .15

תיקון סעיף 60

בסעיף 60 לתקנון הכנסת -   .16

בסעיף קטן )א(, במקום "באיזו ועדה" יבוא "באיזו ועדה, קבועה או לעניין מסוים," והסיפה המתחילה במילים   )1(
"והוא רשאי לבקש" - תימחק;

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "ולא תובא לאישור הנשיאות יותר מהצעה אחת בשבוע של אותו חבר כנסת.";  )2(

בסעיף קטן )ג()3(, במקום "לקבוע ועדה" יבוא "לקבוע ועדה, קבועה או לעניין מסוים,";  )3(

בסעיף קטן )ד(, הסיפה החל במילים "לדיון יוזמן" - תימחק;  )4(

בסעיף קטן )ה( -   )5(

בפסקה )1(, הסיפה החל במילים "ועדת הכנסת תדון" - תימחק; )א(  

במקום פסקה )2( יבוא: )ב(  

לדיון מהיר;  בנושא  )1(, לא תדון הוועדה שנקבעה  לוועדת הכנסת בקשה כאמור בפסקה  נמסרה    )2("  
ועדת הכנסת תדון ותחליט בבקשה בישיבתה הקרובה, ובתקופת הפגרה - בתוך שבועיים.

הכנסת  ועדת  ראש  יושב  כך  על  יודיע  אחרת,  לוועדה  הדיון  את  להעביר  הכנסת  ועדת  החליטה    )3(  
לנשיאות הכנסת, לשתי הוועדות הנוגעות בדבר ולחבר הכנסת המציע; אין בהחלטת ועדת הכנסת כדי 

לשנות ממניין הימים האמור בסעיף קטן )ד(."

תיקון סעיף 74

בסעיף 74 לתקנון הכנסת, סעיפים קטנים )ד( ו–)ה( - בטלים.  .17

תיקון סעיף 76

בסעיף 76 לתקנון הכנסת, בכל מקום, במקום "סעיף 171" יבוא "סעיף 99".  .18

תיקון סעיף 77

בסעיף 77 לתקנון הכנסת -   .19

בכל מקום, במקום "סעיף 171" יבוא "סעיף 99";  )1(

בסעיף קטן )ד(, במקום "הביעה הממשלה תמיכה" יבוא "תמכה הממשלה".  )2(
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תיקון סעיף 78

בסעיף 78 לתקנון הכנסת -  .20

בסעיף קטן )א(, במקום "לאיזו ועדה" יבוא "לאיזו ועדה, קבועה או לעניין מסוים,";  )1(

בסעיף קטן )ב(, אחרי "לוועדה אחרת" יבוא "וכן רשאי הוא להציע כי תועבר לוועדה משותפת" ובסופו יבוא "החליטה   )2(
ועדת הכנסת כי הצעת החוק תידון בוועדה משותפת, תקבע את הרכבה בהתאם להוראות סעיף 110.";

בסעיף קטן )ג( -   )3(

לא  "שנקבעה  יבוא  דיוניה בהצעת החוק"  )2(, במקום "שאליה הועברה ההצעה טרם החלה את  בפסקה  )א( 
החלה את דיוניה בהצעת החוק לפני שנמסרה הבקשה לוועדת הכנסת";

במקום פסקה )3( יבוא: )ב( 

ועדת  )1(, לא תדון הוועדה שנקבעה בהצעת החוק;  נמסרה לוועדת הכנסת בקשה כאמור בפסקה   )3("
הכנסת תדון ותחליט בבקשה באחת משתי ישיבותיה הקרובות, ובתקופת הפגרה - בתוך שבועיים, 

אלא אם כן יושב ראש הוועדה שנקבעה הסכים כי מועד הדיון בוועדת הכנסת יידחה.

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת כי הצעת החוק תועבר לדיון בוועדה אחרת, יציג יושב ראש ועדת   )4( 
הכנסת את ההצעה לפני הכנסת, והכנסת תחליט, בלא דיון, אם לקבלה."

תיקון סעיף 83

בסעיף 83 לתקנון הכנסת -   .21

בסעיף קטן )ב( -   )1(

בפסקה )1(, במקום "לאיזו ועדה" יבוא "לאיזו ועדה, קבועה או לעניין מסוים,"; )א( 

בפסקה )2(, אחרי "לוועדה אחרת" יבוא "וכן רשאי הוא להציע כי תועבר לוועדה משותפת" ובסופו יבוא "החליטה  )ב( 
ועדת הכנסת כי הצעת החוק תידון בוועדה משותפת, תקבע את הרכבה בהתאם להוראות סעיף 110.";

בסעיף קטן )ג( -   )2(

בפסקה )2(, במקום "שאליה הועברה ההצעה טרם החלה את דיוניה בהצעת החוק אחרי הקריאה הראשונה"  )א( 
יבוא "שנקבעה לא החלה את דיוניה בהצעת החוק אחרי הקריאה הראשונה לפני שנמסרה הבקשה לוועדת 

הכנסת";

במקום פסקה )3( יבוא: )ב( 

")3( נמסרה לוועדת הכנסת בקשה כאמור בפסקה )1(, לא תדון הוועדה שנקבעה בהצעת החוק; ועדת הכנסת   
תדון ותחליט בבקשה באחת משתי ישיבותיה הקרובות, ובתקופת הפגרה - בתוך שבועיים, אלא אם כן יושב 

ראש הוועדה שנקבעה הסכים כי מועד הדיון בוועדת הכנסת יידחה.

)4(  החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת כי הצעת החוק תועבר לדיון בוועדה אחרת, יציג יושב ראש ועדת   
הכנסת את ההצעה לפני הכנסת, והכנסת תחליט, בלא דיון, אם לקבלה."

תיקון סעיף 85 

בסעיף 85)ד( לתקנון הכנסת, המילה "הרגילות" - תימחק.  .22

תיקון סעיף 93

בסעיף 93 לתקנון הכנסת, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  .23

הודעה על עדכון הסכומים הנקובים בהגדרות "הצעת חוק תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" בסעיף 3ג)ד( לחוק– ")ו( 
יסוד: משק המדינה4, כאמור בסעיף 3ג)ה( לחוק היסוד, תפורסם ברשומות מטעם הכנסת."

סימון סעיף 97א והוספת סימן ו' בחלק ז'

סעיף 97א לתקנון הכנסת יסומן כסעיף 98, ואחריו יבוא:  .24

"סימן ו': מכסת הצעות חוק והצעות לסדר היום  

מכסת הצעות חוק והצעות לסדר היום  

 - זה  )בסעיף  היום  לסדר  וההצעות  מוקדם  לדיון  הפרטיות  החוק  הצעות  מכסת  את  תקבע  הכנסת  ועדת  99.  )א( 
הצעות( שכל סיעה רשאית להציע בכל מושב של הכנסת ובכל שבוע, בהתאם לגודלן של הסיעות, ואולם 
הוועדה תקצה מכסה גדולה יותר לסיעות האופוזיציה, בשיעור שייראה לה; מזכיר הכנסת ינהל רישום של 

ניצול המכסות.

__________
4  ס"ח התשל"ה, עמ' 206.
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הצעת חוק שיזמו חברי כנסת מכמה סיעות תבוא במניין ההצעות של הסיעה שעליה הודיעו היוזמים.   )ב( 

במכסתה למושב ובמכסתה השבועית תקבע הסיעה את ההצעות שיוכלו חבריה להעלות לדיון ואת המועד    )ג( 
זכאי  שהוא  ההצעות  מספר  את  לדיון  להעלות  מחבריה  אחד  לכל  שתאפשר  ובלבד  להעלותן,  יוכלו  שבו 

להעלות באותו מושב, בפיזור סביר במשך המושב.

במניין ההצעות לפי סעיף זה לא יבואו הצעות שלגביהן נקבע כך בתקנון זה, ובכלל זה הצעה דחופה לסדר    )ד( 
היום והצעה לסדר היום מאת רוב חברי הכנסת, כאמור בסעיפים 54 ו–55, והצעת חוק שהממשלה הודיעה 

שהיא תומכת בה או שאין בדעתה לנקוט עמדה ביחס אליה, כאמור בסעיף 77)א(."

ביטול פרק חמישי 1, כותרת פרק שישי וסעיפים 97ח עד 97יט

פרק חמישי 1 לתקנון הכנסת, הכותרת "פרק שישי: עבודת הוועדות" וסעיפים 97ח עד 97יט לתקנון הכנסת - בטלים.  .25

הוספת כותרת חלק ח' וכותרת פרק ראשון

אחרי סעיף 99 לתקנון הכנסת יבוא:  .26

"חלק ח': ועדות הכנסת

פרק ראשון: ועדות קבועות, סמכויותיהן והרכבן"

סימון סעיף 97כ ותיקונו

סעיף 97כ לתקנון הכנסת יסומן כסעיף 100, ובו, הסימון ")א(" - יימחק, וסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( - בטלים.  .27

הוספת סעיפים 101 עד 137

אחרי סעיף 100 לתקנון הכנסת יבוא:  .28

"סמכויות הוועדות הקבועות  

סמכויות הוועדות הקבועות במסגרת תחומי ענייניהן כאמור בסעיף 100 הן: דיון בהצעות חוק ובחקיקת משנה,  101. )א( 
ודיון  הכנסת,  לחוק–יסוד:  21)ב(  בסעיף  המפורטים  גופים  לרבות  ציבוריות,  רשויות  ועל  הממשלה  על  פיקוח 
ביישום חיקוקים שנדונו בוועדה, בעניינים שהועברו לוועדה ממליאת הכנסת או מנשיאות הכנסת, בנושאים 

שבסמכות הוועדה לפי חוק ובנושאים שיזמו יושב ראש הוועדה וחברי הכנסת.

בעבודת  כפילות  ולמנוע  הוועדות  סמכויות  בעניין  דעות  בחילוקי  לפסוק  המוסמכת  היא  הכנסת  ועדת    )ב( 
הוועדות; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויות ועדת הכנסת לפי תקנון זה.

קבעו כמה ועדות דיון בנושא דומה בזמן דומה, רשאית ועדת הכנסת לקבוע את סדר הדיונים בין הוועדות,    )ג( 
לפי סמכותה האמורה בסעיף קטן )ב( ובהתאם לפנייה של חבר הכנסת או של מי שזומן ליותר מוועדה אחת 
כאמור, ולשם כך תתכנס, ככל האפשר, לפחות 24 שעות לפני המועד הראשון שנקבע לדיון; ואולם ועדת 
הכנסת לא תפעיל את סמכותה האמורה כלפי ועדה שהנושא הועבר אליה על ידי מליאת הכנסת, נשיאות 

הכנסת או ועדת הכנסת.

הרכב הוועדות הקבועות  

21)א(  הכנסת תקבע את ההרכב הסיעתי של הוועדות הקבועות ותבחר את חברי הוועדות כאמור בסעיף  102. )א( 
לחוק–יסוד: הכנסת, בהתאם להצעת הוועדה המסדרת לפי סעיף 2א)ג( לחוק הכנסת, או להצעת ועדת הכנסת, 
אם נבחרה,  בהתחשב בהרכב הסיעתי של הכנסת ובגודל הסיעות, וכן בהודעת הסיעות לגבי שיבוץ חבריהן 

בוועדות, אם נמסרה.

בכפוף להוראות סעיף קטן )א(, סיעה הזכאית למנות חבר ועדה מטעמה, רשאית למנותו מבין חבריה של סיעה     )ב( 
אחרת.

התפנה מקומו של חבר ועדה, תודיע הסיעה שמטעמה הוא מכהן, בכתב, ליושב ראש ועדת הכנסת על החבר     )ג( 
שיכהן מטעמה במקומו, ויושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת מיהו חבר הוועדה החדש; חברותו של חבר 
הוועדה החדש תהיה בתוקף מעת מסירת ההודעה לכנסת; הוראות אלה יחולו גם אם החליטה סיעה על 

חילופי חבר ועדה מטעמה, ובלבד שאינו יושב ראש הוועדה.

שר או סגן שר לא יהיה חבר בוועדה מוועדות הכנסת או ממלא מקום של חבר ועדה.    )ד( 

חל שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת, לא יחול שינוי בהרכב הסיעתי של הוועדות, אלא אם כן קבעה הכנסת,     )ה( 
לפי הצעת ועדת הכנסת, הרכב סיעתי חדש של הוועדות.

ממלא מקום קבוע

מקום  ממלאי  לבחור  הכנסת  ועדת  רשאית  קבועה,  בוועדה  מטעמה  חברים  למנות  הזכאית  סיעה  לבקשת  103. )א( 
קבועים לאותם חברים, במספר שלא יעלה על מספר חברי הוועדה מטעם הסיעה; ממלאי המקום הקבועים 

ייבחרו לפי הצעת הסיעה שמטעמה מכהנים חברי הוועדה, ויכול שיהיו חברים בסיעה אחרת.
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יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת על זהות ממלא מקום קבוע שנבחר, וכהונתו תהיה בתוקף מעת מסירת       )ב( 
הקבוע  המקום  ממלא  חילופי  על  להודיע  רשאית  הוועדה  חבר  מכהן  שמטעמה  הסיעה  לכנסת;  ההודעה 

מטעמה, ויחולו הוראות סעיף 102)ג(.

ממלא מקום קבוע יוזמן לישיבות הוועדה ודינו כדין חבר הוועדה, אלא אם כן נקבעו הוראות מיוחדות לעניין     )ג( 
חברי הוועדה הקבועים; ואולם -

הוא לא ישתתף בהצבעה אם כל חברי הוועדה שאת מקומם הוא רשאי למלא השתתפו בה;  )1(  

הוא ינהל ישיבה של הוועדה, כולה או חלקה, רק אם כל חברי הוועדה שאת מקומם הוא רשאי למלא   )2(  
אינם נוכחים בה;

הוא לא ייבחר לכהן כיושב ראש או כחבר של ועדת משנה או של ועדה משותפת.  )3(  

בהעדר הסכמה בין המבקשים לשמש ממלא מקום קבוע מטעם סיעה בישיבת ועדה, יכריע בדבר יושב ראש     )ד( 
הסיעה או ממלא מקומו, ואם אינו נוכח בישיבה ישמש כממלא מקום מי שמקומו ברשימת המועמדים גבוה 
יותר אם המבקשים נכללו באותה רשימה, ואם הם חברים בסיעות שונות - חבר הסיעה שזכאית למנות את 

חברי הוועדה.

מילוי מקומו של חבר ועדה שנעדר באופן ארעי

נעדר חבר ועדה באופן ארעי מישיבת ועדה, רשאי למלא את מקומו ממלא המקום הקבוע, אם נבחר, ובהעדרו  104. )א( 
- חבר אחר מסיעתו של חבר הוועדה, ובהעדרם - חבר מהסיעה הזכאית למנות את חבר הוועדה מטעמה לפי 

סעיף 102)ב(.

בהעדר הסכמה בין המבקשים לשמש ממלא מקום מטעם סיעה בישיבת ועדה, יכריע בדבר יושב ראש הסיעה     )ב( 
או ממלא מקומו, ואם אינו נוכח בישיבה ישמש כממלא מקום חבר הסיעה כאמור בסעיף קטן )א(, לפי העניין, 

שמקומו ברשימת המועמדים גבוה יותר, אם המבקשים נכללו באותה רשימה.

דינו של ממלא מקום בוועדה לפי סעיף זה כדין חבר הוועדה שנעדר, אלא אם כן נקבעו הוראות מיוחדות     )ג( 
לעניין חברי הוועדה הקבועים, ואולם ממלא המקום לא ינהל את ישיבת הוועדה ולא ימלא את מקומו של 

היושב ראש.

הוראות מיוחדות לוועדת החוץ והביטחון ולוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

נעדר חבר ועדת החוץ והביטחון, הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לפי סעיף 18 לחוק יסודות התקציב,  105. )א( 
ועדה שנקבע בחוק שישיבותיה חסויות או ועדת משנה של כל אחת מאלה, באופן ארעי מישיבת ועדה, רשאי 

להחליפו רק ממלא המקום הקבוע, אם נבחר, ולא יחולו הוראות סעיף 104.

לא תודיע סיעה על חילופי חבר או ממלא מקום קבוע מטעמה בוועדה כאמור בסעיף קטן )א(, אלא בחלוף      )ב( 
שלושה חודשים מיום שהחל לכהן בתפקיד, אלא אם כן התפנה מקומו של חבר הוועדה משום שאינו יכול 

לכהן עוד כחבר ועדה או בשל שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת.

פרק שני: יושב ראש ועדה קבועה

יושב ראש ועדה קבועה  

106. )א( )1( ועדה קבועה תבחר יושב ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת; המליצה ועדת הכנסת לוועדה 
לבחור יושב ראש, יכנס יושב ראש ועדת הכנסת את הוועדה כדי שתצביע על המלצת ועדת הכנסת.

   )2( בלי לגרוע מהוראות פסקה )1(, על מינויו של יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה יחולו הוראות 
סעיף 6)ב( לחוק מבקר המדינה, הוא יהיה חבר בסיעה מסיעות האופוזיציה וכהונתו תפקע בתום 14 ימים 

מיום שסיעתו חדלה להיות סיעה כאמור.

לו  הנתונה  סמכות  לעניין  בוועדה  קבוע  מקום  ממלא  או  הוועדה  מחברי  אחד  להסמיך  רשאי  ועדה  ראש  יושב  )ב( 
במליאת הכנסת לפי תקנון זה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה.

יושב ראש ועדה רשאי למנות מפעם לפעם אחד מחברי הוועדה למלא את מקומו לניהול ישיבה, כולה או  )ג( 
חלקה, או לתקופה שלא תעלה על שבועיים, וכן רשאי הוא למנות ממלא מקום קבוע לניהול ישיבה, כולה או 

חלקה, בכפוף להוראות סעיף 103)ג()2(.

יצא יושב ראש ועדה את גבולות המדינה או נבצר ממנו למלא את תפקידו מסיבה אחרת, ימנה אחד  )ד(  )1( 
מחברי הוועדה הקבועים למלא את מקומו, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים או - באישור ועדת 
הכנסת - לתקופה רצופה ארוכה יותר, ורשאי הוא בכל עת להפסיק את המינוי או למנות ממלא מקום 

אחר כאמור; יושב ראש הוועדה יודיע על מינוי לפי פסקה זו ליושב ראש הכנסת.

לא מינה יושב ראש ועדה ממלא מקום כאמור בפסקה )1(, רשאי יושב ראש הכנסת לכנס את הוועדה;   )2(
103)ג()2(,  סעיף  להוראות  בכפוף  מקומם הקבועים  או ממלאי  חבריה  מבין  ראש  ביושב  הוועדה תבחר 

לניהול הישיבה.
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לממלא מקום של יושב ראש ועדה יהיו, בהעדרו, כל סמכויות היושב ראש. )ה( 

יושב ראש ועדה רשאי להתפטר מכהונתו בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, וכהונתו נפסקת עם מסירת ההודעה  )ו( 
ליושב ראש הכנסת או במועד אחר שציין בהודעתו, שלא יהיה מאוחר משלושים ימים מיום מסירת ההודעה; יושב 

ראש הכנסת יעביר העתק מההודעה ליושב ראש ועדת הכנסת.

מונה יושב ראש ועדה לשר או לסגן שר, או חדל לכהן כיושב ראש הוועדה במהלך כהונתה של הכנסת, תבחר  )ז( 
הוועדה יושב ראש חדש בדרך האמורה בסעיף קטן )א(.

סייגים לכהונה, השעיה והעברה מכהונה של יושב ראש ועדה קבועה

ועדת הכנסת, וכל עוד לא נבחרה - הוועדה המסדרת, רשאית לקבוע כי חבר הכנסת לא יהיה מועמד לתפקיד  107. )א( 
יושב ראש ועדה או כי יכהן בתפקיד כאמור בסייגים שתקבע הוועדה, בהתקיים בו האמור בפסקאות )1( רישה 
זה, בשינויים  יחולו לעניין  )ה( שבסעיף 3  ו–)ב( עד  )א()1( סיפה  )2( שבסעיף 3)א(; הוראות סעיפים קטנים  או 

המחויבים.

ועדת הכנסת רשאית, בהחלטה שהתקבלה ברוב חבריה, להשעות מכהונתו יושב ראש ועדה או לקבוע סייגים  )ב( 
לכהונתו בהתקיים בו האמור בפסקה )1( רישה שבסעיף 3)א(; הוראות סעיף 3)ב(, )ג( ו–)ה( וסעיף 4)א( יחולו 
לעניין זה, בשינויים המחויבים; הושעה יושב ראש ועדה מכהונתו, תבחר הוועדה יושב ראש אחר במקומו 

לתקופת ההשעיה בדרך האמורה בסעיף 106)א(.

הורשע יושב ראש ועדה, במהלך כהונתה של אותה כנסת, בפסק דין סופי בעבירה פלילית, יחדל לכהן כיושב  )ג( 
ראש ועדה.

כל עוד לא הסתיימו ההליכים לפי סעיף קטן )א(, לרבות ערעור על החלטה כאמור באותו סעיף קטן, רשאי  )ד( 
יושב ראש הכנסת לכנס את הוועדה לצורך בחירת יושב ראש זמני מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת; 

ליושב ראש הזמני יהיו, עד לבחירת יושב ראש קבוע, כל סמכויות היושב ראש.

פרק שלישי: ועדות לעניין מסוים, ועדות משנה, ועדות משותפות

ועדה לעניין מסוים  

21)א( לחוק–יסוד: הכנסת,  ועדה לעניין מסוים כאמור בסעיף  ועדת הכנסת,  הכנסת רשאית לבחור, לפי הצעת   .108
ולקבוע את תחומי ענייניה וסמכויותיה; דינה של ועדה לעניין מסוים כדין ועדה קבועה לכל דבר, פרט לתקופת 
כהונתה, ויחולו עליה, במהלך תקופת כהונתה של הכנסת שבה נבחרה או בתקופה שבה קבעה הכנסת כי תפעל, 

הוראות חלק זה כפי שהן חלות על ועדה קבועה, ככל שהכנסת לא קבעה אחרת.

ועדת משנה

ועדה קבועה רשאית לבחור מזמן לזמן, מבין חבריה הקבועים, ועדת משנה ואת היושב ראש שלה; ועדת  109. )א( 
המשנה תדון בעניינים כפי שתקבע הוועדה הקבועה, שהם בתחומי ענייניה של הוועדה הקבועה, ואולם 
 לא תועבר לוועדת משנה סמכות הנתונה לוועדה הקבועה לפי כל חיקוק, לרבות סמכות בענייני חקיקה לפי

חלק ז'.

ועדה קבועה רשאית לבחור, מבין חבריה וממלאי מקומם הקבועים, ממלא מקום קבוע אחד לכל חבר ועדת  )ב( 
משנה, ויחולו עליו הוראות סעיף 103)ג(, בשינויים המחויבים; לעניין מילוי מקום באופן ארעי יחולו הוראות 

סעיף 104.

לוועדת משנה יהיו הסמכויות הנתונות לוועדה שבחרה אותה, ככל שזו לא קבעה אחרת, בכל הנוגע לסדרי  )ג( 
דיון, לזימון לוועדה ולקבלת מידע.

הוראות סעיף 106)ב( עד )ו( יחולו, בשינויים המחויבים, על יושב ראש ועדת משנה, ובמקום יושב ראש הכנסת  )ד( 
יבוא יושב ראש הוועדה שבחרה את ועדת המשנה.

ישיבה של ועדת משנה לא תתקיים בשעה שבה מתקיימת ישיבה של הוועדה שבחרה אותה. )ה( 

ועדה משותפת

הוועדה המשותפת,  ועדת הכנסת את חברי  ועדות, תבחר  לוועדה משותפת לכמה  ניתנה בחיקוק סמכות  110. )א( 
במספר שווה מכל אחת מהוועדות, ותקבע את יושב ראש הוועדה המשותפת מבין חברי הוועדה ששמה נזכר 

ראשון בחיקוק, והכל אלא אם כן נקבע אחרת בחיקוק.

החליטה ועדת הכנסת להעביר הצעת חוק או נושא של הצעה לסדר היום לוועדה משותפת לשתי ועדות,  )ב(  )1( 
תבחר ועדת הכנסת את חברי הוועדה המשותפת, במספר שווה מכל אחת מהן; ועדת הכנסת תקבע את 
יושב ראש הוועדה המשותפת מבין חברי הוועדה שלדעת ועדת הכנסת העניין נוגע לה יותר מבחינת 

תחומי העניין שלה.
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פעילותה של ועדה משותפת כאמור בפסקה )1( תיפסק עם סיום הדיון בהצעת החוק או בנושא ההצעה   )2(
לסדר היום שהועברו אליה.

ועדה משותפת לא תדון אלא בנושא שהוסמכה לדון בו בחיקוק או שהועבר אליה על ידי ועדת הכנסת. )ג( 

ובגודל  הכנסת  של  הסיעתי  בהרכב  האפשר,  ככל  הכנסת,  ועדת  תתחשב  משותפת  ועדה  הרכב  בקביעת  )ד( 
הסיעות ותתייעץ עם יושבי ראש הוועדות שחבריהן יהיו חברים בוועדה המשותפת.

חבר ועדה משותפת, לרבות יושב ראש הוועדה, יחדל לכהן בה עם הפסקת כהונתו בוועדה הקבועה שמטעמה  )ה( 
כיהן בוועדה המשותפת.

תבחר  סיעתו,  החלטת  לפי  זה  ובכלל  הוועדה,  ראש  יושב  לרבות  משותפת,  ועדה  חבר  של  מקומו  נתפנה  )ו( 
 ועדת הכנסת חבר אחר במקומו מבין חברי הוועדה שמטעמה כיהן בוועדה המשותפת, ויחולו הוראות סעיף

קטן )ד(.

ועדת הכנסת רשאית לבחור ממלא מקום קבוע אחד לחבר ועדה משותפת, מבין חברי הוועדה שמטעמה הוא  )ז( 
מכהן בוועדה המשותפת, והוא יהיה רשאי לשמש כממלא מקום כאמור כל עוד הוא חבר אותה ועדה.

נעדר חבר ועדה משותפת באופן ארעי מישיבת הוועדה, רשאי למלא את מקומו ממלא המקום הקבוע, אם נבחר,  )ח( 
ובהעדרו - חבר אחר מסיעתו של חבר הוועדה המשותפת, ובהעדרם - חבר מהסיעה שמטעמה מכהן בוועדה 
הקבועה, לפי סעיף 102)ב(, חבר הוועדה המשותפת שנעדר; לעניין מילוי מקום באופן ארעי לפי סעיף קטן זה, 

יחולו הוראות סעיף 104)ב( ו–)ג(.

יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת על הקמת ועדה משותפת ועל חבריה והיא תכהן מעת מסירת ההודעה  )ט( 
לכנסת; הוראה זו תחול גם על שינויים בהרכב הוועדה ועל זהות ממלאי מקום קבועים.

ישיבות של הוועדות שמבין חבריהן  ישיבותיה בשעה שבה מתקיימות  לקיים את  ועדה משותפת רשאית  )י( 
נבחרו חברי הוועדה המשותפת.

הוראות חלק זה יחולו על ועדה משותפת בתקופה שבה היא פועלת, כפי שהן חלות על ועדה קבועה, ככל  )יא( 
שלא נקבע אחרת לפי תקנון זה.

ועדה  הוקמה  לא  אם  אף  ענייניהן,  לתחומי  הנוגע  מסוים,  נושא  לגבי  משותפת  ישיבה  לקיים  רשאיות  ועדות  )יב( 
משותפת, ובלבד שהנושא לא הועבר אליהן על ידי מליאת הכנסת, נשיאות הכנסת או ועדת הכנסת; יושב ראש 

ועדה לא יזמין חברי ועדה אחרת לישיבה משותפת כאמור שלא באמצעות יושב ראש אותה ועדה.

פרק רביעי: ישיבות הוועדות

ישיבות הוועדות  

ישיבותיהן של ועדות הכנסת יתקיימו במשכן הכנסת; ועדה רשאית, באישור מראש של יושב ראש הכנסת ובמקרים   111. )א( 
מיוחדים, לקיים ישיבות מחוץ למשכן הכנסת.

ויזמין לישיבותיה את חברי הוועדה וממלאי המקום  יושב ראש הוועדה יקבע את סדר יומה של הוועדה      )ב( 
הקבועים.

ישיבות ועדות הכנסת לא יתקיימו בשעה שבה מתקיימת ישיבה של הכנסת, אלא אם כן אישר זאת מראש      )ג( 
יושב ראש הכנסת, מטעמים מיוחדים, וכפי שיקבע; התקיימה ישיבת ועדה בזמן ישיבה של הכנסת, לא תתקיים 

הצבעה בוועדה בזמן קיום הצבעה בישיבת הכנסת.

יושב ראש הוועדה יזמין לדיון חבר כנסת שאינו חבר הוועדה, אם הציע הצעה שהועברה לדיון בוועדה או שנדונה      )ד( 
בה, לרבות הסתייגות, כדי שיציגה; היתה הישיבה חסויה, יקבע יושב ראש הוועדה את מידת השתתפותו של המציע 

בדיון שייערך לאחר הצגת הצעתו.

יושב ראש הוועדה יכנס את הוועדה לישיבה על פי דרישה של הממשלה, בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה      )ה( 
או של שליש מחברי הוועדה, שבה יפורט נושא הישיבה.

סיורי עבודה וביקורת של ועדה ייערכו באישור מראש של יושב ראש הכנסת, מתקציב הכנסת, וככל האפשר     )ו( 
בימים שאינם ימי ישיבות הכנסת.

ישיבות ועדות בתקופת הפגרה  

ועדת הכנסת רשאית להתיר לוועדה לקיים ישיבות בתקופת הפגרה, דרך כלל או במספר שתקבע, ורשאית   112. )א( 
היא לקבוע תנאים לקיום הישיבות.

נוסף על ישיבות לפי סעיף קטן )א(, רשאי יושב ראש הכנסת להתיר לוועדה לקיים ישיבות בתקופת הפגרה,       )ב( 
במקרים מיוחדים, על פי בקשה של יושב ראש הוועדה, של הממשלה, בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה או 

של שליש מחברי הוועדה, שבה יפורט נושא הישיבה.
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ניהול הישיבות ואופן ההצבעה

ועדה תדון ותחליט בכל מספר חברים, אם אין בחוק או בתקנון זה הוראה אחרת לעניין זה, ובלבד שכל חברי  113. )א( 
הוועדה הוזמנו.

יושב ראש הוועדה רשאי לקבוע את מסגרת הדיון, ורשאי הוא לקצוב את זמן הדיבור, ובלבד שייתן זמן דיבור      )ב( 
הולם לכל אחד מחברי הוועדה.

ההצבעה בוועדה תהיה בהרמת ידיים. )ג( )1( 

יושב ראש הוועדה רשאי, ביוזמתו או לפי בקשה של חבר הוועדה, לערוך הצבעה שמית; חבר הכנסת   )2(    
לאחר שחבר  לשנות את אמירתו  רשאי  אינו  או שאמר שאינו משתתף בהצבעה,  שאמר את הצבעתו 

הכנסת הבא אחריו נקרא להצביע.

התייעצות סיעתית

דחיית ההצבעה  את  לבקש  הוועדה  חבר  רשאי  עליו,  ולפני ההצבעה  בוועדה  מסוים  בנושא  הדיון  בתום  114. )א( 
וידחה את ההצבעה  יושב ראש הוועדה את הדיון בנושא  לצורך התייעצות סיעתית, ומשעשה כן, יפסיק 
יותר;  כן הבקשה היתה לדחייה קצרה  ובלבד שהדחייה לא תפחת מחמש דקות, אלא אם  למועד שיקבע, 

דחיית הצבעה בנושא כאמור תהיה פעם אחת בלבד, אף אם התבקשה על ידי חברי ועדה מסיעות שונות.

נקבע בסדר היום כי בנושא מסוים תהיה הצבעה בלבד לאחר שהדיון הסתיים בישיבה קודמת, ולא התקיים      )ב( 
דיון מהותי בנושא בישיבה שנקבעה להצבעה, לא תידחה ההצבעה לצורך התייעצות סיעתית.

דיון מחדש

החליטה הוועדה בנושא מסוים, רשאים חבר הכנסת וכן שר, או סגן שר בענייני המשרד שבו הוא מכהן, לבקש  115. )א( 
נושא, ואם היה הנושא הצעת חוק - דיון מחדש  מיושב ראש הוועדה שהוועדה תקיים דיון מחדש באותו 

בהצעת החוק כולה או בעניין מסוים שבה.

בקשה לדיון מחדש תוגש כל עוד הצעת החוק או החלטת הוועדה לא הונחה על שולחן הכנסת, ואם ההחלטה     )ב( 
אינה מונחת על שולחן הכנסת - כל עוד לא נמסרה לכנסת או שההודעה עליה לא נחתמה, לפי העניין; 

הבקשה תוגש במהלך ישיבת הוועדה שבה התקבלה ההחלטה, או, בכתב, לאחר מכן.

הוגשה בקשה לדיון מחדש, לא תונח הצעת החוק או החלטת הוועדה על שולחן הכנסת, לא תימסר ההחלטה     )ג( 
לכנסת או שההודעה עליה לא תיחתם, לפי העניין, וההחלטה לא תהיה בתוקף כל עוד הבקשה לדיון מחדש 

תלויה ועומדת.

הוגשה בקשה לדיון מחדש, יעמיד יושב ראש הוועדה להצבעה את השאלה אם לקבל את הבקשה, במועד     )ד( 
קיום ההצבעה תימסר לחברי הוועדה לפחות שלושים דקות מראש; הוועדה  ובלבד שהודעה על  שיקבע, 

תקיים הצבעה אחת על הבקשה, אף אם כמה מבקשים הגישו בקשה באותו עניין.

החליטה הוועדה לקבל בקשה לדיון מחדש, תהיה החלטתה הקודמת בטלה והיא תקיים דיון מחדש כאמור;     )ה( 
דחתה הוועדה בקשה לדיון מחדש, תעמוד החלטתה הקודמת בתוקפה.

את  לנמק  רשאי  והוא  בקשתו,  נדונה  שבה  הוועדה  בישיבת  ישתתף  מחדש  לדיון  בקשה  שהגיש  מי  )ו( )1( 
הבקשה; הגישו כמה מבקשים בקשה באותו עניין, רשאי יושב ראש הוועדה להחליט כי אחד או יותר 

מהם ינמקה, ובלבד שחבר הכנסת שהגיש ראשון את הבקשה יהיה רשאי לנמקה.

נעדר המבקש מישיבת הוועדה שנקבעה לדיון בבקשתו, יראו את הבקשה כאילו נדחתה, ואולם רשאי   )2(    
הוא להסמיך חבר כנסת אחר להשתתף בישיבה במקומו, ואם המבקש הוא שר או סגן שר - רשאי הוא 

להסמיך כאמור שר אחר.

הצבעה בבקשה לדיון מחדש בנושא מסוים תתקיים פעם אחת בלבד; היה הנושא הצעת חוק והבקשה לדיון  )ז( )1( 
מחדש היתה בהצעת החוק כולה, לא יצביעו על בקשות נוספות לדיון מחדש לגבי הצעת החוק, ואם הבקשה 
לדיון מחדש היתה בעניין מסוים שבהצעת החוק - ניתן לבקש דיון מחדש בעניין מסוים אחר שבהצעת החוק 

או בהצעת החוק כולה.

לבקש  ניתן  הקודמת,  ובדיון מחדש שינתה את החלטתה  לדיון מחדש,  בקשה  לקבל  הוועדה  החליטה   )2(    
שהוועדה תקיים דיון מחדש רק לגבי השינויים שנערכו באותו נושא.

סדרי דיון מיוחדים בוועדת הכנסת  

 116.  )א(   סדרי דיון המפורטים בסעיף זה יחולו בעת שוועדת הכנסת דנה באלה:

קביעת חסינות או נטילתה או נטילת זכות מחבר הכנסת או הטלת סייגים על יכולתו למלא תפקידים מסוימים   )1(
בכנסת או מטעמה, לרבות השעיה מאותם תפקידים או העברתו מכהונה בהם;

קביעה כי חבר הכנסת פרש מסיעתו;  )2(
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שלילת תשלומים מחבר הכנסת או חבר הכנסת לשעבר.  )3(

ובהצבעות  בדיונים  הוועדה  כחבר  ישתתף  לא  בה  מקום  או ממלא  ועדת הכנסת  חבר  חבר הכנסת שהוא      )ב( 
בעניינו, ולעניין מילוי מקומו יחולו הוראות סעיפים 103 ו–104.

חבר הכנסת שעניינו נדון בוועדה רשאי להיות מיוצג בוועדה על ידי עורך דין או על ידי חבר כנסת אחר.     )ג( 

רק חבר הכנסת שהשתתף בכל הישיבות שבהן התקיים דיון מהותי בנושא מהנושאים המנויים בסעיף קטן  )ד( )1( 
)א( )בסעיף זה - ישיבה מהותית( רשאי להשתתף בהצבעה; לעניין זה יראו נוכחות לפחות במחצית ממשכה 

של ישיבה כהשתתפות.

)1(, הודיע חבר הכנסת לפני ישיבה מהותית כי נבצר ממנו להשתתף בה מסיבה  על אף האמור בפסקה   )2(    
רפואית או מסיבה מוצדקת אחרת, רשאית ועדת הכנסת, במועד קיומה של הישיבה האמורה, לקבוע כי 
היעדרותו כאמור לא תמנע ממנו להשתתף בהצבעה, ובלבד שהשתתף במחצית לפחות ממספר הישיבות 

המהותיות באותו נושא.

להשתתף  הכנסת  מחבר  ונבצר  )א(,  קטן  בסעיף  המנויים  מהנושאים  בנושא  לדון  הכנסת  ועדת  החלה   )3(    
בהמשך הדיונים מסיבה רפואית או מסיבה מוצדקת אחרת, שוועדת הכנסת אישרה, רשאי חבר כנסת 
אחר למלא את מקומו בהמשך הדיונים, לפי הוראות סעיפים 103 ו–104, ויחולו על חבר הכנסת האחר 

הוראות פסקאות )1( ו–)2( לגבי התקופה שממועד החלטת ועדת הכנסת.

יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לחברי הוועדה מראש על מועדי הישיבות; התקיימה יותר מישיבה מהותית       )ה( 
אחת, יעמיד יושב ראש ועדת הכנסת את כל הפרוטוקולים של הישיבות המהותיות לעיונם של חברי הכנסת 

הרשאים להשתתף בהצבעה.

לא תהיה התייעצות סיעתית בדיון לפי סעיף זה.    )ו( 

עיכוב בעבודת ועדה  

עברו שישה חודשים מיום שהצעת חוק הועברה לדיון בוועדה, והוועדה לא סיימה את דיוניה, לקריאה הראשונה  117. )א( 
או לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, לפי העניין, רשאי חבר הכנסת היוזם, ולעניין הצעת חוק ממשלתית - 

הממשלה, בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה, לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את התערבותה.

עברו שישה חודשים מיום שהצעה לסדר היום או הצעה לדיון מהיר הועברה לדיון בוועדה, והוועדה לא     )ב( 
סיימה את דיוניה בהצעה, רשאי חבר הכנסת המציע לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את התערבותה.

הוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב( לא יחולו אם היוזם נתן את הסכמתו להימשכות הדיונים, ולעניין הצעת חוק     )ג( 
ממשלתית - אם הממשלה נתנה את הסכמתה כאמור או אם מדובר בהצעת חוק רחבת היקף שנדונה בוועדה 

באופן סדיר.

ועדת הכנסת רשאית לקצוב זמן נוסף לוועדה, כדי שתביא את דיוניה לסיום ולהצבעה בתקופה זו, ורשאית     )ד( 
היא להעביר את הדיון לוועדה אחרת, לרבות תוך קציבת זמן כאמור.

לעניין סעיף זה, תימנה התקופה בסעיפים קטנים )א( או )ב(, מיום העברת העניין לוועדה שדנה בו, אף אם     )ה( 
ועדת הכנסת היא שקבעה את הוועדה שבה יידון, וימי הפגרה לא יבואו במניין התקופה כאמור.

פרק חמישי: פומביות הישיבות והפרוטוקולים

פומביות ישיבות הוועדות  

ישיבות הוועדות הן פומביות, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת או אם פרוטוקול הישיבה חסוי כמפורט בפרק  118. )א( 
זה; יושב ראש ועדה רשאי להגביל את הנוכחות באולם הוועדה, כולה או חלקה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, חבר הכנסת רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של ועדה, אף אם אינו חבר הוועדה     )ב( 
או ממלא מקום קבוע בה, למעט בישיבה שהפרוטוקול שלה חסוי.

חבר כנסת שרשאי להיות נוכח בישיבה של ועדה, זכאי לקבל מהוועדה, לבקשתו, מסמכים שהונחו מטעם     )ג( 
הוועדה על שולחן הוועדה או חולקו לחבריה.

רישום פרוטוקול ותיקונו  

בישיבות ועדה יירשם פרוטוקול שיכלול את רשימת חברי הכנסת הנוכחים, המוזמנים שנכחו בישיבה, אלא  119. )א( 
אם כן זהותם חסויה על פי דין, ומהלך הדיונים; כמו כן יצוין בפרוטוקול אם הישיבה לא היתה פומבית או 

אם הפרוטוקול חסוי.

יושב ראש ועדה רשאי לקבוע הפסקה במהלכה של ישיבת ועדה לבקשת דובר שמבקש כי דבריו לא ייכללו     )ב( 
בפרוטוקול.
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בכתב  בפנייה  בפרוטוקול,  שנרשמו  כפי  בדבריו  והשמטות  שגיאות  שיבושים,  לתקן  לבקש  רשאי  דובר  כל     )ג( 
למחלקת הפרוטוקולים; נוכח רושם הפרוטוקול כי נפלה טעות כאמור ברישום הפרוטוקול, לפי בקשת הדובר 
או ביוזמתו, יתקן את הרישום ויודיע על כך ליושב ראש הוועדה; התעורר ספק אם נפלה ברישום הפרוטוקול 

טעות כאמור, תכריע בדבר הוועדה.

נאמרו בישיבת ועדה דברים שלא בעברית, יירשמו בפרוטוקול בתרגומם לעברית, ולפי החלטת מזכיר הכנסת     )ד( 
- ייכללו בנספח לפרוטוקול גם בשפה שבה נאמרו.

פומביות פרוטוקולים ועיון בהם  

ויפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת, בכפוף  יהיו פתוחים לעיון הציבור  ועדות  ישיבות  פרוטוקולים של  120.)א( 
להוראות סעיף זה.

פרוטוקולים של ישיבות של ועדת החוץ והביטחון, של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לפי סעיף 18     )ב( 
לחוק יסודות התקציב או של ועדת משנה שלהן יהיו חסויים ולא יועמדו לעיון הציבור; הוראה זו לא תחול 

על ישיבות אלה:

ישיבה המשודרת בערוץ הכנסת או מועברת באתר האינטרנט של הכנסת;   )1(

ישיבה שיושב ראש הוועדה הודיע לפני שהחלה כי הפרוטוקול שלה לא יהיה חסוי, והוא רשאי להודיע   )2(
על כך גם לאחר שהחלה הישיבה, ובלבד שהודעה כזו תינתן רק בהסכמת כל מי שדיבר בישיבה עד למתן 

ההודעה;

ישיבה של ועדת החוץ והביטחון במליאתה העוסקת בחקיקה ראשית או חקיקת משנה, אלא אם כן יושב   )3(
ראש הוועדה הודיע מראש אחרת.

פרוטוקולים של ישיבות שנקבע בחוק שיהיו חסויות, ובכלל זה ישיבות של ועדת משנה כאמור בסעיף 5)ה( לחוק    )ג( 
הכנסת, של ועדה משותפת כאמור בסעיף 18 לחוק מבקר המדינה ושל ועדת הכנסת לענייני השירות כאמור 

בסעיף 6 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-52002, יהיו חסויים ולא יועמדו לעיון הציבור לפי כל דין.

יושב ראש ועדה, ולעניין ועדת משנה - יושב ראש הוועדה שבחרה אותה, רשאי לקבוע, במקרים מיוחדים,  )ד(   )1( 
ביוזמתו או לפי בקשה של חבר הכנסת וכן של שר או סגן שר או נציגם, כי פרוטוקול של ישיבת ועדה שאינה 
מפורטת בסעיף קטן )ב( או )ג(, או חלק ממנו, יהיה חסוי ולא יועמד לעיון הציבור לתקופה שיקבע או לקבוע 

הוראות והגבלות לעניין העיון בו, בין השאר בשל אחת מאלה:

)א(  הדבר דרוש לשם שמירה על ביטחון המדינה, אינטרסים חיוניים של המדינה או שלום הציבור וביטחונו;

)ב(   הדבר דרוש לשם הגנה על עניינו של קטין או חסר ישע;

לבקשת מי שהשתתף בישיבה - העמדת הפרוטוקול לעיון הציבור עשויה לגרום נזק לו או לזולתו.  )ג( 

יושב ראש הוועדה יודיע לוועדה על קביעתו כאמור בפסקה )1(, ככל האפשר לפני ישיבת הוועדה, והוא רשאי   )2(
להודיע על כך גם במהלכה, וכן רשאי הוא לשנות את קביעתו בהודעה לוועדה; הודיע יושב ראש ועדה על 

קביעתו או על שינויה, רשאית הוועדה לשנות את החלטתו.

שינוי לפי פסקה )2( של קביעה שלפיה פרוטוקול יהיה חסוי לאחר שהחלה הישיבה ייעשה רק בהסכמת כל מי   )3(
שדיבר בעת שהקביעה כי הפרוטוקול חסוי היתה בתוקף.

פרוטוקולים חסויים של ישיבות הוועדות לא יועמדו לעיון הציבור, ואולם - )ה( 

חבר הכנסת רשאי לעיין בפרוטוקולים חסויים של ישיבת ועדה או ועדת משנה שהוא חבר קבוע או ממלא מקום    )1(
קבוע בה, לרבות פרוטוקולים כאמור מכנסות קודמות;

מי שהשתתף בישיבת הוועדה, לרבות חבר הכנסת שאינו חבר הוועדה, רשאי לעיין בפרוטוקול הישיבה   )2(
שבה השתתף, ואם הוזמן רק לחלק מהישיבה יהיה רשאי לעיין רק באותו חלק של הפרוטוקול; עיון כאמור 

ייעשה במשרדי הוועדה.

על העיון בפרוטוקולים של ישיבות ועדה יחולו תקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, התש"ע- )ו( 
62010, בשינויים המחויבים וככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה; לעניין זה יחולו על ישיבה שהפרוטוקול שלה חסוי 

הוראות התקנות האמורות לעניין ישיבה חסויה.

פרק שישי: התנהגות חברי הכנסת בישיבות הוועדות

כללי התנהגות בישיבת ועדה  

חבר הכנסת המשתתף בישיבת ועדה ימלא אחר הוראות יושב ראש הוועדה. 121. )א( 

חבר הכנסת ידבר בישיבת ועדה ברשות יושב ראש הוועדה ובמסגרת הזמן שהוקצבה לו. )ב( 
__________

5  ס"ח התשס"ב, עמ' 179.

6  ק"ת התש"ע, עמ' 1462.
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חבר הכנסת ידבר בישיבת ועדה בצורה הולמת, בלשון מקובלת ובאופן השומר על כבוד הכנסת, ולא יעשה  )ג( 
בוועדה מעשה שיש בו פגיעה בכבוד הכנסת, בכבוד אחד מחבריה או בסדר דיוני הוועדה.

חבר הכנסת המשתתף בישיבת ועדה לא ישוחח במהלך הישיבה בטלפון ויקפיד שמכשיר הטלפון או הזימונית  )ד( 
שברשותו לא ירעישו.

קריאה לסדר והוצאה מישיבת ועדה  

סבר יושב ראש ועדה כי חבר הכנסת התנהג בישיבת ועדה בניגוד להוראות סעיף 121, יקרא לו לסדר. 122. )א( 

)ב(  )1(   נקרא חבר הכנסת לסדר שלוש פעמים בישיבה אחת של הוועדה, רשאי יושב ראש הוועדה לשלול ממנו 
את רשות הדיבור באותה ישיבה, או להוציאו מהישיבה, ואם היה צורך בכך - להורות על הוצאתו.

הפר חבר הכנסת את הסדר הפרה חמורה, רשאי יושב ראש הוועדה להוציאו מהישיבה לאלתר, ואם היה   )2(
צורך בכך - להורות על הוצאתו.

הוצא חבר הכנסת מישיבת ועדה, רשאי להשתתף במקומו ממלא מקומו לפי הוראות סעיפים 103 ו–104; חבר  )ג( 
הכנסת שהוצא מהישיבה רשאי להיכנס אליה אם הרשה זאת יושב ראש הוועדה או לצורך הצבעה בלבד.

פרק שביעי: מוזמנים לישיבות הוועדות ומסירת מידע לוועדות

זימון נושאי משרה וממלאי תפקיד ומסירת מידע  

ועדה רשאית לזמן לישיבותיה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד כמפורט בסעיף 21)ב( לחוק–יסוד: הכנסת  123. )א( 
ובסעיף 42)ג( ו–)ד( לחוק–יסוד: הממשלה; מי שזומן כאמור יתייצב לפני הוועדה וימסור לה את המידע שבידו 

על פעילות הגוף שבו הוא מכהן בקשר לנושא הדיון.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, השר הנוגע בדבר או ראש הגוף שהמוזמן פועל בשירותו כאמור בסעיף קטן )ה(,      )ב( 
רשאי להופיע בוועדה במקום מי שזומן, והוא יודיע על כך לוועדה לפני הדיון.

ועדה רשאית לדרוש מנושא משרה או מממלא תפקיד כאמור בסעיף קטן )א(, מידע, מסמכים ודוחות )בפרק      )ג( 
זה - מידע( שבתחום סמכותו, המצויים בידי הגוף שבו הוא מכהן והדרושים לוועדה למילוי תפקידיה, והוא 

יעבירם לוועדה.

זומן שר לישיבת ועדה לפי סעיף קטן )א(, רשאי הוא להודיע כי נציגו יופיע במקומו, אלא אם כן החליטה      )ד( 
הוועדה כי השר או סגנו יתייצב לפניה בעצמו; דרשה ועדה מידע משר לפי סעיף קטן )ג(, רשאי הוא להעבירו 

לוועדה באמצעות נציגו.

זימון לוועדה לפי סעיף קטן )א( או דרישת מידע לפי סעיף קטן )ג(, לגבי עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בשירות      )ה( 
המדינה ייעשו באמצעות השר הנוגע בדבר או בידיעתו, ולגבי מי שאינו כפוף לשר - באמצעות ראש הגוף שהוא 

פועל בשירותו או בידיעתו, כמפורט להלן:

לגבי עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד במשרד מבקר המדינה - מבקר המדינה;  )1(

לגבי חבר מועצה של רשות מקומית, וכן עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד ברשות מקומית - ראש   )2(
הרשות המקומית;

לגבי חבר מועצה דתית וכן עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד במועצה דתית - ראש המועצה הדתית,   )3(
וכן בידיעת השר הממונה על המועצות הדתיות;

לגבי עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בחברה ממשלתית - המנהל הכללי של החברה, ולגבי המנהל   )4(
הכללי או דירקטור בחברה ממשלתית - יושב ראש הדירקטוריון של החברה, והכל גם בידיעת השר 
הממונה; הוראות אלה יחולו גם על בעלי תפקידים בתאגידים שהוקמו בחוק ובגופים אחרים שהוקמו 

בחיקוק, הממלאים תפקידים דומים אף אם כינוים שונה ובשינויים המחויבים; בפסקה זו -

"השר הממונה" - השר שנקבע כאחראי לענייני החברה הממשלתית או השר הממונה על ביצוע החוק   
    שמכוחו הוקם התאגיד או הגוף, לפי העניין;

"גופים אחרים שהוקמו בחיקוק" - כהגדרתם בסעיף 60א)ב()5( לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-   
.71975    

זימון לוועדה לפי סעיף קטן )א( ייעשה, ככל האפשר, לא יאוחר מהשבוע שקדם לשבוע שבו מתקיימת ישיבת      )ו( 
הוועדה; מידע לפי סעיף קטן )ג( לצורך ישיבה של הוועדה, יידרש, ככל האפשר, לא יאוחר מהשבוע הקודם 

לשבוע שבו מתקיימת ישיבת הוועדה, ויימסר לוועדה, ככל האפשר, 24 שעות לפחות לפני פתיחת הישיבה.

שר שענייני משרדו נדונים בוועדה קבועה המנויה בסעיף 100, יופיע בוועדה לדווח על ענייני משרדו, אחת לכנס    )ז(  )1( 
של הכנסת; בדיווח כאמור יסקור השר לפני הוועדה את פעולות משרדו, את תכנית העבודה של המשרד ואת 

__________
7  ס"ח התשל"ה, עמ' 132.
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אופן ביצוע תקציב המשרד; כמו כן ישיב השר לשאלות של חברי הוועדה, לרבות שאלות שהועברו אליו מראש 
באמצעות יושב ראש הוועדה.

ועדת הכנסת תקבע, לגבי כל שר, לאיזו ועדה יימסר הדיווח, ורשאית היא לקבוע יותר מוועדה אחת;   )2(   
יושב ראש הוועדה ימסור לשר הודעה על מועד הדיווח לפחות שלושים ימים מראש.

סייגים לזימון ולמסירת מידע  

עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד שנדרש למסור מידע לוועדה לפי סעיף 123 ימסור אותו במלואו, אלא  124. )א( 
לחוק–יסוד:  42)א(  בסעיף  או  הכנסת  לחוק–יסוד:  21)ב(  בסעיף  הקבועים  הסייגים  המידע  על  חלים  כן  אם 
שחלים  החלקים  השמטת  תוך  המבוקש  המידע  את  להעביר  וניתן  כאמור  סייגים  חלים  ואולם  הממשלה; 
עליהם הסייגים, או להעבירו בתנאים, יועבר המידע בחלקו או בתנאים, ובכלל זה שישיבת הוועדה לא תהיה 

פומבית, שפרוטוקול הישיבה יהיה חסוי או שהמידע יימסר רק ליושב ראש הוועדה.

או  בחלקו  מידע  למסור  שניתן  או  )א(,  קטן  בסעיף  כמפורט  מידע  לוועדה  למסור  ניתן  לא  שלפיה  הודעה      )ב( 
בתנאים, תימסר, בצירוף נימוקים ובלי לחשוף מידע כאמור, בידי השר או ראש הגוף כאמור בסעיף 123)ה( 

ליושב ראש הוועדה, ולבקשת מוסר ההודעה היא תהיה חסויה.

הזמנת משתתפים נוספים   

יושב ראש ועדה רשאי להזמין לישיבה כל מי שיש לו ידע או עניין בנושא שהוועדה דנה בו, לשמוע את דעתו  125. )א( 
ולבקש ממנו מידע.

יושב ראש ועדה רשאי להזמין קטין להשתתף בישיבת הוועדה, ובלבד שהורהו או אפוטרופסו של הקטין לא      )ב( 
הודיע על התנגדותו להשתתפות בישיבה.

ייחוד ההופעה  

מי שזומן להתייצב לפני ועדה או שהוזמן אליה רשאי להופיע לפניה שלא בנוכחות אחרים שאינם חברי הכנסת או נציגי   .126
הממשלה, אם ביקש זאת מיושב ראש הוועדה.

אי–התייצבות או אי–מסירת מידע  

זומן אדם להתייצב לפני ועדה או נדרש למסור לה מידע לפי הוראות סעיף 123 ולא עשה כן, ולא נמסרה  127. )א( 
הודעה מראש כי חלים סייגים על מסירת המידע כאמור בסעיף 124, רשאית הוועדה להודיע על כך לשר או 

לראש הגוף שבאמצעותם או בידיעתם נעשה הזימון או נדרש המידע. 

לא הודיע מי שזומן, בהתראה הולמת מראש, על אי–התייצבותו או על אי–מסירת המידע, רשאית הוועדה,      )ב( 
באישור יושב ראש הכנסת, לפנות לנציבות שירות המדינה או לגורם אחר המוסמך לדון בתלונות בענייני 
משמעת, בבקשה להפעיל את סמכותם כלפי המוזמן, ואלה יודיעו לוועדה על הפעולות שנקטו בעניין; העתק 

הפנייה יימסר גם לשר או לראש הגוף כאמור.

פרק שמיני: ועדת חקירה פרלמנטרית

      הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לפי סעיף 22 לחוק–יסוד: הכנסת

חבר הכנסת שאינו שר או סגן שר, כמה חברי כנסת או ועדה מוועדות הכנסת רשאים להציע לכנסת להקים  128. )א( 
ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מסוים; על הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית יחולו הוראות סעיף 52)ב( 

עד )ד( כפי שהן חלות על הצעות לסדר היום.

לפי הסיעתית  המכסה  במסגרת  תהיה  הכנסת  חברי  שהציעו  פרלמנטרית  חקירה  ועדת  להקים  הצעה      )ב( 
סעיף 99.

הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית תידון בישיבת הכנסת המוקדשת לדיון בהצעות חוק המובאות לדיון     )ג( 
מוקדם ובהצעות לסדר היום.

אחד מחברי הכנסת שהציעו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית או יושב ראש הוועדה המציעה, לפי העניין,     )ד( 
ינמק את ההצעה במסגרת זמן שלא תעלה על עשר דקות ויבקש להעבירה לוועדת הכנסת.

אחרי ההנמקה לפי סעיף קטן )ד(, רשאי שר, או סגן שר בענייני המשרד שבו הוא מכהן, להביע את עמדת     )ה( 
הממשלה ביחס להצעה במסגרת זמן שלא תעלה על עשר דקות ולהודיע על הסכמתה או על התנגדותה 

להעברת ההצעה לוועדת הכנסת.

תמכה הממשלה בהעברת ההצעה לוועדת הכנסת או לא נקטה עמדה, כאמור בסעיף קטן )ה(, רשאי אחד     )ו( 
מחברי הכנסת הנוכח במליאה, כפי שיקבע יושב ראש הישיבה, להציע להסיר את ההצעה מסדר היום ולנמק 
את התנגדותו להצעה במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש דקות; קיבל אחד מחברי הכנסת רשות דיבור כדי 
לנמק את התנגדותו להצעה אך בדבריו תמך בה, יפסיקנו יושב ראש הישיבה וייתן רשות דיבור לחבר כנסת 

אחר המבקש להתנגד להצעה.
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לוועדת הכנסת או  ועדת חקירה פרלמנטרית  בתום הדיון תחליט הכנסת אם להעביר את ההצעה להקים     )ז( 
להסירה מסדר היום, ולעניין דחיית ההצבעה יחולו הוראות סעיף 35.

החליטה הכנסת להסיר את ההצעה מסדר היום, לא יתקיים דיון בהצעה זהה או דומה בעיקרה לפני שעבר     )ח( 
חודש מיום החלטת הכנסת, אלא אם כן החליט יושב ראש הכנסת, לבקשת חבר הכנסת המציע או הוועדה 

המציעה, לפי העניין, על קיצור התקופה האמורה אם מצא שחל שינוי של ממש בנסיבות.

הדיון בוועדת הכנסת בהצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית 

הועברה לוועדת הכנסת הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, תכין הוועדה הצעה מטעמה להקים  129. )א(  )1( 
ועדת חקירה פרלמנטרית, ואולם רשאית היא להביא, בצד הצעתה, המלצה לכנסת להסיר את הנושא 

מסדר היום; הועברו לוועדת הכנסת כמה הצעות בנושא דומה, תכין הוועדה הצעה אחת מטעמה.

יבואו  לא  הפגרה  וימי  אליה,  שהועברה  מיום  ימים  שלושים  בתוך  ההצעה  את  תכין  הכנסת  ועדת   )2(    
במניין.

בהצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית יפורטו הרכבה, סמכויותיה ותפקידיה של הוועדה,  )ב( 
ועדה  ידי הסמכת  על  ועדה כאמור שלא  להקים  לעניין תקופת כהונתה; בהצעה  הוראה  בה  לכלול  וניתן 
קבועה יהיה חבר הכנסת שהציע להקימה חבר בהרכב, אם ביקש זאת, ואולם מספר חברי ועדת החקירה לא 

יעלה על תשעה.

ראתה ועדת הכנסת כי הנושאים שבסמכות ועדת החקירה הפרלמנטרית עלולים לפגוע בביטחון המדינה,  )ג( 
ביחסי החוץ שלה או בעניין כלכלי חיוני שלה, רשאית היא לכלול בהצעתה הוראה כי הפרוטוקולים של 

ישיבות הוועדה יהיו חסויים.

חזרה מהצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית  

חבר הכנסת או ועדה שהציעו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית רשאים לחזור בהם מההצעה, כל עוד ועדת  130. )א( 
הכנסת לא סיימה את דיוניה כאמור בסעיף 129 או בסעיף 132.

דנה  טרם  הכנסת  אם  הכנסת  ראש  ליושב  בכתב  תימסר  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  מהצעה  חזרה  על  הודעה  )ב( 
לוועדה כאמור באותו סעיף;  ועדת הכנסת אם ההצעה הועברה  וליושב ראש   ,128 בהצעה כאמור בסעיף 
נמסרה ההודעה לפני הנמקת ההצעה כאמור בסעיף 128)ד(, לא תבוא ההצעה במניין ההצעות לפי סעיף 99.

יושב ראש הכנסת או יושב ראש ועדת הכנסת, לפי העניין, יודיע לכנסת על החזרה מההצעה, ועם מסירת  )ג( 
ההודעה תרד ההצעה מסדר יומה של הכנסת; היו כמה מציעים, יימחק שמו של המציע שחזר בו מרשימת 

המציעים.

הנחה על שולחן הכנסת וסדרי הדיון בהצעת ועדת הכנסת  

מזכיר הכנסת יניח על שולחן הכנסת את הצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית; יושב ראש  131. )א( 
הכנסת יעמיד את ההצעה על סדר יומה של הכנסת, לכל המוקדם למחרת הנחתה על שולחן הכנסת.

הדיון האישי בהצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית ייפתח בהצגת ההצעה על ידי יושב ראש      )ב( 
ועדת הכנסת, ואם המליצה להסיר את הנושא מסדר היום, יציג גם את המלצתה.

ועדת  להצעת  ביחס  הממשלה  עמדת  את  להביע  רשאי  מכהן,  הוא  שבו  המשרד  בענייני  שר  סגן  או  שר,      )ג( 
הכנסת. 

בתום הדיון תצביע הכנסת, בהצבעה אחת, על הצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, אף אם      )ד( 
הוועדה המליצה להסיר את הנושא מסדר היום.

החליטה הכנסת להסיר את הנושא מסדר היום, יחולו הוראות סעיף 128)ח(.     )ה( 

חידוש הדיון בוועדת הכנסת לפני תחילת הדיון בכנסת  

הונחה על שולחן הכנסת הצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, רשאית ועדת הכנסת לחדש  132. )א( 
את דיוניה בהצעה כל עוד לא החל הדיון בה בכנסת; החליטה ועדת הכנסת לחדש את דיוניה, יודיע על כך 

יושב ראש הוועדה ליושב ראש הכנסת, ומזכיר הכנסת יודיע על כך לכנסת.

החליטה ועדת הכנסת לחדש את דיוניה לפי סעיף קטן )א(, תכין מחדש הצעה מטעמה להנחה על שולחן      )ב( 
הכנסת, בתקופה האמורה בסעיף 129)א()2(.

החזרה לוועדת הכנסת במהלך הדיון בכנסת  

וכל עוד לא החליטה  ועדת חקירה פרלמנטרית  ועדת הכנסת להקים  החל הדיון במליאת הכנסת בהצעת  133. )א( 
הכנסת, רשאים יושב ראש ועדת הכנסת, וכן שר, או סגן שר בענייני המשרד שבו הוא מכהן, בשם הממשלה, 
כך  על  תחליט  והכנסת  שבה,  מסוים  עניין  או  כולה  ההצעה,  את  הכנסת  לוועדת  להחזיר  לכנסת  להציע 

בהצבעה שתתקיים מיד.
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ועדת הכנסת תדון  יופסק הדיון;  )א(,  קטן  לפי סעיף  לוועדת הכנסת  החליטה הכנסת להחזיר את ההצעה      )ב( 
בהצעה או בעניין, ותכין אותה מחדש להנחה על שולחן הכנסת, בתקופה האמורה בסעיף 129)א()2(.

חילופי חבר ועדת חקירה פרלמנטרית ומילוי מקום  

נתפנה מקומו של חבר ועדת חקירה פרלמנטרית שאת חבריה בחרה ועדת הכנסת או החליטה סיעה על חילופי  134. )א( 
חבר מטעמה בוועדת חקירה כאמור, תבחר ועדת הכנסת חבר אחר במקומו; הוראות אלה יחולו גם לעניין יושב 

ראש ועדת החקירה.

יושב ראש ועדת הכנסת יודיע לכנסת מיהו חבר הוועדה החדש, וחברותו תהיה בתוקף מעת מסירת ההודעה      )ב( 
לכנסת.

לחבר ועדת חקירה פרלמנטרית לא ימונה ממלא מקום קבוע לפי סעיף 103, ולעניין מילוי מקומו באופן ארעי      )ג( 
יחולו הוראות סעיף 104.

סמכויותיה של ועדת חקירה פרלמנטרית והנחת דוח על שולחן הכנסת

לוועדת חקירה פרלמנטרית יהיו הסמכויות הנתונות לוועדה קבועה בכל הנוגע לסדרי דיון, לזימון לוועדה  135. )א( 
ולקבלת מידע, ככל שהכנסת לא קבעה אחרת.

עמדת  בצירוף  ומסקנותיה,  פעולותיה  את  המפרט  דוח  הכנסת  שולחן  על  תניח  פרלמנטרית  חקירה  ועדת      )ב( 
מיעוט, אם היתה, והיא רשאית להניח דוח ביניים.

יושב ראש הכנסת רשאי להחליט כי הכנסת תקיים דיון אישי בדוח שהניחה ועדת חקירה פרלמנטרית על     )ג(  )1( 
שולחן הכנסת, לכל המוקדם למחרת הנחתו על שולחן הכנסת.

ועדת החקירה הפרלמנטרית את הדיון  יושב ראש  יפתח   ,)1( יושב ראש הכנסת כאמור בפסקה  החליט   )2(      
ורשאי הוא לסכמו, במסגרת הזמן האמורה בסעיף 29)3(; הסיעות רשאיות להגיש הצעות החלטה לסיכום 

הדיון כאמור בסעיף 56)ג(, ועל החלטה שהתקבלה יחולו הוראות סעיף 56)ד(.

סיום הכהונה של ועדת חקירה פרלמנטרית והארכת כהונה  

ועדת חקירה פרלמנטרית תחדל לכהן בהתקיים אחד מאלה: 136. )א( 

הסתיימה תקופת כהונתה של הכנסת שבה מונתה;  )1(

הסתיימה התקופה שקבעה הכנסת לכהונתה של ועדת החקירה הפרלמנטרית;  )2(

כאמור  הכנסת  שולחן  על  דוח  והניחה  עבודתה  סיום  על  לכנסת  הודיעה  הפרלמנטרית  החקירה  ועדת   )3(
בסעיף 135)ב(;

הכנסת החליטה, לפי הצעת ועדת החקירה הפרלמנטרית או ועדת הכנסת, על סיום כהונתה של ועדת   )4(
החקירה ובמועד שתקבע.

ועדת החקירה הפרלמנטרית, רשאית להאריך את תקופת  ולפי בקשה של  ועדת הכנסת  לפי הצעת  הכנסת,     )ב( 
הכהונה של ועדת החקירה, אם נקבעה, לתקופה שתקבע, ולא יאוחר מתום כהונתה של אותה כנסת.

פרק תשיעי: הוראות לעניין ועדת האתיקה

סייגים למינוי, השעיה והעברה מכהונה של חבר ועדת האתיקה לפי סעיף 13ד לחוק החסינות  

יושב ראש הכנסת לא ימנה לחבר בוועדת האתיקה את מי שהתקיים בו האמור בפסקאות )1( רישה או )2(  137. )א( 
שבסעיף 3)א(.

יושב ראש הכנסת להשעותו  3)א(, רשאי  רישה שבסעיף   )1( ועדת האתיקה האמור בפסקה  התקיים בחבר     )ב( 
מכהונה בוועדת האתיקה; ההשעיה תסתיים עם מתן פסק דין סופי המזכה אותו או שאינו קובע שיש עם 
העבירה קלון, ואם נקבע שתהיה לו חסינות בפני דין פלילי - עם תום תקופת כהונתה של אותה כנסת, והכל 
אם לא קבע יושב ראש הכנסת תקופה קצרה יותר; יושב ראש הכנסת ימנה חבר כנסת אחר שיכהן בוועדת 
האתיקה בתקופת ההשעיה, ועם תום תקופת ההשעיה יחליט אם חבר הכנסת שהושעה ימשיך לכהן בוועדה 

או יוחלף בחבר אחר.

הורשע חבר ועדת האתיקה במהלך כהונתה של אותה כנסת בפסק דין סופי בעבירה פלילית, יחדל לכהן     )ג( 
בוועדת האתיקה."

הוספת כותרת חלק ט' וסימון סעיפים 172 עד 174

אחרי סעיף 137 לתקנון הכנסת יבוא 29. )א( 

"חלק ט': שדולות חברי הכנסת וקבוצות ידידות בין–פרלמנטריות".  

סעיפים 172 עד 174 לתקנון הכנסת יסומנו כסדרם כסעיפים 138 עד 140.   )ב( 
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הוספת חלק י'

אחרי סעיף 140 לתקנון הכנסת יבוא:  .30

"חלק י': תקנון הכנסת  

     פרק ראשון: תקדימים ופירושים

קביעת תקדימים  

שאלה הנוגעת לדיוני הכנסת שאין לה הוראה בתקנון זה, תחליט בה ועדת הכנסת, והחלטתה תהיה תקדים מחייב   .141 
כל עוד לא תוקן תקנון זה באותו עניין.

סטייה מהתקנון והתקדימים  

הכנסת לא תדון בשום עניין בצורת דיון החורגת מהוראות תקנון זה או מהתקדימים, אלא אם כן דנה ועדת   .142
הכנסת והחליטה על כך בהסכמת כל חברי הוועדה שהשתתפו בהצבעה; החלטה כאמור לא תהיה תקדים 

מחייב.

פירוש התקנון והתקדימים  

התעורר בשעת הדיון במליאת הכנסת ספק בפירוש הוראה מהוראות תקנון זה או התקדימים, יכריע יושב ראש  143. )א( 
הישיבה והכרעתו באותה ישיבה תהיה מחייבת.

כל חבר כנסת רשאי, בתוך 15 ימים מיום הישיבה, לערער על הפירוש שניתן על ידי יושב ראש הישיבה, לפני     )ב( 
ועדת הפירושים, המורכבת מיושב ראש הכנסת ושמונה חברי הכנסת, שאינם שרים או סגני שרים, שתבחר 

ועדת הכנסת.

חבר הכנסת המערער יוזמן להציג את עמדתו לפני ועדת הפירושים; היה המערער חבר בוועדת הפירושים,     )ג( 
תבחר ועדת הכנסת חבר אחר במקומו לדיון בערעורו.

החלטת ועדת הפירושים תהיה סופית; ההחלטה תונח על שולחן הכנסת.    )ד( 

פרק שני: תיקון תקנון הכנסת

הדיון בוועדת הכנסת בתיקון התקנון  

חבר הכנסת שאינו שר או סגן שר רשאי להגיש הצעה לתיקון תקנון זה ליושב ראש ועדת הכנסת. 144. )א( 

ועדת הכנסת תחליט אם להכין את ההצעה לשם הבאתה לאישור הכנסת או להסירה מסדר יומה.     )ב( 

הצעה לתיקון התקנון שהכינה ועדת הכנסת תונח על שולחן הכנסת, בצירוף דברי הסבר, וכל חבר כנסת וכן      )ג( 
שר או סגן שר רשאים, בתוך 14 ימים, להגיש ליושב ראש ועדת הכנסת השגה בכתב על התיקון המוצע.

ועדת הכנסת תדון בהשגות שהוגשו ובסיום דיוניה, תניח שוב על שולחן הכנסת את ההצעה לתיקון התקנון      )ד( 
בנוסח שקיבלה, בצירוף ההשגות שדחתה; ואולם השגה השוללת את ההצעה לתיקון התקנון לא תידון, אך 

תצורף להצעת התיקון שתונח על שולחן הכנסת.

ועדת הכנסת רשאית לחדש את דיוניה בהצעה לתיקון התקנון גם לאחר שהונחה על שולחן הכנסת, וכל עוד לא      )ה( 
החל הדיון בה; החליטה ועדת הכנסת לעשות כן, יודיע על כך יושב ראש הוועדה לכנסת; הוועדה תכין מחדש 

את הצעת התיקון ויחולו הוראות סעיפים קטנים )ג( ו–)ד(, או תחליט להסירה מסדר יומה.

הדיון במליאה בתיקון התקנון  

יושב ראש ועדת הכנסת יציג את הצעת הוועדה לתיקון התקנון, ויציין אם הוגשו השגות להצעה. 145. )א( 

חבר הכנסת שהגיש את ההצעה לתיקון התקנון רשאי לנמקה במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש דקות, ואם      )ב( 
היו כמה מציעים - חבר הכנסת שעליו הסכימו המציעים, ובהעדר הסכמה - חבר הכנסת הראשון שהגיש 

את ההצעה.

ו–)ד(, כפי שהן חלות על  90)ב(  יחולו לעניין הנמקתן הוראות סעיף  צורפו להצעה לתיקון התקנון השגות,      )ג( 
הסתייגויות להצעת חוק.

לא הוגשו או לא צורפו להצעה לתיקון התקנון השגות, תצביע הכנסת, בלא דיון, על ההצעה, בהצבעה אחת;      )ד( 
צורפו השגות, יחולו על ההצבעה הוראות סעיף 90)ו()1( ו–)3( ו–)ז(, בשינויים המחויבים.

החל הדיון במליאת הכנסת בהצעה לתיקון התקנון וכל עוד לא החליטה הכנסת, רשאים יושב ראש ועדת      )ה( 
הכנסת, וכן שר או סגן שר, בשם הממשלה, להציע לכנסת להחזיר לוועדת הכנסת את ההצעה לתיקון התקנון, 

כולה או עניין מסוים שבה, והכנסת תחליט על כך בהצבעה שתתקיים מיד.

החליטה הכנסת להחזיר את ההצעה לוועדת הכנסת כאמור בסעיף קטן )ה(, יופסק הדיון; ועדת הכנסת תדון      )ו( 
בהצעה או בעניין, ותכין אותה מחדש להנחה על שולחן הכנסת, ואם הוחזרה ההצעה כולה - הוועדה גם 

רשאית להחליט להסירה מסדר היום.
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תחילת תוקף ופרסום

תחילתו של תיקון תקנון זה עם אישורו על ידי הכנסת, אלא אם כן נקבע בו מועד מאוחר יותר. 146. )א( 

יושב ראש הכנסת יפרסם ברשומות את נוסח התיקון שהתקבל."    )ב( 

ביטול סעיפים 97כא עד 112 וחלקים ג' עד ה'

סעיפים 97כא עד 112 לתקנון הכנסת, חלק ג' שכותרתו "פירוש התקנון - תקדימים", חלק ד' שכותרתו "תיקון התקנון" וחלק   .31
ה' שכותרתו "הוראות שונות" - בטלים.

תחולה והוראת מעבר

החלטות לפי תקנון הכנסת שהתקבלו לפני תחילתו של תיקון תקנון זה, לרבות לעניין הרכב הוועדות וסמכויותיהן,   .32
יעמדו בתוקפן, והוראות תיקון תקנון זה יחולו עליהן מיום תחילתו ואילך.

ט' בסיוון התשע"ב )30 במאי 2012(
)חמ 864—3(  

ראובן רובי ריבלין      
יושב ראש הכנסת      

תיקון כללי האתיקה לחברי הכנסת
לפי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951

הכנסת  ועדת  מתקינה  התשי"א-11951,  וחובותיהם,  זכויותיהם  הכנסת,  חברי  חסינות  לחוק  13ה  סעיף  להוראות  בהתאם 
כללים אלה:

תיקון סעיף 1

בסעיף 1 לכללי האתיקה לחברי הכנסת2  -  .1

אחרי ההגדרה "ועדת האתיקה" יבוא:  )1( 

""חוק החסינות" - חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951;  

"טובת הנאה" - לרבות כסף, שווה כסף, נכס, מוצר או שירות;";  

אחרי ההגדרה "רשות ממשל" יבוא:  )2(

""רשות ציבורית" - משרד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד שהוקם לפי חוק, חברה ממשלתית או חברה עירונית וכן   
חברת–בת של חברה כאמור;

"תמורה" - תמורה כספית או תמורה חומרית אחרת."  

תיקון כותרת פרק ה'

בכותרת פרק ה' לכללי האתיקה לחברי הכנסת, במקום "הגבלות כהונה" יבוא "הגבלות בעניין עיסוק נוסף".  .2

החלפת סעיף 13

במקום סעיף 13 לכללי האתיקה לחברי הכנסת יבוא:  .3

"פעילות ציבורית  

13. חבר הכנסת רשאי לעסוק בפעילות הנושאת אופי ציבורי, ובמסגרת זו הוא אף רשאי לכהן במוסדות וגופים ציבוריים,   
לרבות בתפקיד ניהולי, אף אם אותם גופים מקבלים תמיכה מרשות ציבורית, בסייגים אלה:

העיסוק ייעשה בהתנדבות וחבר הכנסת לא יקבל כל תמורה בעבור מילוי תפקידו בגוף הציבורי או בקשר למילוי   )1(
תפקידו האמור;

במילוי תפקיד ניהולי בגוף הציבורי, חבר הכנסת לא יפנה לרשות ציבורית בבקשה לקבלת תמיכה כספית או טובת   )2(
הנאה אחרת; לעניין זה, "תפקיד ניהולי" - לרבות חבר ועד, מנהל כללי, יושב ראש, מזכיר או גזבר.

פעילות עסקית

חבר הכנסת לא יהיה חבר במועצת המנהלים של חברה עסקית ולא ישמש בתפקיד ניהולי בחברה עסקית,  )א(  13א. 
אף בלא תמורה, ואף אם אינו מחזיק במניותיה של החברה.

חבר הכנסת לא יהיה חבר במועצת המנהלים של תאגיד שהוקם לפי חוק או של גוף ממשלתי. )ב(   

__________
1  ס"ח התשי"א, עמ' 228.

2  י"פ התשמ"ד, עמ' 842; התשס"ד, עמ' 2000.
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תפקיד מטעם גוף ממשלתי 

חבר הכנסת לא יקבל על עצמו מינוי לתפקיד, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, על ידי הממשלה, שר, סגן שר או  13ב. 
נושא משרה בשירות המדינה, ולא ימשיך למלא תפקיד כזה לאחר שנבחר לכנסת, אלא אם כן אישרה זאת ועדת 

האתיקה, מטעמים מיוחדים.

חופשה בלא תשלום 

)א( חבר הכנסת רשאי לשהות בחופשה בלא תשלום ממקום העבודה שבו עבד לפני תחילת כהונתו, ובלבד שאין  13ג. 
הוא מקבל כל תמורה ממקום העבודה; חבר הכנסת השוהה בחופשה בלא תשלום יודיע על כך לוועדת האתיקה 

בסמוך לאחר תחילת כהונתו. 

)ב( אין בהוראות סעיף זה כדי להטיל חובות על מקום העבודה שבו עבד חבר הכנסת לפני תחילת כהונתו.  

תקופת מעבר לחבר כנסת חדש 

)א( מי שנבחר לחבר הכנסת, ולא כיהן כחבר הכנסת ערב בחירתו, כאמור בסעיף 13א)ה( לחוק החסינות, יסיים  13ד. 
בהקדם כל עיסוק קודם שהיה לו ושאסור לחבר הכנסת לעסוק בו; חבר הכנסת כאמור לא יקבל על עצמו לפעול 

בעניין חדש במסגרת העיסוק הקודם, אלא יפעל רק לסיום הטיפול בעניינים קיימים במסגרת אותו עיסוק.

)ב( בתקופת המעבר הקבועה בסעיף 13א)ה( לחוק החסינות יחולו על חבר הכנסת החדש הסייגים המפורטים   
בסעיף 13א)ב( לחוק האמור."

ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(
)חמ 1714—3(  

              יריב לוין
יושב ראש ועדת הכנסת      

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים 
בהם מכלל הבנקים

לפי הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ג( להוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, התשנ"ב-11992, אני קובע כי 
ייווסף יום עסקים בנקאי, לעניין חיוב וזיכוי לקוחות ולעניין אי–כיבוד שיק, בסניפי הבנק כמפורט להלן:

יום המנוחה השבועי   שם הבנקשם המקום
 תוספת של יום אחד להחזרות 

לגבי ממסרים שהוצגו ביום

חמישישישיבנק ערבי ישראלי בע"מאכסאל

שישיראשוןבנק ערבי ישראלי בע"מנצרת

שישיראשוןבנק ערבי ישראלי בע"מטורעאן

שישיראשוןבנק מזרחי טפחותנצרת

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 2398—3(   

             דוד זקן
המפקח על הבנקים      __________

1  ק"ת התשנ"ב, עמ' 1481.
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז הדרום 
אבובסמה:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

'28/03/223/1מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר
,901מרכזשירותיאבוקרינאתמגרשי:שהתכנית

901A, 905, 904
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
'28/03/223/1מס

וחלוקה ו:איחוד הבעלי/איחוד כל בהסכמת חלוקה או
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 28/מק/1 
שינוי 11/03/223 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.אבוקורינאת:ישוב

קואורדינטהX 196,000
קואורדינטהY 560,300

שירותימרכזמגרשיקרינאתאבוA904, 901, 901A
:גבולותהתכנית

רצוכחולבקובתשריטכמסומ
:גושיוחלקות

:1.חלקיחלקות:400256גוש
:1.חלקיחלקות:400568גוש
:1.חלקיחלקות:400803גוש

:100160.חלקיותגושיב
מגרשי:

901לתכניתבהתא28/מק/1
904לתכניתבהתא28/מק/1
905לתכניתבהתא28/מק/1

A 901לתכניתבהתא28/מק/1
:מטרתהתכנית

זכויות ותוספת בהוראות שינוי מגרשי וחלוקת איחוד
.בניה

:עיקריהוראותהתכנית
מב ביעוד למגרשי בניה זכויות ומוסדותתוספת ני

.ציבור
מגרשחלוקתאיחודA904,ציבורומוסדותלמבניביעוד,

.מגרשי3ל
בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

26/01/2012הפרסומיובילקוט6346,ב"התשע,עמוד
1588,22/12/2011בתארי.

לתכנו המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הד רומחוז , 4התקוה שבע :טלפו84100באר 

08-6263795אבוולבניה לתכנומקומיתועדה וכבמשרדי
בסמה , יצחק רגר 11שד שבע :טלפו84100באר 

מעונייו08-6202540 לעייכל ובשעותרשאי בימי בה
שלהאינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.i.gov.pnim.wwwהפנימשרד


אבובסמה:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'28/03/1001מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר

114-119,20,21אתמגרשי'דריג:שהתכנית
/8מק/28קוד'מס
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, מפורטתבדב, תכנית אישור ר
'28/03/1001מס

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 28/02/110 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.יאת'דרג:ישוב
20-21ומגרשי114-119אתמגרשי'דריג

קוארדינטהX 207050
קוארדינטהY 578725

:גבולותהתכנית
.חולכמסומבתשריטבקוכ

:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:2גוש

:100019.גושיבחלקיות
מגרשי:

114-119לתכניתבהתא28/02/110
20-21לתכניתבהתא28/02/110

651לתכניתבהתא28/02/110
851לתכניתבהתא28/02/110

:מטרתהתכנית
משולבת דר תוואי שינוי מגרשי של וחלוקת איחוד

.לושטחייערומגוריושינויקוויבנייוחי
:עיקריהוראותהתכנית

1 .לאזור רכב וכלי רגל להולכי גישה מדר יעוד שינוי
עהנחיותמיוחדות'מגוריא

2.אממגורייעודשינוי'אלמגוריומיערליער'
3.מגרשיוחלוקתאיחוד
4.בנייבקווישינוי.


פו התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני רסמה
22/07/2011הפרסומיובילקוט6292,א"התשע,

6509עמוד,12/09/2011בתארי.
לתכנו המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

הדרו מחוז , 4התקוה שבע :טלפו84100באר 
08-6263795אבוולבניה לתכנומקומיתועדה וכבמשרדי

בסמה , יצחק רגר 11שד שבע :טלפו84100באר 
מעונייו08-6202540 לעייכל ובשעותרשאי בימי בה

שלהאינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
.i.gov.pnim.wwwהפנימשרד



ילקוט הפרסומים 6458, כ"א באב התשע"ב, 9.8.2012 5748

אופקי:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מסיתאישורתכניתמתארמקומהודעהבדבר 

23/02/101/25
טאופקי'מפעלופרג:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

מסמקומית'23/02/101/25
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
אותהיתריאוהרש

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 23/בת/45 
שינוי 23/02/101/8 

כפיפות תתל/4/14 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.אופקי:ישוב
אופקימזרחצפותעשיהאזור

חניתקיקוס,אפיקיבנגב:רחוב
קואורדינטהX 164,725
קואורדינטהY 581,150

:ולותהתכניתגב
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:100212.גושיבחלקיות
:מטרתהתכנית

בזכויות ושינוי אחד למגרש מגרשי שלושה איחוד
.ט'ומגבלותבניהבמפעלוופרג

:עיקריהוראותהתכנית
בהנחיותשינוי,בניהומגבלותזכויות.
בניקווישינוי.
מיעודשינוילתעשיהזעירהותעשיהמלאכהאזור.

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
20/12/2011הפרסומיובילקוט6298,א"התשע,עמוד

6790,26/09/2011בתארי.
לתכנו המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית

הדרו מחוז , 4התקוה שבע :טלפו84100באר 
במש08-6263795 וכ לתכנו מקומית ועדה ולבניהרדי

אופקי , הרצל 1שד אופקי80300טלפו :08-9928542
מעונייו לעייכל שהמשרדירשאי ובשעות בימי בה

הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,האמוריפתוחילקהל
i.gov.pnim.www.



אילת:מקומימרחבתכנו,דרו:מחוז
'2/03/152/13מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר
שכונתאבניח9משעולאוד15,מגרש:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

'2/03/152/13מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאותהתר בניה להוציא:י נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2/03/152/6 

כפיפות 2/02/101 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.אילת:ישוב
קואורדינטהX 384634
קואורדינטהY 194581

אוד9משעולאיחאבנישכונתלת
כמסומבתשריטבקוכחולרצו:גבולותהתכנית
:גושיוחלקות

:17.חלקותבמלוא:40124גוש
:56.חלקיחלקות:40124גוש

מגרשי:15לתכניתבהתא2/03/152/6
:מטרתהתכנית

קיימתבנייההמסדירהתכנוניתמסגרתמהווה תכניתזו
15במגרש.

תקיילטובתשטחבתכניתזומבוקשתוספתבניהבמר
תוספתבניהבקומתהקרקע,שירות

עיקרי שטח לטובת הגג בריכה,ובקומת פרגולה,תוספת
מפלס0.00ושינוי+קיימצבפיעל.

בינוי להנחיות שינוי מבוקש בנוסלבניית אפשרות מת
המרתמקומתביציאהחיצוניותמדרגות.

:עיקריהוראותהתכנית
 הבניה זכויות עפשינוי מותר עיקרי תכנית"שטח י

.ר"מ'6/152/03/2:202.40מאושרתמס
.ר"מ:291.22כשטחעיקרימוצע"סה

תכניתמאושרתמס"שטחשירותמותרעפ י '6/152/03/2:
.ר"מ30.00

.ר"מ:78.36כשטחשירותמוצע"סה
בנייבקווישינוי.

בינוי בהוראות :שינוי משופע8.00מותר לגג ,מוצעת
.מבגובה"ס20ספתשלתו

ר"מ:151.80מותר:שינויבתכסיתמרבית
ר"מ:153.58מוצע

 מפלס 0.00שינוי +קיי מצב פי על ,33.60+מאושר:
.מ"ס46כהוגבהב"סה+.34.06מוצע

בינוי בהוראות שינוי :מדרגות לבניית אפשרות מת
המרתמקומתביציאהחיצוניות.
פ התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני ורסמה

26/01/2012הפרסומיובילקוט6377,ב"התשע,עמוד
2591,15/02/2012בתארי.

לתכנו המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרו מחוז , 4התקוה שבע :טלפו84100באר 
08-6263795 לתכנו מקומית ועדה במשרדי וכולבניה

אילת , הנגב ט1חטיבת לפואילת כלו08-6367114:
מעוניילעיי בהבימיובשעותשהמשרדיהאמורירשאי

לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
i.gov.pnim.www.
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אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'2/03/193/3מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר

התכניתש:קרקלבמשעול10בית,53מגרששכונת
נוהמדבר

הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

'2/03/193/3מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:חסתלתכניותהבאותהמתי
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 2/03/193 
כפיפות 2/02/101 
כפיפות 2/02/101/33 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.אילת:ישוב

קואורדינטהX   195475
קואורדינטהY 387060

חטיבתגולני'בימשעולקרקללשד
:גבולותהתכנית

רצוכמסומבתשריטבקוכחול
:גושיוחלקות

:59.חלקותבמלוא:40119גוש
:63.חלקיחלקות:40119גוש

:מטרתהתכנית
קיימת בניה המסדירה תכנונית מסגרת מהווה זו תכנית

קרקלבמשעול10בבית,53מגרש
.בשכונתנווהמדבר

הינ זו בתכנית המוצעי השינויי :זכויות תוספת
,תצלומצללותהגדרתקויבנילסככו,בניה

.תוספתשתייחידותדיורושינויהוראותבניהלגביגדרות
:עיקריהוראותהתכנית

:שינויזכויותבניה
של17%תוספת.
מאושר:35%.
מוצע:52%.

:עלייתגג
שלמ12תוספת"ר.

.ר"מ:30מאושר
.ר"מ:42מוצע

:סככותצל
רלחניה"מ:35ושרמא

לסככותצללהצללהוקירויתוספתשטחישרות:מוצע 
חניותעליעלהשלאמ120בשטח"בתשריטכמצוייר 
הבינויובנספח.

:ד"תוספתיח
שלתוספת2יח"ד

מאושר:1יח"ד
ד"יח:3מוצע

:סככות/קוויבנילמצללות
מוצע:
קוצפוניבני:0מ'צלבינוי(לסככתנספחראה(

)ראהנספחבינוי(לסככתצל'מ:0קובנידרומי
)ראהנספחבינוי(למצללה'מ:0קובנימזרחי

מערביבניקו:0,1,2מ'צלבינוי(לסככתנספחראה(
:גדרות

לאחזיתהמגרשהפונהלרחובהמשולבתהיהל:מאושר 
גדרות.

מוצע מקומית: לקט אב בשילוב גדרות בנית תותר 
גובהעדקלוחומר1.80מ'.

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
19/01/2012הפרסומיובילקוט6377,ב"התשע,עמוד

2591,15/02/2012בתארי.
המח הועדה במשרדי נמצאת האמורה לתכנוהתכנית וזית

הדרו מחוז , 4התקוה שבע :טלפו84100באר 
08-6263795 לתכנו מקומית ועדה במשרדי וכולבניה

אילת , הנגב טלפו1חטיבת אילת כלו08-6367114:
מעוניילעיי בהבימיובשעותשהמשרדיהאמורירשאי

לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
i.gov.pnim.www.


אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'2/03/214/3מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר

תנאיאכלוס6שחמורובע:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
'2/03/214/3מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2/03/214 
שינוי 2/מק/385 
שינוי 2/מק/417 
שינוי 2/מק/435 
שינוי 2/03/214/1 

כפיפות 2/02/101 
כפיפות 2/02/101/73 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.אילת:ישוב

קואורדינטהX 383600
קואורדינטהY 193200

6רובע,שחמושכונת,אילת
:גבולותהתכנית

רצוכחולבקובתשריטכמסומ.
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:גושיוחלקות
גושיחלקי

מוסדרי
חלקותמספרי

בשלמות
חלקותמספרי

קבחל
400141
4009462,63
4009659
401251-26,29-35, 

37-39


401261-41,43-55, 
57-61



401271-73,75-83

401281-108,111-120,
122

401291-188
401301-114,117-138137
40077)לא
)מוסדר

:מטרתהתכנית
'214/03/2תכניתמסבהוראות4.סעיא'שינויבפרקד

–רובע6שחמו–
.בנוגעלתנאילהוצאתהיתריאכלוס

:עיקריהוראותהתכנית
בפרקד4.ביטולהמשפטבסעיא 'להוראותתכניתמס'

214/03/2–רובע6שחמו,
תחבורתיותמטלותבביצועאכלוס המתנההוצאתהיתרי

ההריבדר)הקטהעוק.(
התכנ הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה ית

29/12/2011הפרסומיובילקוט6354,ב"התשע,עמוד
1828,05/01/2012בתארי.

לתכנו המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרו מחוז , 4התקוה שבע :טלפו84100באר 
08-6263795 לתכנו מקומית ועדה במשרדי וכולבניה

אילת , הנגב טלפואי1חטיבת לת כלו08-6367114:
מעוניילעיי בהבימיובשעותשהמשרדיהאמורירשאי

לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
i.gov.pnim.www.


אשדוד:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

'מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר 
3/03/130/20

2015דוזכויותבניהבמגרש''תוספתיח:שהתכנית
אשדוד'רובעיב

הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

'3/03/130/20מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
ריאוהרשאותהית

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 3/במ/10 
כפיפות 3/02/101/98 
כפיפות 3/מק/2071 
כפיפות 3/02/101/96 
כפיפות 3/02/101/62 
כפיפות 3/02/101/85 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.11,13שבטנפתלי:אשדודרחוב:ישוב

11,13שבטנפתלי'רח',ובעיבר
בהגובל"המגרשהממוקבקצההדרומערבישלרובעי

,ומדרו"יצחקרביורובעט'עשד
 פ"שצ(47חלקה י) מגורי"ורובע ומגרשי ממערב א

.אחרימצפווממזרח
קואורדינטהX 275/165
קואורדינטהY 675/631

:גבולותהתכנית
וכחולרצוכמסומבתשריטבק

:גושיוחלקות
:48.חלקותבמלוא:2438גוש
:41.חלקיחלקות:2438גוש

מגרשי:
2015לתכניתבהתא3/במ/10

:מטרתהתכנית
ב"רובעי–2015דוקומותבמגרש"יח,תוספתזכויותבניה

:עיקריהוראותהתכנית
1.מבניהזכויותהגדלת6,640מ"לעיקרייר11,460
.רעיקריי"מ
2.יחמספרמ"הגדלתד64יח"לד78יח"במגרשד.
3.המבנהגובהשינוי:מ8גגחדריוקומתמלאותקומות,

תת וחניו עמודי קומת למעל קרקעקרקעי קומת
 דיור יחידות הכוללת +11חלקית וקומה מגורי קומות

,למתקניעלהגג
יורהכוללתיחידותד)1מפלס(קרקעיתהכלמעלקומהתת

חניהוקומתחניהעתתבשילובקרקעית)2מפלס.(
בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

24/02/2012 הפרסומי 6404ובילקוט התשעב, ,עמוד
3537,24/04/2012בתארי

לתכנו המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרו מחוז , שב4התקוה באר :טלפו84100ע 
08-6263795 לתכנו מקומית ועדה במשרדי וכולבניה

אילת , הנגב טלפו1חטיבת אילת כלו08-6367114:
מעוניילעיי בהבימיובשעותשהמשרדיהאמורירשאי

לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
www.pnim.gov.il.
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ואשקל:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'4/03/191מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר

'גו'תחנתשאיבהשכונתברנעב:שהתכנית
אשקלו

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,המחוזית הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
אשקלו ולבניה לתכנומו מפורטת תכנית 'מספקדת 

4/03/191
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 4/03/165 
ביטול 4/03/110/1 

א"פתמ"אישורע א''תמ/13/א 
:כניתומקומהשטחיהכלוליבת

אשקלו:ישוב
'גו'שכונתברנעב

 התכנית :גבולות בצפו– חנייה מגרש , בדרומגרש
חורחצהבמערב,חנייה

רח–במזרח'איתרפאל,בברנעשכונת'וג'.
רפאלאיתרחוב

קואורדינטהX 159450
קואורדינטהY 623150

רצוכחולבקובתשריטכמסומ
:ותגושיוחלק
גושחלקי

חלקותבחלקחלקותבשלמותמוסדר

1966 3861,385, 
1936  30,345,354 

:מטרתהתכנית
הקמתתחנתשאיבהומצפור

:עיקריהוראותהתכנית
1.הנדסייומתקניפתוחילשטחידרשליעודשינוי.
2.ממדרבנייבקושינוי15מ'ל5מ,'תאאורלכל

.רתחנתהשאיבההשטחעבו
)רפאלאית'קובניילרח(
3.בניההיתרלמתתנאיקביעת.
4.נופילעיצובהנחיות
5.ופיתוחבניההוראותקביעת.
6.הנדסימתקעבורבניהזכויותקביעת.

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
רדמששלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.
בכלפרטתכנוניאחרהרואה,כלמעוניבקרקע בבניאו

התכנית נפגעעלידי אתעצמו ,פיעללכ כלהזכאי וכ
 לחוק100סעי , תו התנגדות להגיש ימי60רשאי

המאוח ההודעה של פרסומה הפרסומיממועד בי רת
בעתוני ולמשרדי, לתכנו המחוזית מחוזהועדה לבניה

הדרו , ,4התקוה שבע טלפו84100באר :08-
6263795 למשר. יומצא ההתנגדות ועדההדיהעתק

אשקלוה ולבניה לתכנו מקומית , אשקלו7הגבורה
טלפו:08-6792355.

הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב

תשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדו
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו


בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מסהפקדתתכניתמתארמפורטתהודעהבדבר

5/02/102/206
שבעבארשכונתנווהנוי–לבלנוי:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
מופקדתתכניתמתארמפורטתלתכנוולבניהבארשבע

'5/02/102/206מס
וחלוקה ו:איחוד הבעלי/איחוד כל בהסכמת חלוקה או

כלתחוהתכניתב
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/03/134/13 
שינוי 5/02/102/124 
שינוי/כפיפות 5/02/102/138 
שינוי 5/02/102/37 

כפיפות תמא/22 
:יתומקומהשטחיהכלוליבתכנ

בארשבע:ישוב
רחובאטדודרומה,בחלקההדרומישלשכונתנווהנוי

קואורדינטהX 179400
קואורדינטהY 570900

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות

חלקותחלקיגושמוסדר
בשלמותבחלקחלקות

38010319,242
3804765
380531,2,7
380541,2
381965652
3820036
38318)בהסדר(
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:מטרתהתכנית
מגורילמתחתכנוניתמסגרתיצירת,ציבורמבני,שצ"פ

 הכולל הנדסיי יח114ומתקני"דרכי הסדרת כולל ד
במתחבניהומגבלותוזכויותלנוי"גישהלב"ש"ב.

:עיקריהוראותהתכנית
תכנונית מסגרת יצירת מגורי מתח לנוי"להקמת "לב

:המשליאתשכונתנווהנויהקיימתעלידי
1.להלכמפורטקרקעבייעודישינויי:

ל.א ציבור לבנייני משטח א: מגורי ,'דרכי ,דרכי 
מסחרומבניומוסדות,שבילציבורי,פ.צ.ש,משולבות 

.ציבורומתקהנדסי
ל.ב נמוכה בצפיפות למגורי משטח א: מגורי,'

משולבות,דרכידרכי,ושצשבילי"פי.
.משטחיציבורייפתוחילדרכי.ג
ב.ד ממגורי משולבת', דר הנדסי.צ.ש, ומתק פ 

'למגוריא
פלמתקהנדסי.צ.מש.ה

הקיימות.2 הדרכי הרחבת ,חדשות דרכי התווית
.וקביעתדרכילביטול

3. יחידות ומספר הבניה הדיורקביעתסוגי דחד"יח58:
ויח56משפחתיות"משפחתיותדוסה–ד"יח114כ"ד.

:קביעתזכויותבניהלמגוריבהיקשל.4
.רשטחעיקריעבורביתחדמשפחתיבודד"מ.250א
.רשטחעיקריעבורביתדומשפחתי"מ.400ב
ג "מ50. יחידתדיור כל ר"מ30(רשטחשרותעבור

מקורה לחניה ד"לממר"מ12, הבנוי"מ8, למחס ר
).כחלקמהבית

ד הכניסה"מ50. למפלס מתחת שרות שטח ר
.למגרשיחדמשפחתייבלבד

.משטחהמגרש45%קביעתתכסיתמירביתשל.ה
5 .שלמרביתתכסית30%קביעתעבורהמגרשמשטח

.מבניומוסדותציבור,מסחר
6.שלמרביתתכסיתעב100%קביעתהמגרשמשטחור

הנדסיימתקני.
7 . המגרשי בכל בניי וקווי בניה מגבלות תאי(קביעת

).שטח
8.בינויהוראותקביעת,אדריכליועיצובפיתוח.
9.הבניההיתרילהוצאתתנאיקביעת.

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

בקרקעil.gov.pnim.www.יהפנ מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות שלימי60להגיש פרסומה ממועד

המאוח בעתוההודעה הפרסומי בי נירת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

:.08-6463807בארשבעטלפו2בגימנח,בארשבע
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות

בפירו אתבכתב המאמת תצהיר ובלווי הנמקות ט
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו

בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז 
מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר 
5/03/160/60

,20/1ברחובסטרומה33וריבמגרשמג:שהתכנית
בארשבע'שכונהה

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
שבע באר  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 

5/03/160/60
ללאאיחודוחלוקה:וקהאיחודוחל

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/03/160/32 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

בארשבע:ישוב
סטרומה20/1רחוב,השכונה'

קואורדינטהX 178925
קואורדינטהY 573725

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות

חלקותחלקיגושמוסדר
בשלמות

חלקות
בחלק

3806983
:מטרתהתכנית

ברח מגורי בית הרחבת ' כתא20/1סטרומה המסומ
שטחA33דובמגרשמסמשפחתי'33.

:עיקריהוראותהתכנית
1.למטרהבניהזכויותכקביעתשלבהיקעיקרית207
רבתאשטח"מ150רבמקו"מ
A33ו150מ"שטחבתארB33
2 .הכניסה למפלס ומתחת מעל שירות שטחי קביעת

שלבהיקמ85הקובעת"ר:
מחס–8מ"ר,ממ"ד–14מ"ר,מרת–63מ"ר.

3.למחסבנייקושינוי.
4 . של בגודל קרקע תכסית "מ114קביעת 19%כ(ר

).משטחמגרשכולו
5.אדריכלילעיצובהנחיות.
6.בניההיתרלמתתנאיקביעת.
7 . שטח לתא בניה B33זכויות ללא33במגרש נשארו

.שינוי
בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית

משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל
הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני

ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל
רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית

 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי
המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,

המחוז הדרוהועדה מחוז ולבניה לתכנו ית , 4התקוה
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 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההדותיומצאלמשרדיההתנג

:08-6463807.בארשבעטלפו2בגימנח,בארשבע
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות

ה תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט אתבכתב מאמת
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר 

5/03/162/31
יהוחכיאל'ברח219מגוריבמגרש:שהתכנית

42ברמותשכונת'שבעבאר
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי
הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
שבע באר  ולבניה לתכנומפורטת תכנית מופקדת 

'5/03/162/31מס
וחלוקהללאאיחוד:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/במ/34/1 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

בארשבע:ישוב
בבארשבע'מגוריצמודיקרקעבשכונהרמותב

קואורדינטהX 182337
קואורדינטהY 575775

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
38343חלקיגושמוסדר
:מטרתהתכנית

מס במגרש בנייה תוספת ברח219' ' חכי ,42אליהו
בארשבע'שכונהרמותב

:עיקריהוראותהתכנית
1 .מגורי לקומת שימושי הלא המסד קומת הפיכת

ובגובהתיקנילמגוריתו)שטחעיקרי(ר"מ67בגודלכ
עדהרצפהמפלסהנמכת2.50מטר

2 הקומות. מספר קביעת ,2וקומה הכניסה מפלס מעל
אחתמתחתמפלסהכניסההקובעת

3 .ומתחת מעל עיקרית למטרה הבנייה זכויות הגדלת
כ(ר"מ284רל"מ224.5למפלסהכניסההקובעתמ

60%(
'מפלסהכניסהוקומהאכוללתוספתבניהבקומת

4.הכניסהלמפלסמעלשרותלמטרתבניהזכויותקביעת
שלבהיקמ36הקובעת"ר,חניהשלשטחהגדלתכולל

ר"מ20רל"מ15מקורהמ
5.להריסהמבניקביעת

6.מרתעבורשרותלמטרותבניהזכויותביטול
7.כמרביתקרקעתכסיתקביעת39%
8.נשינוייהבנייבקוויקודתיי
9.הבנייההיתרילהוצאתתנאיקביעת

10.אדריכלילעיצובהנחיות
בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית

משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל
הפניil.gov.pnim.www.בקר מעוני קעכל ,או בבני

ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל
רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית

 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי
המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,

הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה
 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק

מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי
:08-6463807.בארשבעטלפו2בגימנח,בארשבע

הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב

כנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהת
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו


בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'5/03/191/18מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר
בארשבע'מבניומוסדותציבורבשכונהו:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי לחוק89בהתאהתכנו
והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
שבע באר  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 

5/03/191/18
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:ייחסתלתכניותהבאותהמת
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/03/191 
שינוי 5/במ/80/3 
שינוי 5/03/191/3 

כפיפות 5/מק/2282 
כפיפות 5/מק/2082 
כפיפות 5/03/191)/43(תשריט

חלוקה 
כפיפות 5/03/191)/19(תכנית 

פרצלציה 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

רשבעבא:ישוב
'מבניומוסדותציבורבשכונהו

קואורדינטהX 178,750
קואורדינטהY 575,050

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ
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:גושיוחלקות
גושחלקי

מוסדר
חלקותמספרי

בשלמות
חלקותמספרי

בחלק
383526,15,31,33

383536,7,23,24,29,
30,33

3835414,164
:מטרתהתכנית

הבניה היקפי וקביעת המותרי השימושי הרחבת
ציבור ומוסדות למבני המיועדי במגרשי המותרי

.שבעבאר',בשכונהו
:עיקריהוראותהתכנית

1 .למבני במגרשי המותרי השימושי קביעת
'193,194,195,196,ומוסדותציבורמס

200 ,A201, B201, 900, 905, 910, 914, 2032, 
'.בשכונהו3013 ,3012

2.שרותולמטרתעיקריתלמטרהבנייהזכויותקביעת.
3.מירביתתכסיתקביעת.
4.אדריכליועיצובבינויהוראותקביעת.
5.בנייההיתרילמתתנאיקביעת.

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,לקהלהאמוריפתוחי

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות פרסומ60להגיש ממועד ימישל ה

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

:08-6463807.בארשבעטלפו2בגימנח,בארשבע
ולאתידואלאאכהוגשההתנגדותלתכניתלאתתקבל

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו




בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'5/03/203/52מסתמפורטתהפקדתתכניהודעהבדבר

רחובעמוס',B 326מגרשמגורימס:שהתכנית
בארשבע,שכונתרמות18,שליטדה

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,המחוזית הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
 ולבניה שבעלתכנו באר מפורטת תכנית 'מסמופקדת 

5/03/203/52
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה התרי שמכוחה: להוציאתכנית נית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/במ/6/7 
שינוי 5/במ/6/1 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
בארשבע:וביש

בשכ נמצא התכנית שטח ' רח–רמות דה' שליטעמוס
18,בארשבע

קואורדינאטהX 181690
קואורדינאטהY 575685
:גבולותהתכנית

רצוכחולבקובתשריטכמסומ
:גושיוחלקות

גושחלקי
חלקותבחלקחלקותבשלמותמוסדר

38159114,116118,119
:מטרתהתכנית

הג מגורי במגרש בניה היקפי שטח(דלת תא מס) 'B326
.בארשבע,רמות'שכ,18שליטעמוסדה'הנמצאברח

:עיקריהוראותהתכנית
 בניהלמטרותעיקריותמ• "מ130הגדלתהיקפי ל ר

.ר"מ195
 מ• שירות למטרת בניה זכויות "מ21שינוי ר"מ24ר
)חניהמ18סככת"עדומחסמ6ר"ר.(
•בסמרביתתכסיתקביעת52%.
•סטנדרטיבינוישינוי.
•בניההיתרילמתתנאיקביעת.
•אדריכלילעיצובהוראותקביעת.

בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,שהמשרדי ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי ,משרדשלהאינטרנטבאתרוכ

הפניil.gov.pnim.www.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

סעיפיעללכהזכאילחוק100כל,התנגדותלהגישרשאי
 60תוהמאוח ההודעה של פרסומה ממועד ימיבי רת

בעתוניהפרסומי,למשרדיולבניהלתכנוהמחוזיתהועדה
הדרומח וז , 4התקוה שבע טלפו84100באר :08-

6263795 למשרדי. יומצא ההתנגדות ועדהההעתק
בארשבע2בגימנח,מקומיתלתכנוולבניהבארשבעה

טלפו:08-6463807.
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב

ליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשע
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו


בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'5/03/211/36מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר
ברחובA 389, A 387מגוריבמגרשי:שהתכנית

בארשבע,שכונתנחלבקע,חקצביהויצ
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי
הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
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שבע באר  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 
5/03/211/36

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאותה בניה להוציא:תרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/במ/63/4 
שינוי 5/03/211/24 
שינוי 5/במ/63 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
בארשבע:ישוב

ש"ב,צביהויצחק'רח,נחלבקע'שטחהתכניתנמצאבשכ
בתימספר:4,12

קואורדינאטותX178850
קואורדינאטותY570425

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
גושחלקי

חלקותבחלקחלקותבשלמותמוסדר

383133,4,7,858
:מטרתהתכנית

מגוריבמגרשישטח(שינוייתאי(מס'A389וA387
.ש"ב,נחלבקע'שכ,יצחקצביהו'ברח

:עיקריהוראותהתכנית
'387A:תאשטחמס

1.מעיקריותלמטרותבניההיקפיהגדלת130מ"לר
.'רעבורתוספתבנייהבקומתקרקעובקומהא"מ190

2.הסטנדרטיהבינוישינוי.
3.מרביתקרקעתכסיתקביעת.
4.קדמיתבחזיתמצללהעבורבנייקוויהביתקביעתשל.
5.למבנהבצמודמחסהקמתבדברהוראותקביעת.
6.בניההיתרילמתתנאיקביעת.
7.אדריכלילעיצובהוראותקביעת.

'389A:תאשטחמס
1.מעיקריותלמטרותבניההיקפיהגדלת130מ"לר

.'רעבורתוספתבנייהבקומתקרקעובקומהא"מ216
2 בניהלמטרו. 23רל"מ21תשרותמהגדלתהיקפי
).ר"מ15וסככתרכב,ר"מ8מחס(ר"מ
3.הסטנדרטיהבינוישינוי.
4 .של קדמית בחזית מצללה עבור ביניי קווי קביעת

.הבית
5.מרביתקרקעתכסיתקביעת.
6.בניההיתרילמתתנאיקביעת.
7.אדריכלילעיצובהוראותקביעת.

בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,שהמשרדי ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי ,משרדשלהאינטרנטבאתרוכ

הפניil.gov.pnim.www.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

סעיפיעללכהזכאילחוק100כל,רשאיהתנגדותלהגיש

 60תוימיבי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני הפרסומי לתכנו:למשרדי, המחוזית הועדה
הדרומחוזולבניה,4התקוהשבעבאר84100טלפו:08-

6263795 למשרדי. יומצא ההתנגדות ועדהההעתק
בארשבע2בגימנח,מקומיתלתכנוולבניהבארשבעה

:08-6463807טלפו
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו


בארשבע:קומימרחבתכנומ,דרו:מחוז

'מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר 
5/03/115/114

ברחובימית630Aמגוריבמגרש:שהתכנית 
בארשבע'שכונהט

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,המחוזית הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקו הועדה מיתובמשרדי
שבע באר ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 

5/03/115/114
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/03/115/81 
)מסחלוקהתשריט' 
5/03/115/81)1(( 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
'רחבתימיתשכונהט,בארשבע:ישוב

קואורדינטהX 178325
קואורדינטהY 572600

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
גושחלקי

מוסדר
חלקות
בשלמותבחלקחלקות

38111199171
:מטרתהתכנית
'630A.במגרשמס'ניהבאזורמגוריגתוספתזכויותב

:עיקריהוראותהתכנית
לבניהלזכויותתוספתיח52א"במגרשדA 630.

ב .מ190הוספת"הרחבתלצורעיקריישטחישלר
.הדירותללאשינויבמספריחידותהדיורהמותר

ג . הכניסה"מ420הוספת המפלס מעל שרות שטחי ר
.הקובעת

ד זכוי. למפלסהפחתת מתחת שרות למטרת בנייה ות
מהקובעתהכניסה–4,200מ"לר–1,600מ"ר.

.הגדלתתכסיתקרקעמרבית.ה
.קביעתהוראותוהנחיותלעיצובאדריכלי.ו
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.שינויקוויבניי.ז
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ח

בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,שהמשרדי ובשעות בימי
פתו לקהלהאמורי חי ,משרדשלהאינטרנטבאתרוכ

הפניil.gov.pnim.www.בקרקעמעוניכל,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

סעיפיעללכהזכאילחוק100כל,התנגדותלהגישרשאי
 פרס60תו ממועד ימיהמאוח ההודעה של ביומה רת

בעתוניהפרסומי,למשרדיולבניהלתכנוהמחוזיתהועדה
הדרו מחוז , 4התקוה שבע :טלפו84100באר 
08-6263795 למשרדי. יומצא ההתנגדות ועדהההעתק

בארשבע2בגימנח,מקומיתלתכנוולבניהבארשבעה
טלפו:08-6463807

בלולאתידואלאאכהוגשההתנגדותלתכניתלאתתק
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו


בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

'מסמתארמקומיתאישורתכניתהודעהבדבר 
5/02/102/126
צפו'אזורעמקשרהשלבו:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר
מסמקומית'5/02/102/126

וחלוקה ו:איחוד כל/איחוד הסכמת ללא חלוקה או
מתחוהתכניתבחלק/הבעליבכלתחוהתכנית

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/02/102/60 
שינוי 5/בת/43 
שינוי 5/03/167/11 
שינוי 5/02/102 
שינוי 11/02/127 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.עמקשרה:שבערחובבאר:ישוב

גושיוחלקות
39772גוש
.בבעלותפרטית–'1חל
).מדינה(בניהולמינהלמקרקעיישראל'2,24–חל 

39773גוש
חל '1 ,2 ,3 ,7 ישראל מקרקעי מינהל ,)מדינה(בניהול

1בחלקהממשלתילמשרדהקצאהקיימת)אשלכלא(
100179/1גוש–חל'1–מקרמינהלבניהולישראלקעי

).מדינה(
 סיר אל חל–גוש '15)חלק (–מקרקעי מנהל בניהול

ל"קק(ישראל.(
38095גוש)שומה(–ישראלמקרקעימנהלבניהול)פ"ר.(
38478גוש–6-12,14-22,25

38440גוש–חל'153
38477גוש–בהסדר)עהמדינה"יתבעי(
38479גוש–בהסדר)עהמדינה"יתבעי(
38474גוש–בהסדר)עהמדינה"יתבעי(
38475גוש–בהסדר)עהמדינה"יתבעי(

ע י"בתחוהתכניתקיימישטחילאמוסדרישיתבעו
.המדינה

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:מטרתהתכנית
עמק התעשייה אזור להרחבת תכנונית מסגרת יצירת

:י"שרהע
:שינוייעודיקרקע.א 

מתעשייהלאזורמלאכהותעשיהזעירה
משטחחקלאילדרכיוטיפולנופי

.צלאזורמלאכהותעשיהזעירהודרכי"משפ
זעירה ותעשיה מלאכה לאזור פתוחי משטחי, 

צ"מסחרדרכיושפ
צ"ממסילתברזללשפ

לדרכימיוחדיציבורממבני.
.איחודוחלוקתמגרשיללאהסכמתבעלי.ב
אילמתהיתרבניהקביעתתנ.ג
עיצובופיתוחמגרשי.ד
קביעתמגבלותוזכויותבניה.ה
.טבלתמאזראשונישלהתפלגותהיקהחפירהוהמילוי.ו

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
14/04/2011הפרסומיובילקוט6236,א"התשע,עמוד

4171,15/05/2011בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנוצאתבמשרדיהתכניתהאמורהנמ
הדרומחוזולבניה ,4התקוהשבעבאר84100טלפו:

08-6263795במשרדיהוכהועדהולבניהלתכנומקומית
:08-6463807בארשבעטלפו2בגימנח,בארשבע

מעונייו שהמשרדיכל ובשעות בימי בה לעיי רשאי
לקהל פתוחי האמורי משרדשלרנטהאינטובאתר,

הפניil.gov.pnim.www.


בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'5/03/111/12מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר
מבניומוסדותציבורברחוב905מגרש:שהתכנית

ממתיהוביוסA 28דשכונה'
הודעה בזה נמסרת ב, לסעי 117התאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
'5/03/111/12מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/03/111 
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בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'5/03/115/112מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר
רחובביתלח'122יבמגרשמסמגור:שהתכנית

בארשבע'שכונהט14
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
'5/03/115/112מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/03/115/37 
שינוי 5/03/115/10 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.בארשבע:ישוב

קואורדינאטהX 178935
קואורדינאטהY 572385

שבעבאר,14ביתלח'רח–'ט'שטחהתכניתנמצאבשכ
:גבולותהתכנית
בקוכחולרצוכמסומבתשריט

:גושיוחלקות
:132.חלקותבמלוא:38115גוש
:165.חלקיחלקות:38115גוש

מגרשי:
122לתכניתבהתא5/03/115/10

:מטרתהתכנית
מגוריבמגרששטח(שינוייתא(ברח122מסהנמצא'

לח14בית,שכ'ט,'שבעבאר.
:עיקריהוראותהתכנית

1.בנזכויותמהגדלתעיקריתלמטרהיה50%ל65%.
2 למטרתשירותמ. .12%ל9%הגדלתזכויותבניה
,ר"מ8מחס,ר"מ12.42ד"ממ(

מקורהחניהעד15מ"וגגורעד3.5מ"ר.(
3.ממחסהגדלת4מ"לר8מ"במיקומוושינויר.
4.מרביתקרקעתכסיתקביעת–51%.
5.בנבקווישינויאחוריבנייקוכולללסככה1.10יי.
6 .הבית ע יחד להיתר בקשה להגשת דרישה ביטול

.הסמוובנייתחזיתאחידה
7.בניההיתרילמתתנאיקביעת.
8.אדריכלילעיצובהוראותקביעת.

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
08/03/2012הפרסומיובילקוט6404,ב"התשע,עמוד

3538,24/04/2012בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי

הדרומחוזולבניה ,4התקוהשבעבאר84100טלפו:
08-6263795במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית

שבע באר ולבניה , מנח 2בגיטלפו שבע :באר 
08-6463807ומעונייוכלבימיבה לעיי בשעותרשאי

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטובאתר,
il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל

קריתגת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מסהפקדתתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 

9/02/140
צפוקריתגת:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת בה, לסעי 89תאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
קריתגת ולבניה לתכנומקומיתמתארתכניתמופקדת

'9/02/140מס
וחלוקה ד:איחוד פרק לפי וחלוקה איחוד 'התכנו לחוק

והבניה
והרשאות בניה להוציאת:התרי נית לא שמכוחה כנית

'1,2,3,4,5למעטלדרכימס,היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 6/02/268 
שינוי 9/02/101/1 
שינוי 9/02/101/16 
שינוי 9/02/101 
שינוי 9/02/101/35 
שינוי 6/03/131/1 
שינוי 9/02/101/37 
שינוי 6/03/131 

פירוט תממ/4/14/48 
כפיפות תמא/37/א/1 
כפיפות תתל/4/3/9/א 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
קריתגת:ישוב

בתחושיפוטקריתגת,צפוניתמזרחיתלצומתפלוגות
קואורדינטהX 178,350
קואורדינטהY 615,000

:גבולותהתכנית
בקוכחולרצוכמסומבתשריט

גובליתכנומרחבי:
שקמי.

:גושיוחלקות
גושחלקי

מספריחלקותחלקותבשלמותמוסדר
בחלק

156362-67,96-10151,56-
61,68,80,95

160229,35-4231-34

18553,91,171,173,1
75,177,180-182

190564,119
19145031,51,73,81
199377
303448,49,62,66
3061180,181,193,194
30802,3,7-20,224,21
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:מטרתהתכנית
א .עירוניי ושימושי למגורי הבינוי אזורי הרחבת

עירוני כמוקד גת קרית של לחיזוקה הדרושי אחרי
בהתא,ואזורי
.4/14מ"לתמ'48ישינוימס"ועפ35א"לתמ

אשרמנצלמשאביטבעקיימאיצירתפיתוחעירוניבר.ב
.קיימילטובתהציבור

ג .ופיתוח וממזרח מצפו לעיר חדשות כניסות יצירת
.הקשריהתחבורתייביהמערכתהעירוניתלארצית

ד .השכונות שבי והתפקודי הפיזי הקשר על דגש מת
.הותיקותבקריתגתלהרחבההמוצעת

:עיקריהוראותהתכנית
א מש. הקרקע יעוד מגורישינוי לשטחי חקלאי ,טח

,דרכי,מסחרושימושימעורבי,מבניומוסדותציבור
.שטחיפתוחיוכדומה

ויעוד,הסדרתנחללכישופיתוחועלפיהתוואיהטבעי.ב
.הקרקעלאורכומשטחחקלאילפארקכללעירוני

.התוויתדרכיחדשותומערתנועהכולללישוב.ג
.רותלכליעודקרקעקביעתהתכליותהמות.ד
.קביעתהוראותותנאילהכנתתכניותמפורטות.ה
.קביעתתנאילתכנוופיתוחתשתיות.ו
.קביעתהוראותוהנחיותבנוגעלאיכותהסביבה.ז
ושטחי,קביעתהוראותלהקצאתשטחילמבניציבור.ח

פתוחיציבוריי.
.פורטקביעתהוראותבדברחלוקהלמתחמילתכנומ.ט
.קביעתשלביוהתניותלביצוע.י

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט ידיבכל על נפגע

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההימצאלמשרדההתנגדותיו

:08-6885698קריתגתטלפו,קריתגת
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)ריעבודתווסד


רהט:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

'מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר 
17/03/251/3

רהט24שכונה124מגרש:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי
הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

רהט  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית מסמופקדת '17/
03/251/3

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/03/251 
שינוי 17/02/223/15 
שינוי 17/מק/2155 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
רהט:ישוב

24שכונהמגרש124רהט
קואורדינטהX X=176725
קואורדינטהY Y=589100

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
63ח"ח,הבשלמות23החלק,100419חלקיגושמוסדר
:מטרתהתכנית

ז אהגדלת מגורי לבניי בניה כויות ' ד"יח2ותוספת
.ד"יח4כ"סה

:עיקריהוראותהתכנית
א מ. בניה זכויות 50%הגדלת עיקרי71%ל שטח
.שטחישירות26%+
.דבמגרש"יח4קביעת.ב
.קביעתהשימושיהמותריוהמגבלות.ד
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ה
.כליקביעתהנחיותלבנויועצובאדר.ו

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100ילכעלפיסעיוככלהזכא,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
למשרדי יומצא ההתנגדות לתכנו מקומית ולבניהועדה

:08-9914874.רהטטלפו,רהט
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



רהט:בתכנומקומימרח,דרו:מחוז
'מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר 

17/03/354/13
רהט,27שכונה119מגרש:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי
הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

רהט  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 
17/03/354/13
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ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 17/03/354/3 
שינוי 17/02/223/15 
שינוי 17/מק/2155 

:יבתכניתומקומהשטחיהכלול
רהט:ישוב

27שכונהמגרש119רהט
קואורדינטהX X=177050
קואורדינטהY Y=588525

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
גושחלקי

מוסדר
חלקות
בשלמותבחלקחלקות

1004882148
:מטרתהתכנית
בני קוי ל,שינוי בניה אחוזי עיקרייהגדלת מטרות

119עחזיתמסחריתבמגרש'ולשירותלבניימגוריא
רהט27שכונה.

:עיקריהוראותהתכנית
עחזית'הגדלתאחוזיבניהושינויקויבנילמגוריא.א

.מסחרית
+12.45%עיקרי87.59%ל50%קביעתשטחיבניהמ.ב

.שטחישירות
.ד"חי4דל"יח2דמ"יח'הגדלתמס.ג
.קביעתהשימושיהמותריוהמגבלות.ד
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ה
.קביעתהנחיותלבנויועצובאדרכלי.ו

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.impn.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה :למשרדי,
הד מחוז ולבניה לתכנו המחוזית רוהועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

:08-9914874.טלפו,רהט
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב

התכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו

חבלאילות:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'12/03/183מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר

חווהנסיוניתחבלאילות:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

יהוהבנ 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
'12/03/183מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 12/03/137/7 
שינוי 12/03/101/1 

מ"פתמ"אישורע תממ/4/14/21 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:.

מדרומזרחלקיבויוטבתה
בתחומועצהאזוריתחבלאילות

קואורדינטהX 207250
קואורדינטהY 422000

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:3.חלקיחלקות:39113גוש
:1.חלקיחלקות:39124גוש

:ניתמטרתהתכ
חקלאית ניסיונות חוות להקמת תכנונית מסגרת יצירת

.למועצההאזוריתחבלאיילות
:עיקריהוראותהתכנית

1 .וקרקע חקלאית לקרקע חקלאי מאזור יעוד שינוי
נסיונותחוותהקמתלצורמיוחדותהנחיותעחקלאית

.חקלאית
2.המותרותהתכליותקביעת.
3.בניהוהוראותזכויותקביעת.
4.ושירותיתשתיותכוללהשטחלפיתוחהוראותקביעת.
5.הבנייקוויקביעת,מרביוגובההקומותמספר.
6 .והנחיות והוראות בניה היתר למת תנאי קביעת

.סביבתיותולתשתיות
בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

20/01/2011הפרסומיובילקוט6203,א"התשע,עמוד
2713,23/02/2011בתארי.

הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי
הדרומחוזולבניה ,4התקוהשבעבאר84100טלפו:

08-6263795במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית
אילות חבל ולבניה  ,טלפו אילות :08-6355819וכל

מעוניישהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי
לקהלהא פתוחי מורי משרדשלהאינטרנטובאתר,

הפני www.pnim.gov.il.
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שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'7/02/177/19מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר

חורה4,שכונה60מגרש:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה במ1965ה"התשכ, המחוזיתכי הועדה שרדי
הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

שמעוני  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 
7/02/177/19

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/03/240/6 

כפופה 7/02/177/6 
שינוי 7/03/240/7 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
חורה:ישוב

4שכונהמגרש60
קואורדינטה 194679X= 
קואורדינטה 578234Y= 

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
100556)מוסדרלא(,70בשלמות,71בחלק

:מטרתהתכנית
ותוספתבניהזכויותוהגדלתבניקווייח4שינוי"דסה"כ

.חורה,4שכונה'60במגרשמס,ד"יח6
:עיקריהוראותהתכנית

 ל• המותרי המרביי הבנייה שטחי 99.6%קביעת
72.9%כשמתוכעיקריילשטחימיועדי.

•במגרשהבנייקוויקביעת.
•התכליותקביעת,לתשתיותכלליותוהנחיותהשימושי.
•בניההיתרילמתהתנאיקביעת.

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל אובב, ני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

שמעוני,טלפו:08-6899696
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 בהתנ(והבניה נוהל חוקרסדרי סמכויות לתכנית גדויות
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו

שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'7/03/240/29מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר

חורה,4שכונה35,מגרש:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה הועד1965ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי ה
הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

שמעוני  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 
7/03/240/29

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/03/433 
שינוי 7/03/240/6 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
חורה:ישוב

4שכונהמגרש35חורה
קואורדינטהX X=194650
קואורדינטהY Y=578350

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות

חלקותמוסדרגושחלק
בשלמותבחלקחלקות

10055630,3245,166
:מטרתהתכנית

 בניה אחוזי ,הגדלת מבני"יח2תוספת שני ובנית ד
במגרש35מגורי,בחורה4שכונה.

:עיקריהוראותהתכנית
א . מ בניה אחוזי 40%הגדלת ל עיקרי85.58עיקרי

.לשטחישירות14.42+
.0.0וצידי/קובנילחנייתרכביקדמי.ב
.דבמגרש"יח4קביעת.ג
.שימושיהמותריוהמגבלותקביעתה.ד
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ה
.קביעתהנחיותלבנויועצובאדרכלי.ו

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקעכל מעוני ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

בא שבע טלפו84100ר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

שמעוני,טלפו:08-6899696.
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
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והבנ חוקר(יה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'7/03/311/31מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר

שכונה19הגדלתזכויותבנייהבמגרש:שהתכנית
ערערהבנגבא'2מס
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי
הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

שמעוני  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 
7/03/311/31
ללאאיחודוחלוקה:יחודוחלוקהא

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
תהיתריאוהרשאו

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/03/311/3 
שינוי 7/02/310/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
ערערהבנגב:ישוב

בנגב2שכונהערערהא
קואורדינטהX 203675
קואורדינטהY 563850

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות

חלקותגושחלקי
בשלמות

חלקות
בחלק

100084)מוסדר7)לא
:מטרתהתכנית

 במגרש בניי קו ושינוי הבנייה אחוזי שכונה,19הגדלת
.ערערהבנגב,א2

:עיקריהוראותהתכנית
1במגרשבנייהאחוזיהגדלת19,שכ'2א,בנגבערערה
מ995ל"מתוכמ820ר"עיקריישטחיהמהוויר.
2מ אחורי בניי קו מ10שינוי 'מ3ל , 'בניי קו ושינוי

ממ5קדמי'מ4ל'בתשריטכמפורט.
3בינוי הנחיות וקביעת והשימושי התכליות קביעת

ועיצובאדריכלי
4בנייההיתרילמתהתנאיקביעת

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,קהלהאמוריפתוחיל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות שימי60להגיש פרסומה לממועד

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה :למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
ולבניההההתנגדותיומצאלמשרדי לתכנומקומיתועדה

שמעוני,טלפו:08-6899696.

גשההתנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהו
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'7/03/311/35מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר
ערערהבנגב2,שכונה27,מגרשמגורי:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוובמשהמקומית הועדה רדי
ולבניה לתכנושמעוני מפורטת תכנית 'מסמופקדת 

7/03/311/35
ללאאיחודוחלוקה:קהאיחודוחלו

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/03/311/1/ב 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

ערערהבנגב:ישוב
2שכונהמגרש27,בנגבערערה

קואורדינטהX X=203475
Yדינטהקואור Y=563325

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות

חלקותמוסדרגוש
בשלמות

חלקות
בחלק

100084/5841
:מטרתהתכנית

במגרשאחוריבניקוושינויבניהאחוזי27הגדלת,שכונה
.ערערהבנגב,2

:עיקריהוראותהתכנית
 הקרקעא זכויות אהגדלת מגורי לבני'.מ40%ל

85%עיקריישטחי.
'.מ3ל'מ5שינויקוובנייאחורימב
שטחי,קביעתשטחיהבניההמירביילמטרותעיקרייג

.שירות
דהשימושיקביעת,הבניהומגבלותההוראות.
הבניההיתרילמתתנאיקביעת.
ואדרכליועצובלבנויהנחיותקביעת.
.קביעתשלביביצועהתוכניתז
.שינויגובההבניהח

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
אח תכנוני פרט ידיבכל על נפגע עצמו את הרואה ר

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי
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המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההרדידותיומצאלמשההתנג

שמעוני,טלפושדרות:08-6899696.
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 סמ(והבניה לתכנית בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי כויות
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר 

7/03/313/2/א
ערערהבנגב3מגרשהשכונה:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
שמעוני  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 

7/03/313/2/א
וחלוקה ו:איחוד הבעלי/איחוד כל בהסכמת חלוקה או

בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:תייחסתלתכניותהבאותהמ

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/03/313/א 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
ערערהבנגב:ישוב

קואורדינאטות 202/925,562/525
 Y         X

3שכונה
בתימספרי:84א,84ב

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות

גגושסוגוש
חלק/

כל
הגוש

חלקות
בשלמות

חלקות
בחלק

בחלק1בהסדר100088
100525רשוחלק

מהגוש
1

:מטרתהתכנית
א למגורי ציבור ומוסדות ממבני קרקע יעוד שינוי

מגרשכשבכלמגורימגרשילשניהשטחיח3וחלוקת"ד
דדיור"יח6כ"סה

:עיקריהוראותהתכנית
אטחממבניומוסדותציבורלמגורישינוייעודש

 •מגורי באזור המירבי הבניה שטחי תא['אקביעת
מס שטח א84" [ "מ800ל מתוכ המהווי"מ670ר ר

עיקריישטחי

 מס[ו שטח תא ב84" [ "מ814ל מתוכ ר"מ684ר
עיקריישטחיהמהווי

•והשימושיהתכליותקביעת.
•לתשתיוהנחיותתקביעת.
•בניההיתרילמתהתנאיקביעת.
•התכניתביצועשלביקביעת.

בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
פרט ידיבכל על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
תו התנגדות 60להגיש ימישל פרסומה ממועד

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההיההתנגדותיומצאלמשרד

שמעוני,טלפו:08-6899696.
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 לתכנית(והבניה בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי סמכויות
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'7/03/319/7מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר

כסייפה,43שכונה37,מגרש:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי
הדרול מחוז ולבניה תכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

שמעוני  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 
7/03/319/7

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/03/319 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
כסייפה:ישוב

37מגרש,43שכונה
קואורדינטה 209083X
קואורדינטה 572403Y

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות

חלקותסוגגושגוש
בשלמות

חלקות
בחלק

100076/5בחלק1רשו
:מטרתהתכנית

במגרש,'נייוהגדלתזכויותבנייהלמגוריאשינויקוויהב
37שכונה43כסיפה.
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:עיקריהוראותהתכנית
•מהמרבייהבנייהזכויותל45%הגדלת81%מתוכ

65%עיקריישטחיהמהווי+150מ"שירותשטחיר
.

•הבנייקווישינוי:מקדמיבנייקוו–5מ'ל04.9
'.מ

בני מגרשקוו לכיוו צדי 36(י מ3.5מ) מ2.5ל' '
'.מ3.0

מאחוריבנייקוו10מ'65מ'.
•מדיוריחידתתוספת4יח"לד5יח"למגרשד.
•התכליותקביעת,לתשתיותכלליותוהנחיותהשימושי.
•בניההיתרילמתהתנאיקביעת.

עותשהמשרדיבימיובש,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
התנגד תולהגיש של60ות פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

שמעוני,טלפושדרות:08-6899696
ניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשההתנגדותלתכ

את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מספקדתתכניתמפורטתההודעהבדבר 

7/03/330/11
שגבשלו,'שכונהא,142מגרש:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
שמעוני  ולבניה לתכנו מפורטת תכנית 'מסמופקדת 

7/03/330/11
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי 7/03/330
שינוי 2/27/4תרש"צ

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שגבשלו:ישוב

142מגרש'שכונהא
קואורדינטהX X=185025
קואורדינטהY Y=567662

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
161חלקיחלקה,49חלקהבשלמותה,וסדרמ100429

:מטרתהתכנית
עיקריות למטרות בניה אחוזי והגדלת בני בקוי שינוי

ותוספתיח2ולשירות"מסבמגרשד'142שלובשגב.
:עיקריהוראותהתכנית

.שינויקוויבנייכמסומבתשריטמצבמוצעא
לב ולשירות עיקריי למטרות בניה אחוזי הגדלת

91.83%מתוכ80%עיקרישטח.
.קביעתהשימושיהמותריוהמגבלות.ד
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ה
.קביעתהנחיותלבנויועצובאדרכלי.ו

בימיובשעותשהמשרדי,לעייבתכניתכלמעונירשאי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות שלימי60להגיש פרסומה ממועד

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הדרו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה , 4התקוה

 שבע טלפו84100באר :08-6263795 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

שמעוני,טלפו:08-6899696
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



ונישמע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מסאישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 

7/02/183/26
לקיה3שכונה60מגרש:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר
מסמקומית'7/02/183/26

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציאת:התרי נית שמכוחה כנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי 7/02/183/10
שינוי 7/02/183/1
שינוי 7/02/183/3

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.לקיה:ישוב

קואורדינטהX X=187025
קואורדינטהY Y=581862

3שכונהמגרש60לקיה
:בולותהתכניתג

רצוכחולבקובתשריטכמסומ
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:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:400163גוש

מגרשי:
60לתכניתבהתא7/02/183/1

:מטרתהתכנית
למטרות בניה אחוזי והגדלת בני בקוי שינוי

).ד"יח6כ"סה(ד"יח4שירותותוספת,עיקריותו
:עיקריהוראותהתכנית

.'מ5מל10אחורימ',מ5ל'מ7קדמימשינויקויבני.א
45%הגדלתאחוזיבניהלמטרותעיקריותולשירותמב
לשטחיעיקריילרבותמיועדי85%כשמתוכ99%ל

6.ל2דמ"תוספתקומהשלישיתותוספתיח
.קביעתהשימושיהמותריוהמגבלות.ג
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ד
.לבנויועצובאדרכליקביעתהנחיות.ה

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
24/02/2012הפרסומיובילקוט6377,ב"התשע,עמוד

2597,15/02/2012בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי

הדרומחוזולבניה ,4התקוהשבעבאר84100טלפו:
08-6263795במשרדי וכולבניה לתכנו מקומית ועדה

שמעוני,טלפושדרות:08-6899696ומעונייכלרשאי
פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי

לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,
il.gov.pnim.www.

שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'דעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמסהו 

7/02/248/9
הרחבתדרכסייפה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה "התשכ, 1965–ה ,מתאר תכנית אישור בדבר
:7/02/248/9מקומיתמספר
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה שמכ:התרי להוציאתכנית נית וחה
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/02/248/2 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.כסייפה:ישוב
קואורדינטהX 210200
קואורדינטהY 571600

כסייפה של המרכזי לרחוב בהמש ,הארצית לדר עד
'80.מס


:גבולותהתכנית

.מבתשריטבקוכחולרצוכמסו


:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:100589גוש
:1.חלקיחלקות:100752גוש
:1.חלקיחלקות:100753גוש

:מטרתהתכנית
המתאריתהדרתוואיביטול)מ12שרוחבה'(,המחברת

לכביש כסייפההישובמזרח80את ,חדש ויצירתתוואי
.ר"מ24ברוחבשל,לדרזובקרבתו


:עיקריהוראותהתכנית

א .דרולמפגשלדר קרקעמאזורחקלאי ביעודי שינוי
.ומדרלקרקעחקלאית,מסילה

.קביעתקויהבנילדר.ב
.קביעתהוראותלביצועהדר.ג
.קביעתשלביביצועהתכנית.ד
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ה


בעיתו פורסמה התכנית הפקדת על בתאריהודעה ני
13/01/2012 הפרסומי 6354ובילקוט התשעב, ,עמוד

1838,05/01/2012בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי
הדרומחוזולבניה ,4התקוהשבעבאר84100טלפו:

08-6263795במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית
שמעונישדרות,ולבניה,טלפו:08-6899696מעוניוכל

האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי
לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,

www.pnim.gov.il.



שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מסאישורתכניתמתארמקומיתהודעהבדבר 

7/02/302/22
שצאלי''מט:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת ב, לסעי 117התאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מתאר תכנית אישור בדבר

מסמקומית'7/02/302/22
וחלוקה ו:איחוד הבעלי/איחוד כל בהסכמת חלוקה או

בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:באותהמתיחסתלתכניותה

מספרהתכניתסוגהיחס
7/03/120/2שינוי

/4/14מ/מ/תמ"פתמ"אישורע
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

קואורדינאטהX 566400
קואורדינאטהY 154400

צאלילקיבומדרו
בתחומועצהאזוריתאשכול

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:100199/1גוש
:1.חלקיחלקות:100199/2גוש
:1.חלקיחלקות:100200גוש
:1.חלקיחלקות:400067גוש
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:מטרתהתכנית
בשפכי טיפול מתק להקמת תכנונית מסגרת יצירת

.לקיבוצאליוהסדרתדרהגישהאליו
:עיקריהוראותהתכנית

1 חקלאי. משטח קרקע ייעוד שינוי ודרמתק, הנדסי 
,מאושרת הנדסיי למתקני)בשפכי לטיפול מתק(,

.שטחחקלאיודרמאושרת
2 .בעלי בהסכמת למגרשי התכנית שטח ,חלוקת

ג פרק להוראות בהתא ז' סימ 'והבניה התכנו לחוק
.חלוקהורישו,וקביעתהוראותבדבראיחוד

3 הוראות. קביעת התכליות, בדבר לרבות ,השימושי,
בני קווי הקומות, מספר הבניה, ואחוזי שטחי ,הנחיות

בינוי סביבתי, ופיתוח עיצוב סביבתיות, הוראות ,הוראות
תשתיות לפיתוח ,בניה היתרי להוצאת תנאי וקביעת

.בייעודיהקרקעכמפורטבתכנית

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
20/05/2011הפרסומיובילקוט6255,א"התשע,עמוד

5118,26/06/2011בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי

הדרומחוזולבניה ,4התקוהשבעבאר84100טלפו:
08-6263795במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית

שמעוני ולבניה  ,טלפו שדרות :08-6899696וכל
ובשמעוניי בימי בה לעיי שהמשרדירשאי עות

לקהל פתוחי האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,
הפניil.gov.pnim.www.





שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר 

7/03/382/11
חורה3שכונה44,מגרשמגורי:שהתכנית

ב הודעהנמסרת זה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

'7/03/382/11מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/03/382/1 
שינוי 7/03/382 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.חורה:ישוב

44מגרששכונה3חורה
קואורדינטהX 194125
קואורדינטהY 578200

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
:400015.גושיבחלקיות

מגרשי:
44לתכניתבהתא7/03/382

:מטרתהתכנית
בניה זכויות יח,הגדלת ותוספת בני קווי במגרש"שינוי ד

.חורה,3שכונה'44,מס'מגוריא
:עיקריהוראותהתכנית

'מ2.8ל'מ3הגדלתזכויותבניהושינויקוויבניימא
.בחלקכמסומבתשריטמצבמוצע

הבניההמירבייבתאשטחמסב קביעתשטחי '44ל
99.41%מתוכ72%המהעיקריישטחיווי.

.ד"יח4דל"יח2דמ"יח2תוספתג
.קביעתהתכליותוהשימושיהמותריד
ובניההיתרילמתתנאיקביעת.
זאדרכליועצובלבנויהנחיותקביעת.

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
24/02/2012הפרסומיובילקוט6377,ב"התשע,עמוד

2598,15/02/2012בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי

הדרומחוזולבניה ,4התקוהשבעבאר84100טלפו:
08-6263795במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית

שמעוני ולבניה  ,טלפו שדרות :08-6899696וכל
מעוניישהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי
לקהלהאמו פתוחי רי משרדשלהאינטרנטובאתר,

הפניil.gov.pnim.www.


שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'7/03/386/7מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר

לקיה'6שכ15-19מגרשי:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
'7/03/386/7מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/03/386 

כפיפות 2/28/4 


השטחיומקומבתכניתהכלולי:
.לקיה:ישוב

קואורדינטהX X=188225
קואורדינטהY Y=581800

6שכונהמגרשי15,16,17,18,19,לקיה
:גבולותהתכנית

רצוכחולבקובתשריטכמסומ
:גושיוחלקות

:5054.חלקותבמלוא:100445גוש
:29,133.חלקיחלקות:100445גוש
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מגרשי:
15-19לתכניתבהתא7/03/386

:מטרתהתכנית
בשטח הקיי הבניה למצב והתאמת בני קוי שינוי

.והגדלתאחוזיבניהלמטרותעיקריותולשירות
:עיקריהוראותהתכנית

 אא למגורי בניה זכויות הגדלת 'עיקריות למטרות
עד100%ושירות.

טחשינויקויבניוהתאמתלמצבהבניההקייבשב
קביעתשטחיהבניההמירביילמטרותעיקריותושטחיג

.שירות
.קביעתהשימושיהמותריוהמוגבלותד

הבניההיתרילמתתנאיקביעת.
ואדרכליועצובלבנויהנחיותקביעת.
.קביעתשלביביצועהתוכניתז

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
עמוד,ב"התשע,6377ילקוטהפרסומיוב20/01/2012

2598,15/02/2012בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי

הדרומחוזולבניה ,4התקוהשבעבאר84100טלפו:
08-6263795במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית

שמעוני ולבניה  ,טלפו שדרות :08-6899696וכל
מעוניי שהמשרדירשאי ובשעות בימי בה לעיי

לקהל פתוחי האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,
הפניil.gov.pnim.www.



שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'7/03/386/8מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר

לקיה36-39מגרשי6שכונהצ:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
'7/03/386/8מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
נוישי 7/03/386 

כפיפות 2/28/4 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.לקיה:ישוב
קואורדינטהX X=188200
קואורדינטהY Y=581850

6שכונהמגרשי36,37,38,39,לקיה
:גבולותהתכנית

רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
:4346.חלקותבמלוא:100445גוש
:29,133.חלקיחלקות:100445גוש

מגרשי:
36-39לתכניתבהתא7/03/386

:מטרתהתכנית
בשטח הקיי הבניה למצב והתאמת בני קוי שינוי

,והגדלתאחוזיבניהלמטרותעיקריותולשירות
 "סה,ד"יח8תוספת ,16כ 36-39במגרשי, 6בשכונה

.בלקיה
:עיקריהוראותהתכנית

 בא זכויות אהגדלת למגורי ניה 'עיקריות למטרות
עד100%ושירות.

שינויקויבניוהתאמתלמצבהבניההקייבשטחב
שטחי,קביעתשטחיהבניההמירביילמטרותעיקריותג

.שירות
.קביעתהשימושיהמותריומגבלותבניהד

הבניההיתרילמתתנאיקביעת.
ואדועצובלבנויהנחיותקביעתרכלי.
.דבכלמגרש"יח4,ד"יח16כ"סה,ד"יח8תוספתז

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
24/02/2012הפרסומיובילקוט6377,ב"התשע,עמוד

2599,15/02/2012בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי

הדרומחוזולבניה ,4התקוהשבעבאר84100טלפו:
08-6263795במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית

שמעוני ולבניה  ,טלפו שדרות :08-6899696וכל
מעוניישהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,
הפניil.gov.pnim.www.



שקמי:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'מסהפקדתתכניתמפורטתהודעהבדבר 

6/03/201/15
)משפחתגל(מושבלכיש'1משקמס:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

הדרו מחוז ולבניה לתכנוהמקומיובמש הועדה תרדי
ולבניה לתכנושקמי מפורטת תכנית 'מסמופקדת 

6/03/201/15
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה לתכנית:התרי שינוי המהווה תכנית
שממנהניתלהוציאהיתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 6/03/201/10 
:תכניתומקומהשטחיהכלוליב

מושבלכיש:ישוב
'1משקמס

בתחומועצהאזוריתלכיש
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קואורדינטהX 185150
קואורדינטהY 607850

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
:2.מוסדרחלקותבמלוא:3135גוש
:1,56.מוסדרחלקיחלקות:3135גוש

:מטרתהתכנית
 אזור בנייתחלוקת לצור מחדש חקלאי בישוב המגורי

במשקהמגוריבאזורממשי לבנוספתמגורייחידת
.במושבלכיש'1מס

:עיקריהוראותהתכנית
'1שינויבחלוקתאזורהמגוריבישובחקלאיבנחלהמס

.מושבלכיש
בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית

משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל
הפני www.pnim.gov.il.

בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,כלמעוניבקרקע
התכנית ידי נפגעעל עצמו ,סעי פי לכעל הזכאי כל וכ

לחוק100 , תו התנגדות להגיש ממועד60רשאי ימי
המאוח ההודעה של בעתוניפרסומה הפרסומי בי ,רת

הדרוילמשרד מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הועדה
 4התקוה שבע טלפו84100באר :08-6263795העתק

למשרדי יומצא הההתנגדות ולבניההועדה לתכנו מקומית
שקמי,טלפו:08-8500705.

הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב

ובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהע
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו


שקמי:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
'6/03/108/5מסאישורתכניתמפורטתהודעהבדבר
מגוריהחלפתשטחימגוריגלאו:שהתכנית

מיוחדמס'6קוד/מק/2143
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
'6/03/108/5מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

היחססוג התכניתמספר 
שינוי 6/03/108/2 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.גלאו:גלאורחוב:ישוב

גלאוקיבו
קואורדינטהX 185300
קואורדינטהY 615700

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:9,1112,21.חלקיחלקות:34094גוש

:תמטרתהתכני
בקבו המגורי אזור להרחבת תכנונית מסגרת יצירת

יח24עבור"ד.
:עיקריהוראותהתכנית

."מגורי"לאזור"מגורימיוחד"שינוייעודמאזור.א
.קביעתהשימושיהמותרי.ב
.קביעתהנחיותלהכנתתכניתבינוילפיתוח.ג
.קביעתהוראותוהנחיותבניה.ד
.היתרבניהוהתנאיבהיתרקביעתהתנאילמת.ה

בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
25/11/2011הפרסומיובילקוט6346,ב"התשע,עמוד

1597,22/12/2011בתארי.
במשרדי נמצאת האמורה לתכנוהתכנית המחוזית הועדה

הדרו מחוז ולבניה , 4התקוה שבע :טלפו84100באר 
08-6263795במש הרדיוכהועדהולבניה לתכנומקומית

שקמי ,טלפו :08-8500705ומעוניי בהכל לעיי רשאי
ובאתר,בימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט

הלראבי
יושבראשהועדההמחוזית 

תכנוולבניהמחוזהדרול

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

אביכזר עליזה 30/04/2012 חדד יחזקאל 897497/1

 אינדיג דביר אריה
דב

27/03/2012 אינדיג נאוה 897520/1

ברבי ללה-לאה 01/03/2012 ברבי חי יעקב 897556/1

 בליזינסקי שושנה
מרים

23/12/2007 שפירא יצחק 897512/2

אלדר רחל 23/04/1989 חאיק סוזן 897540/1

אלדר רחל 16/04/2011 חאיק מרדכי 897559/1

סגל שבלת 18/02/1986  מזרחי פורטונה
 )מזל(

890463/3

 שטיין בנימין
משה

01/08/2008 שטיין פרידה 897730/1

 מזרחי שלמה
חיים

10/04/2012 מזרחי בנימין 897919/1
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שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

סיטבון דוד 07/01/2007 סיטבון רחל 897991/1

כץ יוכבד 09/02/2005 כהן שרה 898183/1

 לוי עמרם עוזיאל
זק

03/10/2001 לוי מרדכי 898226/1

רוזנטל יעקב יצחק 02/07/2011  רוזנטל זלדה
ביילה

898298/1

תורג'מן שרה 19/04/2012 תורג'מן יעקב 898336/1

פאר חנה 08/04/2012 ליברמן עליזה 897599/2

ליס גיורא 06/04/2012 ליס אסתר 899785/1

רוזנברג צפורה 13/03/2012 שורץ ברוך 899076/1

גולדנברג נורית 01/01/2011 פלדמן יוסף 893971/2

ברכה אסתר 11/04/2012 פנחס שלמה 898586/1

גריינר יעקב 13/05/2012 גריינר הלנה חנה 898713/1

אסייג חגית 16/05/2012  אזואלוס משה
מוריס

898740/1

שפר פנחס 02/03/2012 שפר יעל 898875/1

גרוס-סעידי יעל 25/03/2012 גרוס רחל 898970/1

וולף מריה 20/02/2012 וולף אלכסנדר 899138/1

 בוימיל ישראל
יצחק

02/02/2011 בוימיל ברטה 899271/1

בריח גבריאל 25/03/2011 בריח לאה 899274/1

אביב חנה 19/02/2008 אביב יעקב 899357/1

אלמליח תמו תמר 12/05/2012 אלמליח משה 899690/1

עמדי נח אריה 18/05/2012 עמדי עדינה 899779/1

גליק נחום 17/05/2012 גליק שלום 899915/1

מישקובסקי שרון 23/10/2011 מישקובסקי זאב 900050/1

יהושע יולנד 25/05/2012 זריהן רבקה 900830/1

גוטפרב יוסף 24/06/2011 גוטפרב ברוך 901143/1

אדרי דוד 07/04/2011 אדרי משה 893002/3

בורדה אסתר 14/05/2012 בורדה יצחק זקי 899918/1

מרקובסקי מרים 18/04/2012  מרקובסקי פנחס
אליהו

900051/1

כהן יואב 17/05/2012 כהן יוכבד 900151/1

פידידה אסתר 13/06/2012 פידידה אברהם 900432/1

מירו אריה 18/12/2011 מירו בריגיד 900563/1

שליסל ירדנה 03/09/2010 אלשיך זהרה 900628/1

יזרעאלי מאיר 24/03/2012 יזרעאלי תקוה 900770/1

 אינהורן משה
ברוך

22/01/2012 אינהורן ברוריה 900950/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

מנשה רחמה 08/06/2012 מנשה נסים חי 901077/1

לוי רשל 29/04/2011 לוי מרים 901194/1

אבוטבול שמעון 14/01/2000 אביטבול אברהם 901212/1

אבוטבול שמעון 26/05/2012 אביטבול פני 901218/1

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(

                                              משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

פז שרה 13/12/2011 דזיאנשוילי חנה 340699/3

זילבר רבקה 14/05/1996 זילבר יששכר דב 392961/2

טולדנו ניצה 22/03/2007 יחזקאל נורי 348168/2

לוי דיאמנטה 26/12/1997 לוי צדוק 375322/2

רובינוב אפרים 05/06/2011 רובינוב מילקו 897404/1

בידאני נור 27/12/2011 בידאני משה 897421/1

יוסף מנשה 18/12/2011 יוסף ננה 897701/1

פלזנר משה 10/10/2011 פלזנר נחה 897496/1

זלמן ברנטה 30/11/2009  זלמן אברהם
אפרים

896787/2

זלמן ברנטה 01/05/2012 זלמן פייגה 896792/2

לריה מנשה 01/01/2012 לריה סולטנה 897443/1

מירון מיכאל 13/04/1984 מלייארו שמעון 897563/1

מירון מיכאל 21/04/1986 מלייארו רבקה 897572/1

מירון מיכאל 06/05/2012 מלייארו שלימה 897578/1

אלקובי שולמית 06/04/2012 וקנין סוליקה 897862/1

סבזי גדיד חישמט 06/12/2011 סבזי גדיד אהרן 897994/1

גלרנטר אליעזר 20/04/2012 897895/1 גלרנטר אלתר

שיפר שולמית 20/04/2012 רבינוביץ ברכה 897740/1

לידר וולף 17/04/2012 לידר דוד 897789/1

מנאל דניאל 14/04/2012 מנאל עמוס 897791/1

קמחי מרדכי 06/04/2012 קמחי צפרירה 897920/1

 סירקיס מרגרטה
ביאטריס

20/04/2012 יעקובסון מרצלה 897930/1

 וינגרטן אברהם
משה

10/11/2009  וינגרטן שאול
יוסף

898133/1



5769 ילקוט הפרסומים 6458, כ"א באב התשע"ב, 9.8.2012

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

שגב רפאלי 23/11/2011 שגב טוני 897958/1

גת ירון 11/04/2012 גת רוחמה שרה 898057/1

אורקין לריסה 18/03/2012 אורקין דוד 898166/1

 נחומובסקי אמנון
יוסף מאיר

29/03/2012 נחומובסקי דוד 898211/1

 אוקסנברג יחיאל
משה

19/03/2012 אוקסנברג פרידה 898216/1

גנין לידיה 22/11/2005 קוטליקוב בלה 898261/1

לוי הניה 21/05/2012 לוי משה 898392/1

אידה שושנה 15/05/2012 אידה שאול 899306/1

לוי עדנה 18/05/2012 לוי יעקב 899070/1

דוידוב יצחק 05/07/2009 דוידוב תמרה 899051/1

לוי אריאלה 08/05/2012 כהן רחל 895316/5

גת ירון 11/04/2012 גת רוחמה שרה 898057/2

וולפר מאיר 10/04/2012 וולפר בלומה 898443/1

פרלמוטר טובה 05/05/2012 באומר שרה 898478/1

בבז'נוב ורה 25/12/2011 מירזקנדוב פניר 898483/1

ניניו רבקה 21/05/2012 ניניו יוסף 898515/1

לימור רינת 24/04/2012 משולם יהודית 898538/1

שער חביבה 24/05/2012 שער שלום 898558/1

מזה דיקלה 23/07/2011 אלבחרי מלכה 898566/1

גואטה דליה 27/03/2012 אוחנה שלמה 898677/1

מרקון דינה 25/03/2012 מרקון אסיה 898708/1

פתאל ישראל 07/12/2011 פתאל נסים 898768/1

גולן נורית 29/05/2012 רוזנבלט יונה 898821/1

לוי טבח יוספינה 27/04/2001 לוי טבח אברהם 898826/1

כהן יעקב 15/01/1997 דדש כהן אשר 898840/1

רמז ויקטוריה 20/04/2012 רמז שלמה 898846/1

כהן יעקב 29/11/2010 דדש כהן זילפה 898853/1

טולדנו ניצה 05/05/2012 יחזקאל גוליט 898919/1

 ישראלוב אבנר
אליק

19/01/2012 ישראלוב יוספחי 898946/1

היימן אלי 18/02/2005 היימן זיגפריד 899222/1

צרבו יעקב 21/05/2012 צ'רבו עופר 899227/1

עזרא יהודית מזל 17/05/2012 הררי אסתר 899238/1

היימן אלי 01/04/2011 היימן דובזה 899235/1

גבאי אורי 11/04/1991 גבאי מנחם 899257/1

גבאי אורי 14/06/2009 גבאי ליזה 899264/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

ברזילי דב 10/05/2012 ברזילי לאה 899339/1

רוזנצבית אינה 21/05/2012 רוזנצבית מרק 899380/1

ברזסקי גל מרדכי 15/04/2012 ברזסקי נחמן נתן 899399/1

בן שלום זיוה יפה 21/05/2012 וולף טוביה 899429/1

ממן שמעון עודי 08/06/2012 ממון אברהם 901125/1

פלח משה חיים 06/04/2012 פלח אמיליו 901136/1

לנטנר יאיר 28/02/1997 לנטנר לוסיה 407279/3

חיים טלי אלמוג 04/05/2012 מיטרני ישראל 901117/1

אזולאי יוליה 05/10/2011 שיש סילבאן 899926/2

קליין מנוחה 08/06/2012 רייכל ריבה 900593/1

ביטון אסתרלה 22/05/2012 ביטון אחיא 900569/1

יופה אולה 26/05/2012 יופה אלכסנדר 899881/1

קורדנר נורית 07/10/2011 בוגרד מרים 879220/2

אמינוב יורי 11/03/2012 מירזקנדוב סוניה 899031/2

יופיס שושנה 29/05/2012 יופיס מיכאל 899453/1

טסמן אסתר 26/12/2010 ישראליאן מלכה 899491/1

עמר שרה 12/05/2011 עמר יחיאל 899575/1

 ורטהיים קרן
אסתר

13/05/2012 לאז'מן רוברט-
ויליאם

899604/1

ימין איוון 10/02/2012 ימין קמל 899638/1

מזרחי רחל 12/12/1989 מזרחי דוד 899650/1

בן אלטא שמריה 15/08/1995 בן אלטא נסים 899656/1

בן אלטא שמריה 20/08/1999 בן אלטא אידה 899666/1

כהן זהבה 31/08/1990 כהן משה 899687/1

בן ארי אמיל 19/10/2011  אומנסקי עליזה
ליזה

899710/1

נמר אילנה 20/04/2012 למברג ולדימיר 899784/1

רנד רחל 03/05/2012 רנד נפתלי שמעון 899839/1

מילשטיין רינת 19/09/2011 זהבי מוזר תמר 899840/1

קמיל ניצה 29/05/2010 כורסנד דגהאן 899900/1

אמברם שירי שרה 25/12/2006 פרסי חיים 899968/1

אמברם שירי שרה 31/01/2012 פרסי מרים 899978/1

רחבי רחל לאה 01/04/2012 שטיינברג יהודית 899993/1

עובדיה זכריה 07/04/2012 עובדיה בתיה 900014/1

סעדיה מרים 24/04/2012 סעדיה יעקב 900075/1

חביב שושנה 06/04/2012 כהן סרינא 900177/1

פרי שמואל 08/03/2012 פרי קרן 900223/1

אברהמי עזיזה 14/04/2012 אברהמי אברהם 900358/1
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שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

צווקר יוסף 21/05/2012 צווקר מרטה 900385/1

טייקין גריגורי 17/08/2000 טייקין אננה 900648/1

סטניצקי דורון 31/03/2012 סטניצקי בתיה 900749/1

גולדמן יוסף 20/03/1993 גולדמן אריה 900783/1

משען אילנה 24/08/1998 חליוה יעקב 900790/1

גולדמן יוסף 10/04/2012 גולדמן שרה 900793/1

עמיר יהודה 24/07/2009 עמר חיים 900813/1

עמיר יהודה 16/03/2012 עמר שמעה 900819/1

טבח לאון 04/11/1977 טבח יצחק 900827/1

קרח יונה 28/08/2007 קרח שלום 900952/1

מלכיאלי טובה 21/03/2012 עזרא דוד נעים 900992/1

ציבולבסקי לריסה 23/05/2012 בוקשטיין חנה 901000/1

ליאונוב מתן 30/05/2012 ליאונוב יוסף 901019/1

 מזרחי מרדכי
חיים

09/05/2011 מזור מלי 901064/1

משיח חיה אלקה 22/05/2012 משיח יגאל 901152/1

 הופקוביץ יעקב
ישראל

08/01/2000 הופקוביץ לאה 901204/1

 הופקוביץ יעקב
ישראל

12/02/2012 הופקוביץ ישעיהו 901211/1

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

חנן אסתר 20/09/2005 חגאג גליה 203443/2

טסה רחמים 28/09/2011 טסה אביאל 897570/1

אלדר מיכל 11/05/2012 פרומן נחמן 898152/1

כהן אירני מנשה 24/04/2012 אירני שמואל 898007/1

 ביטון אליהו
מנחם

29/04/2012 ביטון יעיש 898066/1

 ישראל דבורה
פסיה

20/05/2012 ישראל אברהם 898190/1

אלוני יואב 15/09/2006 אלוני ינון 899177/1

  ביקסר שמואל
חיים

30/04/2012 ביקסר יוסף 898428/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

זקבך רחל 22/04/2012 שיינין איסר 898281/1

שרגא בלפור 20/05/2012 שרגא אליהו 898567/1

דרין דניאל 05/05/2012 דרון אברהם 898593/1

אברהם שמחה 24/03/2012 אברהם עובדיה 898653/1

אופיר שאול 03/05/2012 אופיר אייל 898785/1

זבולון שדה 23/05/2012 זבולון שירה נדיה 898833/1

כהנא רבקה רינה 02/03/2012 כהנא ברוך דוד 900461/1

צדף חדוה 03/05/2012 צדף יוכבד 899603/1

צומעי אריה 25/07/2008 צומעי מרים 444719/2

טובים אילנה 19/05/2012 ערוסי שלמה 899996/1

  מור מירי
מרוסלבה

18/11/1974 בורוכובסקי סטפן 900006/1

משה אדי 20/04/2012 משה דוריס 900208/1

אבני אריה 22/05/2012 אבני זיוה 900463/1

הרשקו מרים 31/05/2012 אברמוביץ קלרה 900472/1

בן עמרם מזל 28/05/2012 בן עמרם משה בן 900571/1

ליטני שגיא אורית 07/06/2012 ליטני רות חוה 900649/1

חנן אסתר 13/12/2010 חגאג נתן 900693/1

מנשה רינה 20/07/2011 מנשה אפרים 900724/1

שרעבי יוסף 07/09/2010 שרעבי משה 900775/1

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(

                                               משה הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

שמואל ברכה 22/02/2012 שמואל צדוק 889270/1

סרוסי יוסף 10/02/2012 סרוסי רבקה 889538/1

נוביק נילי 23/02/2012 נוביק עצמון 889733/1

אלבז מעיין 02/03/2012 אלבז אלבז 889881/1

גטניו אברהם 11/02/2011 גטניו רחל 889889/1

מחפוד אסנת 20/02/2012 זהבי יהודית 890103/1

 ינובסקי אברהם
ישעיה

01/02/1973 ינובסקי נחמה 890155/1

 ינובסקי אברהם
ישעיה

01/11/1958 ינובסקי חיים א 890159/1
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שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

בן זריה אסי 14/10/2010 בן זריה שמעון 890314/1

בן זריה אסי 16/10/2010 בן זריה גמילה 890317/1

סודק אנה ענת 09/02/2012 רויפיי פאולינה 890552/1

פולק אוסקר 22/03/2012 פולק צילה יוליה 890839/1

ברוניצר רחל 09/03/2012 ברוניצר אליק 890946/1

טלבי נאוה 28/02/2012 אשר שולמית 176219/2

פוקס אורה 15/04/2012 פוקס שלום 892280/1

גרניט רינה 27/03/2012 שדה בלומה 891934/1

קפורלי נור 27/05/2007 קפורלי פקטור 891252/1

ברקו ליאת 16/12/2011 ברקו יוסף 891301/1

זכריה יפה 07/04/1979 נסנס יהושע 891380/1

אדמה אסמירה 22/01/2012 אדמה ביזו 891513/1

גורן אליס 29/03/2012 גורן רועי 891596/1

פוחוביץ' אסיה 03/12/2011 פוחוביץ' יוסף 891879/1

פלכטר רבקה 11/03/2012 פלכטר משה 891944/1

עואמי מזל 25/03/2012 עואמי משה 892291/1

קנז יעקב-יהודה 19/02/1999 קוזיול שמחה 897407/1

קנז יעקב-יהודה 16/02/2012 קוזיול מינה 897410/1

אמנו חנה 05/02/2012 אמנו רחמים 897652/1

אביבי לימור 14/05/2012 מסעוד אברהים 898116/1

ביאליק אירינה 30/12/2011 ברנט אהרון 898136/1

רוטשילד איילה 02/03/2012  נדלר פרחה
 )אדיט(

898203/1

רוזנבאום משה 02/05/2012 רוזנבאום פנחס 898205/1

גולי אלון 30/05/2011 גולי שרה 898481/1

מירום חנה 05/05/2012 גריצר צפורה 898688/1

אזיזה משה 30/01/2012 ברמלי אמה 898774/1

 לפושניאנסקי
אננה )חנה(

23/01/2006  לפושניאנסקי
יפים )יחזקאל(

898863/1

פלומין סופיה 20/12/2011 צוקרמן זינאידה 899071/1

שלולשוילי תמרה 24/02/2007 שלולשוילי אהרן 899084/1

רביבו מרגלית 10/01/2004 רביבו מיכאל 899101/1

מילר אסתר 22/03/2012 מילר צבי 900903/1

קבון אסתר שרה 22/05/2012 קבון מרים 899387/1

ברמי יוסף 02/06/2012 ברמי יפה 899553/1

פרץ שרה לאה 27/11/2007 שטינברג אליהו 899671/1

פרץ שרה לאה 09/01/2012 שטינברג סימה 899674/1

רייטמן אריאל 19/09/2009 רייטמן אביחיל 899743/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

חשן דניאל 02/08/2011 חנש אורה 899935/1

ג'קובס יהודית 25/05/2012 גקובס ששון 900149/1

סוגבסון חנה 18/06/2011 סוגבסון סמואל 900180/1

טור שלום דפנה 06/06/2012 טור שלום גבריאל 900407/1

שמחי אורי 01/12/2011 שמחי בן ציון 900462/1

אהרוני דינה 17/04/2012 ברקוביץ עוזי 900732/1

טופורוביץ אבישג 01/06/2012 טופורוביץ נעמה 901060/1

אווסלנדר אמה 12/04/2012 מרמלשטיין לנידה 901078/1

ב' באלול התשע"א )1 בספטמבר 2011(

                                             חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

 סידילקובסקי
תמרה

10/04/2012 בורגרקר פריס 892387/1

כלף יהודה 03/11/2011 כלף רינה 892587/1

קופמן אירינה 25/09/2011 קוגן פרידה 892757/1

קופמן אירינה 07/01/2010 אלשבסקי נאום 892770/1

קדוש רחל 30/03/2012 קדוש רפאל 892835/1

טהרני רחל 27/02/2012 ויזמן אלברט 893072/1

בן דוד ציאלה 06/01/2012 בן דוד בנימין 882899/2

שפרן אולגה 26/04/2012 שפרן ולדימיר 893158/1

בוריסביץ' גלינה 06/11/2011 סנדלר רחל 893542/1

 אדזיאשוילי
לואיזה

11/10/2007 אדזיאשוילי משה 893552/1

ביטון אביגדור 21/03/2006 ביטון יוסף 893663/1

ביטון אביגדור 04/01/2011 ביטון סול 893676/1

אלימלך מזל 26/02/2012 לוי ימנה 893692/1

ששון שלמה 05/04/2012 שרון אמיר 894065/1

ששון שלמה 08/04/2012 שרון סטלה 894072/1

אברהם מונה 22/03/2012 אברהם ליליה 894331/1

פלדמן פיוטר 08/10/2009 פלדמן פיגה 894347/1

רביבו קלאוטילד 25/07/2006 רביבו סימון 894364/1

בן שיטרית אנט 11/03/1989 אברגל מרים 894379/1

בן שיטרית אנט 09/03/1989 אברגל עיוש 894387/1
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שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

אחלקי נסיר 23/02/2012 אחלקי שאול 894397/1

פרץ רונן 08/10/2011 פרץ אידה 894577/1

בן שושן זוהרה 16/02/2005 בן שושן מכלוף 894805/1

גרינבוים ישראל 21/04/2012  גרינבוים חיים
דוד

894897/1

כהן מרי 14/03/2012 כהן אלי 894924/1

אלימלך מרדכי 01/04/2012 אלמלח אליהו 895062/1

בן הרוש מיה 05/04/2012 אלקיים שרל 895197/1

בר זהבה 16/03/2012 מזרחי יעקב 895229/1

כהן משה 16/04/2012 כהן רחל 895297/1

זליקוביץ' איזנה 12/11/2011 זליקוביץ' בנימין 895428/1

בלנקי בשבע 14/02/2012 בלנקי גלינה 895502/1

מגלניק נוסין 30/01/2012 מגלניק בלה 895598/1

איסקוב רוזה 24/03/2012 איסקוב יורי 895786/1

קצנשטיין פרחיה 02/04/2012 קליין הלנה 9971/2

צלמן ראיסה 29/11/2009 צלמן ריטה 895976/1

דרוך פירה 31/07/2009 פרייליכמן יוחים 896071/1

דרוך פירה 04/02/2008 פרייליכמן אדליה 896078/1

מושייב סבטה 13/12/2007 מושייב גריגורי 896103/1

 בורינשטיין
מרגריטה

09/07/1998 טמקין ליובוב 2889/2

פטנט סמיון 07/03/1996 פטנט רוניה 896357/1

בן יצחק שושנה 04/11/2011 בן יצחק שלמה 896427/1

אביטבול יפה 20/04/2012 אביטבול אברהם 896579/1

 קיסילביץ
אלכסנדר

12/02/2001 גורבמן בוריס 896641/1

 קיסילביץ
אלכסנדר

18/12/1996 גורבמן אטיה 896650/1

מחטייב נינה 24/04/2012 מחטייב אלי 897014/1

קריכלי אתרי 15/10/2011 קריכלי מויסיי 897113/1

שמחי לידיה 20/09/2011 שמחי דרור 897170/1

אבחסירה מאיר 10/01/2002 אבחסירה אליז 897202/1

קלינגר כרמן 27/03/2012 מרלינג גיטה 897233/1

פרנק רעיה 02/01/2012 פרנק גריגורי 897655/1

אזולאי אילנה 15/03/2012 אזולאי רפאל 897671/1

מלכא דוד 19/04/2012 מלכא שרה 897915/1

 וויספיש יחיאל
יוסף

16/05/2012 וויספיש ברכה 897997/1

שם המבקש
 תאריך
פטירה שם המנוח מס' תיק

 בנון בן-סימון
מרסילה

07/06/1987 בנון סעדה 898122/1

טבגר אנה 22/04/2012 בקר מיכאל 898446/1

קיטנברג יענקל 14/06/2001 קיטנברג סימה 898543/1

דביר דוד 13/05/2012 דטשוילי יצחק 898728/1

אברג'ל לוסיין 17/04/2012 אברג'ל שלום 898773/1

רזניק מיכאל 17/02/2006 רזניק יונה 898814/1

כליפה רחל 25/04/2012 כליפה אליהו 898905/1

אוסי גדעון 18/03/2012 אוסי משה 898909/1

רביב יגאל 24/05/2012  רביב אורדיה
דזירה

898969/1

בולטק יעקב 27/02/2005 בולטק ברוניסלבה 899001/1

רזניק פאינה 06/05/2008 רזניק אוה 899027/1

עגור חיה 27/11/2007 עגור אליעזר 899067/1

פיינגולד מריה 14/05/2012 פיינגולד פליקס 899081/1

סובעי רות 15/03/2012 סובעי משה 899112/1

שבת לילך 19/05/2012 שלום גניה 899192/1

פחימה רינה 27/05/2012 פחימה זוהרה 900354/1

רוזנשטיין יוסף 02/03/2010 רוזנשטיין מלכה 901106/1

קנדלקר ימית 06/06/2012 קנדלקר ישראל 900928/1

וסילביץ' קלרה 02/05/2012 קרקובסקי לב 899554/1

גלסורקאר מילכה 25/04/2012 גלסורקאר יצחק 899761/1

מהרט חנה 12/05/2012  יהולה אשט
מלפיה

899774/1

מהכני חביב 23/05/2012 מהכני גלהה 899794/1

מייזליק זאב 17/11/2010 מייזליק חנה 900230/1

מהרט שמואל 29/04/2012  מהרט ולגנש
צפורה

900533/1

ברנע אריה 16/04/2006 בוכאסטר אליהו 900599/1

ברנע אריה 24/05/2010  בוכאסטר קרולינה
הדסה

900604/1

פלוטקין נחום 16/02/1998 פלוטקין חנה 900728/1

גויטע חיים 28/11/2011 גויטע מזאלה 900738/1

גרגוס דורה 21/03/2012 מדבינסקי פיוטר 900753/1

וייסבאום פולינה 25/04/2012 רוייטמן שרה 900998/1

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(

                                                ניסים דרי, המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש תאריך פטירה שם המנוח מס' תיק

מלייב בני 10/05/2012  בוזוב יוריק
)יהודה(

897501/1

פדידה עומר עמרן 27/02/2012 פדידה יוסף 897653/1

זגורי ציון 19/08/2011 אילוז טיטי 897656/1

גזית אילנית 17/05/2012 גזית יצחק 898164/1

פרידמן ולדימיר 08/01/2011 קוגן אטיה 897732/1

 מיכלאשוילי
אפרים

10/01/2012 מיכלאשוילי נינה 898230/1

בציקי מאסיה 01/05/2012 קילימן שרה 898265/1

מגיע בלה 20/02/2012 מגיע משה 898349/1

כהן יוחנן 20/05/2010 כהן סוליקה 898531/1

נגה ברהנו 01/01/2012  נגה מברט
אלישבע

898765/1

ידאעי יעקב 13/04/2011 ידאעי יחיא 898822/1

ידאעי יעקב 06/02/2011 ידאעי זהרה 898831/1

נחמיאס מיכאל 14/04/2012 חמיאס מסעוד 898928/1

נחמיאס מיכאל 14/04/2012 חמיאס מסעוד 898928/2

בירג לריסה 24/05/2008 רוזנקביט שמעון 900430/1

שם טוב שושנה 26/09/2004 שם טוב אילן דוד 899924/1

אוחנה ליאור 09/09/2011 אוחנה נינט 900773/1

אקריש אסתרלה 01/05/2012 899104/1 אקריש מרדכי

נרקיס כוכבה 30/01/1983 נרקיס עזרא 898929/1

וינשטין פולינה 19/01/2002 בסובסקי בלומה 898983/1

לפידות רחל 21/11/2001 לפידות חיים 898990/1

אילוס אהרן 26/09/2011 אילוס רחל 899218/1

סטרולוביץ יצחק 18/03/2012 סטרולוביץ מלכה 899232/1

ארטובסקי רבקה 01/11/2011 לזובסקי ברטה 899545/1

אלמקיס רפי 28/02/2012 אלמקיס מסעודי 899606/1

כהן מלכה 22/04/2012 כהן אבשלום 899675/1

רוט רונה 23/05/2012 רוט שמחה יצחק 900777/1

גדלוביץ מרים 09/04/2012 גדליוביץ אנה 901003/1

אלאשבילי מנשה 18/04/2012 אלאשבילי רותו 901096/1

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(

                                             אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקשתאריך פטירהשם המנוחמס' תיק

הרשקוביץ חגי13/05/2012הרשקוביץ זוהר898723/1

בר מרים26/03/2012בר אבנר899137/1

נחום דוד07/05/2012נחום ברטה899156/1

חגאג אלי29/04/2012חגאג מוריס899406/1

שמיר נעמי03/06/2012שמיר אליהו899634/1

כהן מירי03/07/2007אסרף מאיר901188/1

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(

                                              שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש תאריך פטירה שם המנוח מס' תיק

כחלון מיסה 21/04/2012 כחלון אריה 897499/1

קוממי דוד 06/11/2011 קוממי יוסף 898612/1

חזן יעקב 16/05/2012 חזן אסתר 899088/1

אבני יפתח 04/02/2012 אבני אביבה 899651/1

אוריאל אורה 09/06/2012 אוריאל אשר 899797/1

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(

                                       נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש תאריך פטירה שם המנוח מס' תיק

בויום יפה 16/03/2012 בויום מנחם 897448/1

תורגמן זולייט 17/05/2012 תורגמן אברהם 897490/1

וייס רפאל 05/03/2012 וייס רינה )רבקה( 897821/1

פולקמן רימונד 14/05/2012 פולקמן אברהם 897931/1

סלח לילי 20/05/2012 סלח יצחק 898630/1

קנישביצקי ריטה 30/11/2011 קמנצקי סופיה 898746/1

בן דב עפרה 14/05/2012 בן דב יוסף 898809/1

טורזמן אליס 14/02/2012 טורזמן דוד 898923/1

כהן ישי 22/03/2003 כהן חנה 100697/2
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שם המבקש תאריך פטירה שם המנוח מס' תיק

רייטיש חנה 13/03/2012 רייטיש אורי 899082/1

בן עזרא רובידה 21/05/2012  בן עזרא מוסיס
משה

899263/1

דרטבה צבי 14/02/2012 דרטבה אסתר 899508/1

כהן נתן 24/08/2011 נחמיאס ורדה 899557/1

 הרשליקביץ
מרינה

25/04/2007 ינטופוביץ צרנה 899727/1

 הרשליקביץ
מרינה

16/07/1926 ינטופוביץ יצחק 899732/1

לובצוב אולגה 16/05/2012 בלנקי דוד 899795/1

אביסדריס פיבי 05/04/2012 אביסדריס סלומון 899815/1

 צ'יצ'ילניצקי
מרגריטה

08/06/2012  צ'יצ'ילניצקי
אלכסנדר

899895/1

ווקנין רנה 15/01/1982 ווקנין נפתלי 899941/1

פודגייצקי נטה 29/05/2012 דן יוסף 900100/1

עמי רותי 01/04/2012 עמי גדעון 900178/1

נעים כלפון 13/05/2012 נעים מערבי 900265/1

חזן רחל 09/04/2012 חזן עמרם 900557/1

פדלון אריק 17/06/2012 פדלון אלי 900765/1

בן יוסף יעקב 26/04/2001  בן יוסף יאידל
פאולה

900789/1

כהן מלי 25/05/2012  חחיאשוילי
מיכאל

901006/1

חיימוביצי אסתר 06/06/2012 חיימוביצי מישו 901066/1

י"ד באב התשע"ב )2 באוגוסט 2012(

                                              יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 34694-08-11

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת צ'ירפולי צ'יינג'ד בע"מ.

מרח'  חיים,  רוני  ב"כ  ע"י  ואח',  לסקין  ישראל  והמבקשים: 
דורות ראשונים 1, ירושלים 94625.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.8.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.9.2012, בשעה 10.00.

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 משעה 10.00 

ביום 27.8.2012.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רוני חיים, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 31954-09-11

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת גיפטי קלאב בע"מ, ח"פ 51-418540-4.

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד דוד אמסל, ממגדל 
ב.ס.ר 2, רח' בן גוריון 1, בני ברק 51201.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.9.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.9.2012, 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 משבעה ימים 

לפני מועד הדיון.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דוד אמסל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 56319-01-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קונדיטוריה וייס בע"מ, ח"פ 51-331622-4, 
מרח' המלך ג'ורג' 7, תל–אביב-יפו 63290.

והמבקש: יוספיא ברוז, ת"ז 17567116, מרח' צביה לובטקין 40, 
תל אביב, ע"י ב"כ עו"ד יובל אלון, מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, 

תל אביב 67134, טל' 03-5622734, פקס' 03-5617312.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.9.2012, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון, עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל אלון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 58520-01-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א.י. לביא א. בע"מ, ח"פ 51-327218-7.

והמבקשים: דורון יצחק ואח', ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן, מרח' 
המסגר 53, תל אביב 67217.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.9.2012, 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 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

26.8.2012, בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 1745-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מיטב הצפון - שווק חומרי בניין בע"מ, 
ח"פ 51-341585-1.

והמבקשים: רוני מישלב ואח', ע"י ב"כ עו"ד עאסי ח'אולה, 
מרח' מאיר 23, חיפה 35056.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.9.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 4.9.2012, 

בשעה 9.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עאסי ח'אולה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 30515-02-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נ.ע. הנדסה, ח"פ 51-235153-7.

והמבקש: סעדי פתחי, ת"ז 23454549, ע"י ב"כ עו"ד אבו ריא 
נאשד, משד' פלי"ם 2, חלונות הסיטי, בניין אורן, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.9.2012, בשעה 12.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 1.9.2012, בשעה 

.13.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אבו ריא נאשד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 10177-05-12

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה לקידום התרבות במרום הגליל, מס' 
העמותה 58-015630-5.

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,303452577 ת"ז  ריצין,  איליזבטה  והמבקשת: 
מריאל אפלמן, מרח' ששת הימים 22/2, חדרה 38361.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.5.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.9.2012, בשעה 12.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 13.00 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 15.8.2012.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מריאל אפלמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

פש"ר 11325-05-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נעה פלסטיק בע"מ, ח"פ 51-178614-7, 
מת"ד 2732, אזור תעשייה תבור, עפולה 18126, 

והמבקשות: 1. מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, ח"פ 51-224581-2. 
2. מנורה מבטחים גמל בע"מ, ח"פ 51-279022-1, ע"י ב"כ אורלי 
סער-כץ, מרח' ז'בוטינסקי 7, ת"ד 3507, רמת גן, טל' 03-7555891, 

פקס' 03-7555892.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.5.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.9.2012, בשעה 12.00.

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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 29.8.2012, 

בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורלי סער-כץ, עו"ד  
באת כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 25438-05-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  מתכת  עבודות  ג.ח  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-382101-7

והמבקשים: תיים ואח', ע"י ב"כ עו"ד גסאן סג'ראווי, מת"ד 
2264, רח' נמסאוי 720, נצרת 16122.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.5.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.9.2012, בשעה 10.00.

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 ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גסאן סג'ראווי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 23656-05-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מתי אבטחת איכות ובטיחות בע"מ, ח"פ 
.51-214574-9

והמבקש: רון נתן ליפס, ת"ז 027404946, ע"י ב"כ עו"ד נדב דלומי 
ו/או עינת קנפו לוי /או נועה רבינסקי רייכל, מרח' רמב"ם 4, בית 

הלל, משרד 37, באר שבע, טל' 08-6271315, פקס' 08-6651068.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.5.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.9.2012, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משבעה ימי עבודה 

לפני תאריך הדיון.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נדב דלומי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 60531-05-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת הגם ניהול ואחזקות בע"מ,

אלכסנדר  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  גובנר  שמואל  והמבקשים: 
ברודשנדל ו/או אורי ליקר, מרח' דיסקין 2, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.5.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.9.2012, 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 משעה 12.00 

ביום 3.9.2012.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורי ליקר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  



5777 ילקוט הפרסומים 6458, כ"א באב התשע"ב, 9.8.2012

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

דידו סוכנות לביטוח 1993 בע"מ 
)ח"פ 51-181917-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   11.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים דעדוש, עו"ד, מפרק

המנתח הפיננסי שלי בע"מ 
)ח"פ 51-400559-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13.9.2012 בשעה 11.00, ברח' יהודה הנחתום 
4, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל יפרח, עו"ד, מפרק

טליה הפקות בע"מ 
)ח"פ 51-132329-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13.9.2012 בשעה 12.00, בשביל הצופית 11, 
עין כרם, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בניה בן נון, מפרק

דגנית כח אדם בע"מ 
)ח"פ 51-249422-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2012 בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' 
קרליבך 13, קומה 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מישל ון דן סטין, עו"ד, מפרק

גרנות הוניג חברת ניהול בע"מ 
)ח"פ 51-447096-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.9.2012 בשעה 12.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' דוד רזיאל 55ד, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גרנות נפתלי, מפרק

ש. בר ניהול בע"מ 
)ח"פ 51-214151-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.9.2012 אצל פלס, מוזר, שרמן ושות', משרד עורכי 
דין, דרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרגא בר, מפרק

גן מונה בע"מ 
)ח"פ 51-391832-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.9.2012 בשעה 17.00, במשרדי רואה חשבון 
יובל שמש, רח' סוקולוב 78, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל שמש, רו"ח, מפרק

וגשל - סיני בע"מ 
)ח"פ 51-160996-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לבונטין  רח'  30.9.2012 אצל מפרק החברה,  ביום  הנ"ל תתכנס 
30, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דב סיני, מפרק
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מ.ע.ג. גלובל אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-275939-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2012 בשעה 9.00, במרכז עזריאלי 1, תל 
אביב 67021, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

אייצ' אר.אי בע"מ 
)ח"פ 51-385326-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2012 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד סלע, מפרק

השקעות ותמלוגים בע"מ 
)ח"פ 51-047772-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
2, בית  ויצמן  16.00, ברח'  1.10.2012 בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
אמות השקעות, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רם יולוס, עו"ד, מפרק

אוקס.אמ.די. בע"מ 
)ח"פ 51-399025-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.10.2012 בשעה 10.00, במשרד רואה חשבון אהוד 
יער, רח' ז'בוטינסקי 33, קומה 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד יער, רו"ח, מפרק

איי.אמ.סי.די.וי בע"מ 
)ח"פ 51-324889-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.10.2012 בשעה 12.00, ברח' העצמאות 12, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רבקה אלוני, מפרקת

ישראקוואריה בע"מ 
)ח"פ 51-242801-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יגאל  דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   9.10.2012 ביום  תתכנס 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של  ארנון ושות', רח' הלל 31, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף שכטר, מפרק

תבואות אנרגיה בע"מ 
)ח"פ 51-390430-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,16.00 בשעה   10.10.2012 ביום  תתכנס 
המוסכים 51, מפרץ חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי הרץ, מנהל

אנרסטו בע"מ 
)ח"פ 51-306368-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.10.2012 בשעה 16.30, במשרד עורכי דין 
יאיר גרין ושות', רח' רמב"ן 24, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק
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)ח"פ 51-248569-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.10.2012 בשעה 16.15, במשרד עורכי דין 
יאיר גרין ושות', רח' רמב"ן 24, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

חממות מדע בע"מ 
)ח"פ 51-156190-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.10.2012 בשעה 16.00, במשרד עורכי דין יאיר גרין 
ושות', רח' רמב"ן 24, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

מפל שידורי רדיו בערבית בע"מ 
)ח"פ 51-325727-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.10.2012 בשעה 10.00, במרכז עזריאלי 1, המגדל 
העגול, קומה 46, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאורה נקש-מגנאג'י, עו"ד, מפרקת

 מפל אחזקות תקשורת - הערוץ הרוסי
הישראלי בע"מ 
)ח"פ 51-311199-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.10.2012 בשעה 10.00, במרכז עזריאלי 1, המגדל 
העגול, קומה 46, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאורה נקש-מגנאג'י, עו"ד, מפרקת

אס. מרג'יה שירותי ייעוץ בע"מ 
)ח"פ 51-443514-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.10.2012 בשעה 11.00, ברח' פאולוס השישי 53, 
נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

נסרין ח'ורי, עו"ד, מפרק

פוינטק מערכות מידע בע"מ 
)ח"פ 51-352087-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.10.2012 בשעה 10.00, אצל חברת פוינט בע"מ, 
רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רינה רצון, מפרקת

אראל חברה להדרכה ושרותי בריאות בע"מ 
)ח"פ 51-410698-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המלך  שאול  ברח'   ,12.30 בשעה   1.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
70, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מנחם, עו"ד, מפרק

פונדק המעיין בע"מ 
)ח"פ 51-172660-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המלך  שאול  ברח'   ,12.00 בשעה   1.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
70, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מנחם, עו"ד, מפרק
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מ.מ.ש.ח.ק. מערכות בע"מ 
)ח"פ 51-228935-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המלך  שאול  ברח'   ,11.30 בשעה   1.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
70, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מנחם, עו"ד, מפרק

ר.י.א. רחמים עבודות תשתית ובנוי בע"מ 
)ח"פ 51-176149-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המלך  שאול  ברח'   ,11.00 בשעה   1.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
70, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מנחם, עו"ד, מפרק

קונטנט.קום בע"מ 
)ח"פ 51-293428-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,10.00 4.11.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
דוח  10, תל אביב, לשם הגשת  דובנוב  רח'  ושות',  קסוטו-נוף 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נרדין סבית, עו"ד, מפרקת

משאבות פלקין בע"מ 
)ח"פ 51-360998-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הים  דרך  ברח'   ,9.00 בשעה   15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,209/17
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורלי ספיר סחייק, עו"ד, מפרקת

ברון סוכנות לביטוח )2000( בע"מ
)ח"פ 51-300037-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
יוסף ברונהיים, מרח'  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

המגינים 42, חיפה, טל' 052-3220777, למפרק החברה.

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

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

 ,10.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  בע"מ,   )1996( לביטוח  סוכנות  ברון  אצל   ,16.00 בשעה 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הנ"ל, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ברונהיים, מפרק

נתנאל גרבר עורך דין, בע"מ
)ח"פ 51-437805-8(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החלטה  התקבלה   ,25.7.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו נחום, 
 ,072-2345342 טל'  ירושלים,   ,11 נרבתה  מרח'   ,39267349 ת"ז 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11.9.2012, בשעה 
17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

מובילי הגעתון בע"מ
)ח"פ 51-139569-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
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מרח'  פרוים,  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
חניתה 16, נהריה, טל' 052-82826503, למפרק החברה.

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

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

 ,1.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

יהודה פרוים, מפרק

"אסטמה פלוס" - המרכז לטיפול בדרכי הנשימה 
בע"מ

)ח"פ 51-284104-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החלטה  התקבלה   ,11.6.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל אדיר, 

מרח' תובל 5, תל אביב 67897, למפרק החברה.

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

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

 ,11.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, במשרד נשיץ ברנדס ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

ישראל אדיר, מפרק

איתי רז הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-455481-5(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החלטה  התקבלה   ,5.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי רז, משד' 

סמאטס 8, דירה 12, טל' 052-3489229, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם   ,15241 תבור  כפר  אלומלייט,  אצל   ,10.30 בשעה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

איתי רז, מפרק

סנסס בע"מ
)ח"פ 51-386689-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החלטה  התקבלה   ,23.7.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי קן-דרור, 
אצל עו"ד כפיר ביטון, רח' רבי פנחס 4, תל אביב 68139, למפרק 

החברה.

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

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

 ,9.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  ביטון,  כפיר  המפרק,  ב"כ  אצל   ,19.00 בשעה 
טל' 052-2304469, פקס' 1533-6201870, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אלי קן-דרור, מפרק

וומן ליין בע"מ
)ח"פ 51-410465-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,10.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחלה עמר, מרח' 
גיבורי הקריה 19, קרית אתא, טל' 058-7844448, 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.

 ,10.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,14.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

רחלה עמר, מפרקת
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אורי-אל סחר יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-397203-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,10.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחלה עמר, ת"ד 
2038, רח' גיבורי הקריה 19, קרית אתא, טל' 058-7844448, 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.

 ,10.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,14.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

רחלה עמר, מפרקת

אקסודוס שליחויות בע"מ
)ח"פ 51-358188-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון פור, ת"ז 027854157, 

מרח' רוטשילד 102, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

 ,18.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ציון פור, מפרק

ספטליין - הנדסה וחקלאות בע"מ
)ח"פ 51-213702-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,24.7.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך וייס, ת"ז 

000884403, מרח' השחר 31, הוד השרון, למפרק החברה.

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

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

 ,18.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברוך וייס, מפרק

ת.מ. הובלות בטון בע"מ
)ח"פ 51-434805-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן מאיר, ת"ז 040479560, 

מרח' כ"ג יורדי הסירה 3, טירת הכרמל, למפרק החברה.

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

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

 ,18.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן מאיר, מפרק

ד"ר חנן שי )שורץ( בע"מ
)ח"פ 51-373784-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן שי, ת"ז 001601483, 

מרח' הבשור 4, הרצליה, למפרק החברה.

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

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

 ,18.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00 אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנן שי, מפרק



5783 ילקוט הפרסומים 6458, כ"א באב התשע"ב, 9.8.2012

להבה חתמים בע"מ
)ח"פ 51-186798-8(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי קופר, מרח' 

בנימין 8, רחובות, טל' 08-9455684/5, למפרק החברה.

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

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

 ,25.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי קופר, עו"ד, מפרק

אקסטרים קיי יזמות בע"מ
)ח"פ 51-358254-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 52511 )מגדלי התאומים 2, קומה 12(, 

טל' 03-6246248, פקס': 03-6246247, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.11.2012, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ויניצקי נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-308497-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  ויניצקי,  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

החשמונאים 103, תל אביב, טל' 03-5625050, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.11.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ויניצקי, מפרק

בראל אינטריאר בע"מ
)ח"פ 51-388429-6(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קארן סבאג, אצל עו"ד 
יוסי כפרי, מרח' מעלה השחרור 5, חיפה 33284, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.11.2012, בשעה 
12.00, 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.

קארן סבאג, מפרקת

נעלי מגי כהן בע"מ
)ח"פ 51-432462-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת פרג'ון, מרח' 
 052-3430967 נייד   ,04-6725300 טל'  טבריה,   ,1886 ת"ד   ,1 אילת 

למפרק 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אפרת פרג'ון, עו"ד, מפרקת



מני ברויד חברת עורכי דין
)ח"פ 51-432180-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2012, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מני ברויד, מרח' הצמרות 8, הרצליה, טל' 09-9567046, למפרק 

החברה.

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

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

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי גלוזמן, שם-טוב, חוברס ברויד ושות', עורכי 
דין, מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 29, תל אביב 67025, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

מני ברויד, עו"ד, מפרק

אשכולות ארועים )1997( בע"מ
)ח"פ 52-143752-6(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל גל כהן, ת"ד 29570, 

תל–אביב-יפו 61294, טל' 052-2516095, למפרק החברה.

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

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

 ,30.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, ברח' הדס 66, מתן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל גל כהן, מפרק

בסט פרוגרם
)ח"פ 51-365110-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
1.7.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  כללית של החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

שמיר יונתן, מרח' רותם 26, באר שבע, למפרק החברה.

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

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

 ,10.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמיר יונתן, מפרק

אקסבידו בע"מ 
)ח"פ 51-405187-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אשכול  לוי  ברח'   ,10.00 בשעה   11.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עומר לוי, עו"ד, מפרק

מיטב שוקי הון בע"מ 
)ח"פ 51-439631-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.9.2012 בשעה 12.00, במשרד עו"ד עמית, 
פולק, מטלון ושות', רח' יצחק שדה 17, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אבנר סטפק, מפרק
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