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הסכםבדברתשלוםתוספתחד–פעמיתלזכאיםלקצבהמיוחדת
שנערך ונחתם בירושלים ביום כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל )להלן - הממשלה(, המיוצגת על ידי יאיר טל, סגן החשב הכללי, ואלי ביתן, חשב מטה  בין:
החשב הכללי, מטעם משרד האוצר

מצדאחד

המוסד לביטוח לאומי )להלן - המוסד(, המיוצג על ידי פרופ' שלמה מור יוסף, המנהל הכללי של המוסד ואילנה שרייבמן,  לבין:
סגנית המנהלת הכללית של המוסד )גמלאות(;

מצדשני

הואיל והממשלה והמוסד מכירים בצורכיהם הייחודיים של האוכלוסיות המיוחדות במדינת ישראל והם מבקשים לסייע 
לאוכלוסיות אלה;

של  בדרך  השונים  הנכים  וארגוני  המוסד  הגיעו  שאליהן  ההדדיות  ההסכמות  את  ליישם  הממשלה  וברצון  והואיל 
]נוסח משולב[  תשלום תוספת חד–פעמית לזכאים לקצבה לשירותים מיוחדים כמשמעה בסעיף 206)א( לחוק הביטוח הלאומי 

התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, והכול בתנאים המפורטים בהסכם זה;

והואיל והמוסד מוכן לבצע את תשלום התוספת החד–פעמית לפי הסכם זה, לאחר שהתמלאו התנאים האמורים בסעיף 9 
לחוק,

לפיכךהוסכםוהותנהביןהצדדיםכדלקמן:

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.    .1

בהסכם זה -  .2

"גמלת שירותים מיוחדים לעולה" - כמשמעה  בהסכם בדבר גמלאות לעולים;  

"הסכם בדבר גמלאות לעולים" - הסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת2;  

"נכה" - מי שמקבל קצבה מיוחדת או "גמלת שירותים מיוחדים לעולה";  

"קצבה מיוחדת" - כמשמעה בתקנות;  

"תקנות" - תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים(, התשל"ט-31978.  

נכה אשר היה זכאי לקצבה מיוחדת  או לגמלת שירותים מיוחדים לעולה, בעד חודש יולי 2011, תשולם לו, נוסף על שיעורי   .3
הקצבה המיוחדת כאמור בתקנה 3 לתקנות, תוספת חד–פעמית בשיעור של % 31.8  מסכום קצבתו.

התוספת החד–פעמית כאמור בסעיף 3 תשולם עד תום ארבעה חודשים מיום פרסומו של הסכם זה.     .4

הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תחזיר למוסד כל הוצאה לפי הסכם זה לרבות החלק היחסי מההוצאות המינהליות  5. )א( 
של המוסד הנובע מביצוע הסכם זה כפי שהיו בפועל )להלן - ההוצאות המינהליות(.

המוסד יגיש לממשלה לאחר תשלום התוספת החד–פעמית על פי הסכם זה, חשבון מפורט של ההוצאות בפועל עקב     )ב(  
ביצוע התשלום.

   )ג(  הממשלה תשלם למוסד את הסכומים שהוציא לביצוע התשלום לפי הסכם זה בתוך 30 ימים מיום הגשת החשבון 
כאמור בסעיף קטן )ב(; לא שולם למוסד התשלום בתוך 30 ימים כאמור ייווספו לתשלום הפרשי הצמדה וריבית צמודה 

למדד בשיעור של 4% לשנה מהמועד המיועד לתשלום עד יום התשלום בפועל.

ולראיהבאוהצדדיםעלהחתום

שלמהמוריוסף
המנהל הכללי

אילנהשרייבמן
סגנית המנהל הכללי

איתןקשמון
חשב

יאירטל
סגן החשב הכללי

אליביתן
חשב מטה החשב הכללי

המוסד לביטוח לאומי משרד האוצר
__________

1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 110.

2 י"פ התשנ"ג, עמ' 1336; התשס"ב, עמ' 3579.

3  ק"ת התשל"ט, עמ' 83; התשס"ט, עמ' 294.
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הודעהבדברתיאוםסכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1964, לפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-1953,

ולפי תקנות הבלו על דלק, התש"ך-1960

המכס,  סוכני  לתקנות  42א  תקנה  המכס(,  תקנות   - )להלן  התשכ"ו-11965  המכס,  לתקנות  41)א(  בתקנה  לאמור  בהתאם 
התשכ"ה-21964 )להלן - תקנות סוכני המכס(, תקנה 23)ג( לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - תקנות מס קנייה(, 
תקנה 3)ג( לתקנות הבלו על דלק, התש"ך-41960 )להלן - תקנות הבלו על הדלק(, אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים 

להלן בטור ג' תואמו, והם מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
 הסכום הקיים

בשקלים חדשים

טור ד'
 הסכום המתואם 
בשקלים חדשים

תקנותהמכס

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

406411

41,08441,572בעד אגרת רישיון חדש למחסן רישוי16)א()1(

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

11,51811,655

108109בעד תעודת מכס24)ב(

108109בעד מצהר מתוקן37

בעד אישור המעיד על הגשת רישיון 37א
יבוא

108109

תקנותסוכניהמכס

 בעד אגרת רישום או אישור סוכן41)1(
מכס 

1,0951,108

בעד אגרת רישום או אישור פקיד 41)2(
רישוי

277280

542548בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

277280בעד אגרה שנתית לפקיד רישוי42)2(

תקנותמסקנייה

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

108109

תקנותהבלועלהדלק

בעד אגרת רישיון למקום ייצור דלק 3)א()1(
אם לא ניתן אישור בשנה הקודמת

55,21655,872

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-1464(  

משהאשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

__________
1 ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; י"פ התשע"א, עמ' 5372; התשע"ב, עמ' 1738.

2  ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשע"א, עמ' 5372; התשע"ב, עמ' 1738.

3 ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"א, עמ' 379; י"פ התשע"א, עמ' 5372; התשע"ב, עמ' 1738.

4  ק"ת התש"ך, עמ' 618; התשמ"א, עמ' 378; י"פ התשע"א, עמ' 5372; התשע"ב, עמ' 1738 ועמ' 5041.
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הודעהעלבחינות
 לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות 

)בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-1997

)בקשה לרישיון,  ובניהול תיקי השקעות  5)ב( לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות  בהתאם לתקנה 
בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-11997, אנו מודיעים בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות בתל אביב, במועדים כלהלן:

השעההתאריךשם הבחינה

 י"ד באייר התשע"דכלכלה
)14 במאי 2014( 

16.30

 י"ט באייר התשע"דחשבונאות
)19 במאי 2014( 

16.30

 כ"ו באייר התשע"דסטטיסטיקה ומימון
)26 במאי 2014( 

16.30

 כ"ט באייר התשע"דאתיקה מקצועית*
)29 במאי 2014( 

16.30

 כ"ט באייר התשע"דדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
)29 במאי 2014(

16.30

 כ"ה בסיוון התשע"דמקצועית א'**
)23 ביוני 2014( 

11.00

 כ"ח בסיוון התשע"דמקצועית ב'**
)26 ביוני 2014( 

11.00

*      הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים אשר אושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

**     אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות בלא מעבר בחינות היסוד באותו מחזור בחינות.

הרשמהלבחינות:

 -   ההרשמה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות שכתובתו: www.isa.gov.il )להלן - האתר(, מיום י"ח בשבט התשע"ד
)19 בינואר 2014(, ולא יאוחר מיום כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014(, מועד סגירת ההרשמה לבחינות האמורות.

את טופסי ההרשמה ניתן למצוא בכותרת "טפסים" )"טפסים למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט על ידי יחידים בנושא ייעוץ    -
השקעות, משווקי השקעות וניהול תיקי השקעות"(.

יש למלא את טופס ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה באמצעות כרטיס אשראי )מילוי טופס פ-001(. ויודגש - מילוי טופס   -
פרטים אישיים )פ-010( בלא תשלום אגרות הבחינה אינו מהווה הרשמה ולא יתאפשר לגשת לבחינה.

נרשמים חדשים, יירשמו הרשמה ראשונית באתר )באמצעות מילוי טופס פ-010 - "טופס פרטים אישיים"(, יקבלו את הקוד   -
האישי באמצעות כתובת דואר אלקטרוני/sms, ואתו יוכלו לוודא באתר אם הרשמתם נקלטה.

יום  נקלטה למחרת  לוודא שהרשמתם  יוכלו  ויש בידם הקוד האישי,  נרשמים שאינם חדשים שפרטיהם כבר רשומים ברשות   -
.http://isaexams.co.il ההרשמה בכתובת

זימונים לבחינות יישלחו עד כשבוע לפני מועד הבחינה )נבחן שלא קיבל זימון יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון(.  -

לא ניתן להירשם לאחר מועד סגירת ההרשמה.  -

ביטולהרשמהלבחינות:

המבטלים את הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר של אגרת הבחינה.  -

.http//isaexams.co.il אפשר לדחות את ההרשמה לבחינה למועד עתידי ולוודא את ביצוע הדחייה בכתובת  -

מקוםהבחינות: הגימנסיה העברית הרצליה, רח' ז'בוטינסקי 106, תל אביב; תיכון עירוני ד', רח' ויצמן 74, תל אביב.

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 2766—3( 

עודדשפירר   
המזכיר הכללי של רשות ניירות ערך    

                   
__________

1   ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשס"ו, עמ' 302.
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הודעהבדבררשימהשלמבקשירישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, התשל"ב-1972

מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(,  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות   8 לתקנה  בהתאם 
זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים, לפי  רישיונות; בתוך 15 ימים מפרסום הודעה 
המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-²1972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס שמספרו: 

.02-6467936

.hokrimpz@justice.gov.il :כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני

       סוג הבקשה               המען        השם

חוקר פרטישכונת אלקינא, ת"ד 2338, אום אל פחםאגבאריה בלאל

חוקר פרטיבן חמו שמעון 7/1, ירושליםאור יצחק

חוקר פרטימשעול האיריס 3, קרית גת 82095אטיאס מיכאל

חוקר פרטיהמלכים 14/10, רחובות 76486אסייג מאיר

חוקר פרטיסמטת ציון 688/8, אילת 88000אשכנזי רון

חוקר פרטיהעלייה 54, נהריה 22386בוכניק ישראל

משרד לחקירות פרטיותשעורה 3, עפולה בר מיכאל

חוקר פרטית"ד 245, אבו סנאן 24905בריק גאזי

חוקר פרטיאבן חן 4/25, ראשון לציוןגבאי שמעון

חוקר פרטיכרמל 32, כוכב יאיר גלבוע מור

חוקר פרטי, משרד לחקירות פרטיותהמזמרה 3, ת"ד 2122, נס ציונה 74120גרוסמן בילי

חוקר פרטידרך השלום 109, תל–אביב-יפו 6719217גרסיאני גיא

חוקר פרטישדרות הגליל 28, בת חפר דותן יוני

חוקר פרטיבורוכוב 51, גבעתייםליפשיץ אלמוג

חוקר פרטיהתמר 346/2, ניסנית 79783מלאך יובל

חוקר פרטיארלוזרוב 24, קרית אתאמרציאנו אביאל

חוקר פרטינחל יעלים 8, מעלה אדומים 90610סרי רותם

חוקר פרטיתירוש 19/24, אשקלון פרטוק יצחק

חוקר פרטיכליל החורש 14, חיפה 34653פרימט הרברט

חוקר פרטית"ד 22086, תל–אביב-יפו 61220פרנסיס משה  

חוקר פרטיספיר 24, עלי 4482800קניאל גור ארי

משרד לחקירות פרטיותסוקולוב 52, רמת השרון 47235שגיב אורן

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 2319—3( 

חייםקלוגמן   
יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים פרטיים    

                    ושירותי שמירה
__________

1   ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשמ"ב, עמ' 486.

2   ס"ח התשל"ב, עמ' 90.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  הוד השרון
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 3 /045 הר/
למגורים ברחוב בנייה זכויות  שם התכנית: תוספת
 , הוד השרון.הגפן

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .3 /045 הר/ מס':  מקומית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 045הר/  שינוי

 1/ 1551הר/ מק/  כפיפות
 1551הר/  כפיפות
 1551הר/  כפיפות
 / ב8/ ת/ 165הר/ מק/  כפיפות

 

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 .11הוד השרון רחוב: הגפן יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .105חלקות במלואן:  6443גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 הגדלת זכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  434 -( ל13%מ"ר ) 155 -הגדלת שטח עיקרי מ

(05%.) 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6053ובילקוט הפרסומים  18/50/1513

 .15/50/1513, בתאריך 4651
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 58-5188455טלפון:  11435
 18גמלא יהושע  הוד השרון, בןבנייה מקומית לתכנון ול

וכל , 55-1105666טלפון:  4031130הוד השרון 
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיהמעונ

 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין-מכבים- רעות
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 44 /0 מד/
 .0-12תוספת זכויות בנייה ברח' יגור שם התכנית: 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .44 /0 מד/ מס':  מקומית
 
 

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 0מד/  שינוי
 0/ גז/ מד/ במ שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .תרעו-מכבים-מודיעיןיישוב: 

רח' בעל דרך משולבת, בנייה  11 - 0רח' יגור מס' 
 צמודת קרקע מדורגת, וגובל במעבר ציבורי.

 

 גושים וחלקות:
 .18 - 15חלקות במלואן:  0684גוש: 

 X: 644375קואורדינטה 
 Y: 200740קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 .1/ 0בהתאם לתכנית מד/  131מ/ 

 .1/ 0בהתאם לתכנית מד/  114מד/ 
 

 ת התכנית:מטר
תוספת זכויות בנייה ליח"ד קיימות ע"י קירוי וסגירת 
חצר משק, סגירת וקירוי מרפסות והשמשה של חלל 

 הגג.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד שטח עיקרי של  31 -.תוספת זכויות בנייה ל1

שרות, סגירת מרפסות  מ"ר עבור סגירת חללי 1155
ושימוש בחלל הגג מבלי לחרוג ממעטפת הבניין 

מ"ר  011המאושרת ותוספת זכויות בנייה בשטח של 
 שטח שירות לקירוי היציאה מהסלון, לפי הפרוט הבא:

מ"ר  05.5)עליונות(:  Aא. שטח עיקרי ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד.  16עבור 

עבור  "רמ A :16ב. תוספת שטח שרות ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד. 16

מ"ר  B :06.10ג. תוספת שטח עיקרי ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד.  16עבור 

 16עבור  מ"ר B :16ד. תוספת שטח ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד.

 ת הבניה.ו. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספ1
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
שעג, עמוד , הת6065ובילקוט הפרסומים  15/51/1513

 .51/53/1513, בתאריך 3145
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 58-5188455טלפון:  11435
רעות, דם -מכבים-מודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול

, 58-5116540רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 1המכבים 
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ

 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים

 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
 מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 7 /22 /452 נת/
משפ'  - 1הרדוף  ברחו -מגורים  שם התכנית:

 .וולפוביץ'
לחוק התכנון  85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –התשכ"ה והבניה, 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  נתניהבנייה לתכנון ול

 .1 /11 /451 נת/ מס': 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמספר  סוג היחס

 1/ 455נת/  שינוי
 53/ 1/ 455נת/  שינוי
 / א11/ 451נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .דרום העיר .1נתניה רחוב: ההרדוף יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .85חלקות במלואן:  8116גוש: 

 

 :מטרת התכנית
תוספת שטח עיקרי, תוספת מרתף ועלית גג ושינוי קווי 

 מגורים בנוי. בנין לבית
 

 עיקרי הוראות התכנית:
  034.50 -מ"ר ל 156.30 -. תוספת שטח עיקרי מ1

 מ"ר. 
מ'  5.5 -מ' ל 3.5 -. שינוי קו בניין צדדי מערבי מ1

 בקומת הקרקע.
 . שינוי קו בניין לבריכת שחיה.3
מרתף  -עליית גג, ל + קומה אחת -. תוספת קומות מ4
 קומות. 3 +
. שינוי לבינוי ע"י הגדלת תכסית, תוספת קומות 0

 וקביעת הוראות לפרגולה.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-5188455

 41435נתניה  6נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
 55-8653115טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 12 /003 נת/
 . 12/ 003שם התכנית: תכנית מתאר מקומית נת/ 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .11 /003 נת/ מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 455נת/  שינוי
 1/ ש/ 155נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .11נתניה רחוב: שד ניצה יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .160חלקות במלואן:  8111גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
לדירה בחזית המערבית  15א. תוספת בנייה בקומה 

 בבניין טורי קיים.
ב. הפיכת קומת הגג לקומה, באחד האגפים של הבניין 

 באגף המערבי. -
 מ'. 5.35 -מ' ל 15 -ג. שינוי קו בניין קדמי מ

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6611ובילקוט הפרסומים  18/51/1513

 .11/51/1513, בתאריך 6814
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי58-5188455טלפון: 
 טלפון:  41435נתניה  6נתניה, הצורן בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 55-8653115
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  פתח תקוה
 מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 44 /2133 פת/

 .מתחם אסם פתח תקוה שם התכנית:
וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול

תכנית מתאר מופקדת  פתח תקוהבנייה לתכנון ול
 .48 /1133 פת/ מס':  מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית היחססוג 
 1555פת/  שינוי
 0/ 1133פת/  שינוי
 / ח1555פת/  שינוי
 15/ 1555פת/  שינוי

 1/ 11/ 3תממ/  כפיפות
 

 



3243 ילקוט הפרסומים 6738, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014 

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  הוד השרון
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 3 /045 הר/
למגורים ברחוב בנייה זכויות  שם התכנית: תוספת
 , הוד השרון.הגפן

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .3 /045 הר/ מס':  מקומית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 045הר/  שינוי

 1/ 1551הר/ מק/  כפיפות
 1551הר/  כפיפות
 1551הר/  כפיפות
 / ב8/ ת/ 165הר/ מק/  כפיפות

 

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 .11הוד השרון רחוב: הגפן יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .105חלקות במלואן:  6443גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 הגדלת זכויות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  434 -( ל13%מ"ר ) 155 -הגדלת שטח עיקרי מ

(05%.) 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6053ובילקוט הפרסומים  18/50/1513

 .15/50/1513, בתאריך 4651
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 58-5188455טלפון:  11435
 18גמלא יהושע  הוד השרון, בןבנייה מקומית לתכנון ול

וכל , 55-1105666טלפון:  4031130הוד השרון 
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיהמעונ

 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין-מכבים- רעות
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 44 /0 מד/
 .0-12תוספת זכויות בנייה ברח' יגור שם התכנית: 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .44 /0 מד/ מס':  מקומית
 
 

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 0מד/  שינוי
 0/ גז/ מד/ במ שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .תרעו-מכבים-מודיעיןיישוב: 

רח' בעל דרך משולבת, בנייה  11 - 0רח' יגור מס' 
 צמודת קרקע מדורגת, וגובל במעבר ציבורי.

 

 גושים וחלקות:
 .18 - 15חלקות במלואן:  0684גוש: 

 X: 644375קואורדינטה 
 Y: 200740קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 .1/ 0בהתאם לתכנית מד/  131מ/ 

 .1/ 0בהתאם לתכנית מד/  114מד/ 
 

 ת התכנית:מטר
תוספת זכויות בנייה ליח"ד קיימות ע"י קירוי וסגירת 
חצר משק, סגירת וקירוי מרפסות והשמשה של חלל 

 הגג.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד שטח עיקרי של  31 -.תוספת זכויות בנייה ל1

שרות, סגירת מרפסות  מ"ר עבור סגירת חללי 1155
ושימוש בחלל הגג מבלי לחרוג ממעטפת הבניין 

מ"ר  011המאושרת ותוספת זכויות בנייה בשטח של 
 שטח שירות לקירוי היציאה מהסלון, לפי הפרוט הבא:

מ"ר  05.5)עליונות(:  Aא. שטח עיקרי ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד.  16עבור 

עבור  "רמ A :16ב. תוספת שטח שרות ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד. 16

מ"ר  B :06.10ג. תוספת שטח עיקרי ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד.  16עבור 

 16עבור  מ"ר B :16ד. תוספת שטח ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד.

 ת הבניה.ו. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספ1
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
שעג, עמוד , הת6065ובילקוט הפרסומים  15/51/1513

 .51/53/1513, בתאריך 3145
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 58-5188455טלפון:  11435
רעות, דם -מכבים-מודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול

, 58-5116540רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 1המכבים 
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ

 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים

 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
 מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 7 /22 /452 נת/
משפ'  - 1הרדוף  ברחו -מגורים  שם התכנית:

 .וולפוביץ'
לחוק התכנון  85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –התשכ"ה והבניה, 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  נתניהבנייה לתכנון ול

 .1 /11 /451 נת/ מס': 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכניתמספר  סוג היחס

 1/ 455נת/  שינוי
 53/ 1/ 455נת/  שינוי
 / א11/ 451נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .דרום העיר .1נתניה רחוב: ההרדוף יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .85חלקות במלואן:  8116גוש: 

 

 :מטרת התכנית
תוספת שטח עיקרי, תוספת מרתף ועלית גג ושינוי קווי 

 מגורים בנוי. בנין לבית
 

 עיקרי הוראות התכנית:
  034.50 -מ"ר ל 156.30 -. תוספת שטח עיקרי מ1

 מ"ר. 
מ'  5.5 -מ' ל 3.5 -. שינוי קו בניין צדדי מערבי מ1

 בקומת הקרקע.
 . שינוי קו בניין לבריכת שחיה.3
מרתף  -עליית גג, ל + קומה אחת -. תוספת קומות מ4
 קומות. 3 +
. שינוי לבינוי ע"י הגדלת תכסית, תוספת קומות 0

 וקביעת הוראות לפרגולה.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-5188455

 41435נתניה  6נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
 55-8653115טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 12 /003 נת/
 . 12/ 003שם התכנית: תכנית מתאר מקומית נת/ 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .11 /003 נת/ מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 455נת/  שינוי
 1/ ש/ 155נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .11נתניה רחוב: שד ניצה יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .160חלקות במלואן:  8111גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
לדירה בחזית המערבית  15א. תוספת בנייה בקומה 

 בבניין טורי קיים.
ב. הפיכת קומת הגג לקומה, באחד האגפים של הבניין 

 באגף המערבי. -
 מ'. 5.35 -מ' ל 15 -ג. שינוי קו בניין קדמי מ

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6611ובילקוט הפרסומים  18/51/1513

 .11/51/1513, בתאריך 6814
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי58-5188455טלפון: 
 טלפון:  41435נתניה  6נתניה, הצורן בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 55-8653115
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  פתח תקוה
 מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 44 /2133 פת/

 .מתחם אסם פתח תקוה שם התכנית:
וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול

תכנית מתאר מופקדת  פתח תקוהבנייה לתכנון ול
 .48 /1133 פת/ מס':  מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית היחססוג 
 1555פת/  שינוי
 0/ 1133פת/  שינוי
 / ח1555פת/  שינוי
 15/ 1555פת/  שינוי

 1/ 11/ 3תממ/  כפיפות
 

 



ילקוט הפרסומים 6738, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014  3244

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פתח תקוה.יישוב: 

אזור תעשיה רמת סיב, מתחם אסם, בין הרחובות 
ז'בוטינסקי בצפון תוצרת הארץ בדרום, דרך רבין 

 ושחם במערב פתח תקוה.במזרח 
 

 גושים וחלקות:
 .14חלקות במלואן:  6353גוש: 
 .10חלקי חלקות:  6353גוש: 

 

 :מטרת התכנית
. פיתוח המקרקעין במתחם הרחובות ז'בוטינסקי, דרך 1

רבין, תוצרת הארץ ושחם באופן המשתלב עם תכנון ציר 
ז'בוטינסקי. התכנית מציעה הקמת מתחם לתעסוקה 

 השטח למתחם עירוני מעורב. ייעוד ומסחר ע"י 
 . קביעת דרכי גישה למתחם וזיקות מעבר לציבור.1

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"תעשייה", הכולל שימושים  עקרקייעוד . שינוי 1

 "עירוני מעורב".ייעוד נוספים לתרבות, בידור ופנאי, ל
זה, ייעוד קביעת התכליות והשימושים המותרים ב

ר, משרדים, שימושים ציבוריים בכללם שימושים למסח
 וכו', כמפורט בהמשך.

קביעת הוראות וזכויות בנייה: מתן תוספת זכויות בנייה 
שטחים עיקריים ובכללם שטחים  405% -ל 155% -מ

 לצרכי ציבור. 
מעל מפלס  45 -ל 0 -. שינוי מספר הקומות המותר מ1

 הכניסה הקובעת.
 . מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.3
 קביעת הוראות בנושא פיתוח ונוף. .4
 . קביעת הוראות לפיתוח תשתיות ושירותים.0

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-5188455

 1ה יה השנייפתח תקוה, העליבנייה מקומית לתכנון ול
  45155פתח תקוה 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  ראשון לציון
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 21 /11 /2 רצ/
 .21/ 11/ 2שם התכנית: תכנית מתאר רצ/ 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .15 /11 /1 רצ/מס':  מקומית

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג1/ 1רצ/  שינוי
 1/ 1רצ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ראשון לציון רחוב: שד נים.יישוב: 
 אלון יגאל.ראשון לציון רחוב: יישוב: 
 .יגאל אלון פינת שד' ניםרחוב 

 

 גושים וחלקות:
 .14חלקות במלואן:  4141גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
א. תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, על כל 

 תחום התכנית, לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
מאזור חקלאי לאזור מגורים ג', ובסה"כ ייעוד ב. שינוי 

טח לבניין ציבורי, שטח יחידות דיור. הקצאת ש 136
 ציבורי פתוח ודרכים.

ג. קביעת דרכים חדשות וחיבורן לתוואי המאושר של 
 הדרכים הקיימות.

 ד. קביעת הוראות בדבר חלוקת השטח למגרשים.
באזורים בנייה ה. קביעת שימושים, תכליות וזכויות ה

 השונים, הוראות בנייה ובינוי.
 ו. קביעת הוראות לקווי בניין.

 קביעת הוראות לחניות וזיקות הנאה באזור מגורים ג'.ז. 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ט, ", התשס0551ובילקוט הפרסומים  18/51/1555

 .15/51/1555, בתאריך 1800עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי58-5188455טלפון: 
 10164ראשון לציון  15ראשון לציון, הכרמל בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 53-5041011טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רמלה
 מס':  מפורטתתכנית מתאר  אישורהודעה בדבר 

 3 /275 לה/
 .3/ 275שם התכנית: תכנית מס' לה/ 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .3 /115 לה/ מס':  מקומית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית היחס סוג
 151לה/  שינוי
 1555לה/  שינוי
 115מח/  שינוי

 / ב6/ 3תממ/  כפיפות
 1/ 4תמא/  כפיפות
 1554לה/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמלה רחוב: ג'וואריש.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .51, 81, 83, 11חלקי חלקות:  4305גוש: 
 .36, 33 חלקות במלואן: 4141גוש: 
 .41 - 41, 30 - 34, 3, 1חלקי חלקות:  4141גוש: 
 .66חלקות במלואן:  1155גוש: 
 .68, 11, 10חלקי חלקות:  1155גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
הסדרה תכנונית של חלקה הדרומי של שכונת ג'ואריש 

 ברמלה ובכלל זה: 
דונם  0.061ייעוד יחידות דיור חדשות.  155תכנון 

מ"ר בנייה שטח עיקרי ושטח  1555למסחר בהיקף 
שרות. שינוי במגרש המיועד לשטח בנייני ציבור ותוספת 
מגרש לשטח לבנייני ציבור. הסדרת מערכת דרכים 

 פנימית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת ייעודי השטחים.1
 . התווית דרכים.1
. קביעת עקרונות התכנון הבינוי והפיתוח בתחום 3

 יחידות דיור. 155התכנית. בתחום התכנית 
לאזור מגורים א' לאזור מגורים ב', ייעוד . שינוי מ4

 לבנייני ציבור, לשצ"פ, לדרכים ולשטח מסחרי. 
שינוי מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח, לדרך, לאזור 

 מגורים ב' ולמסחר.
שינוי מדרכים לשטח לבנייני ציבור, לאזור מגורים ב' 

 לשצ"פ ולשטח מסחרי.
 הריסה ועצים לעקירה.קביעת מבנים ל

 קביעת דרכים לביטול.
לייעודי הקרקע השונים וקביעת קווי  . קביעת מגרשים0

בניין כולל הסדרת חניות, קביעת הנחיות לבינוי )מנחות 
 בלבד(.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 6105ובילקוט הפרסומים  15/50/1511

 .14/56/1511, בתאריך 4188עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 58-5188455טלפון:  11435
, רמלה 5רמלה, מבצע משה בנייה מקומית לתכנון ול

ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ
 משרד של האינטרנט אתרבהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רעננה
 מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

5510520-420  
 .00אחוזה -730רע/  שם התכנית:

וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
מס': מופקדת תכנית מפורטת  רעננהבנייה לתכנון ול
5556516-416. 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 180/ 1רע/  שינוי
 111/ 1רע/  שינוי

 060/ 1רע/  כפיפות
 1555רע/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .06רעננה רחוב: אחוזה יישוב: 

 X: 189082קואורדינטה 
 Y: 676240קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .16חלקות במלואן: , מוסדר, 6081גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קומות  8 -הקמת מבנה בבעלות ציבורית לדיור בר השגה ב

 מגורים ותכליות ציבוריות בקומת הקרקע של המבנה.
בלבד לזכאי משרד הבינוי הדירות מיועדות להשכרה 

 והשיכון ולזוגות צעירים.
 .04יעמוד על  ןבבנייהיקף הדירות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח לבניני ציבור למגורים ומבנים ייעוד . שינוי 1

 ומוסדות ציבור.
 . קביעת הוראות וזכויות בנייה.1
 . קביעת הוראות עיצוב אדריכלי.3
 מטר. 0 -מטר ל 6 -. שינוי קו בנין אחורי מ4
 . קביעת זיקת הנאה למעבר לציבור להולכי רגל.0

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 



3245 ילקוט הפרסומים 6738, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פתח תקוה.יישוב: 

אזור תעשיה רמת סיב, מתחם אסם, בין הרחובות 
ז'בוטינסקי בצפון תוצרת הארץ בדרום, דרך רבין 

 ושחם במערב פתח תקוה.במזרח 
 

 גושים וחלקות:
 .14חלקות במלואן:  6353גוש: 
 .10חלקי חלקות:  6353גוש: 

 

 :מטרת התכנית
. פיתוח המקרקעין במתחם הרחובות ז'בוטינסקי, דרך 1

רבין, תוצרת הארץ ושחם באופן המשתלב עם תכנון ציר 
ז'בוטינסקי. התכנית מציעה הקמת מתחם לתעסוקה 

 השטח למתחם עירוני מעורב. ייעוד ומסחר ע"י 
 . קביעת דרכי גישה למתחם וזיקות מעבר לציבור.1

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"תעשייה", הכולל שימושים  עקרקייעוד . שינוי 1

 "עירוני מעורב".ייעוד נוספים לתרבות, בידור ופנאי, ל
זה, ייעוד קביעת התכליות והשימושים המותרים ב

ר, משרדים, שימושים ציבוריים בכללם שימושים למסח
 וכו', כמפורט בהמשך.

קביעת הוראות וזכויות בנייה: מתן תוספת זכויות בנייה 
שטחים עיקריים ובכללם שטחים  405% -ל 155% -מ

 לצרכי ציבור. 
מעל מפלס  45 -ל 0 -. שינוי מספר הקומות המותר מ1

 הכניסה הקובעת.
 . מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.3
 קביעת הוראות בנושא פיתוח ונוף. .4
 . קביעת הוראות לפיתוח תשתיות ושירותים.0

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-5188455

 1ה יה השנייפתח תקוה, העליבנייה מקומית לתכנון ול
  45155פתח תקוה 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  ראשון לציון
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 21 /11 /2 רצ/
 .21/ 11/ 2שם התכנית: תכנית מתאר רצ/ 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .15 /11 /1 רצ/מס':  מקומית

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג1/ 1רצ/  שינוי
 1/ 1רצ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ראשון לציון רחוב: שד נים.יישוב: 
 אלון יגאל.ראשון לציון רחוב: יישוב: 
 .יגאל אלון פינת שד' ניםרחוב 

 

 גושים וחלקות:
 .14חלקות במלואן:  4141גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
א. תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, על כל 

 תחום התכנית, לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
מאזור חקלאי לאזור מגורים ג', ובסה"כ ייעוד ב. שינוי 

טח לבניין ציבורי, שטח יחידות דיור. הקצאת ש 136
 ציבורי פתוח ודרכים.

ג. קביעת דרכים חדשות וחיבורן לתוואי המאושר של 
 הדרכים הקיימות.

 ד. קביעת הוראות בדבר חלוקת השטח למגרשים.
באזורים בנייה ה. קביעת שימושים, תכליות וזכויות ה

 השונים, הוראות בנייה ובינוי.
 ו. קביעת הוראות לקווי בניין.

 קביעת הוראות לחניות וזיקות הנאה באזור מגורים ג'.ז. 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ט, ", התשס0551ובילקוט הפרסומים  18/51/1555

 .15/51/1555, בתאריך 1800עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי58-5188455טלפון: 
 10164ראשון לציון  15ראשון לציון, הכרמל בנייה ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 53-5041011טלפון: 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רמלה
 מס':  מפורטתתכנית מתאר  אישורהודעה בדבר 

 3 /275 לה/
 .3/ 275שם התכנית: תכנית מס' לה/ 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .3 /115 לה/ מס':  מקומית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית היחס סוג
 151לה/  שינוי
 1555לה/  שינוי
 115מח/  שינוי

 / ב6/ 3תממ/  כפיפות
 1/ 4תמא/  כפיפות
 1554לה/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמלה רחוב: ג'וואריש.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .51, 81, 83, 11חלקי חלקות:  4305גוש: 
 .36, 33 חלקות במלואן: 4141גוש: 
 .41 - 41, 30 - 34, 3, 1חלקי חלקות:  4141גוש: 
 .66חלקות במלואן:  1155גוש: 
 .68, 11, 10חלקי חלקות:  1155גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
הסדרה תכנונית של חלקה הדרומי של שכונת ג'ואריש 

 ברמלה ובכלל זה: 
דונם  0.061ייעוד יחידות דיור חדשות.  155תכנון 

מ"ר בנייה שטח עיקרי ושטח  1555למסחר בהיקף 
שרות. שינוי במגרש המיועד לשטח בנייני ציבור ותוספת 
מגרש לשטח לבנייני ציבור. הסדרת מערכת דרכים 

 פנימית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת ייעודי השטחים.1
 . התווית דרכים.1
. קביעת עקרונות התכנון הבינוי והפיתוח בתחום 3

 יחידות דיור. 155התכנית. בתחום התכנית 
לאזור מגורים א' לאזור מגורים ב', ייעוד . שינוי מ4

 לבנייני ציבור, לשצ"פ, לדרכים ולשטח מסחרי. 
שינוי מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח, לדרך, לאזור 

 מגורים ב' ולמסחר.
שינוי מדרכים לשטח לבנייני ציבור, לאזור מגורים ב' 

 לשצ"פ ולשטח מסחרי.
 הריסה ועצים לעקירה.קביעת מבנים ל

 קביעת דרכים לביטול.
לייעודי הקרקע השונים וקביעת קווי  . קביעת מגרשים0

בניין כולל הסדרת חניות, קביעת הנחיות לבינוי )מנחות 
 בלבד(.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, 6105ובילקוט הפרסומים  15/50/1511

 .14/56/1511, בתאריך 4188עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 58-5188455טלפון:  11435
, רמלה 5רמלה, מבצע משה בנייה מקומית לתכנון ול

ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ
 משרד של האינטרנט אתרבהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רעננה
 מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

5510520-420  
 .00אחוזה -730רע/  שם התכנית:

וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
מס': מופקדת תכנית מפורטת  רעננהבנייה לתכנון ול
5556516-416. 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 180/ 1רע/  שינוי
 111/ 1רע/  שינוי

 060/ 1רע/  כפיפות
 1555רע/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .06רעננה רחוב: אחוזה יישוב: 

 X: 189082קואורדינטה 
 Y: 676240קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .16חלקות במלואן: , מוסדר, 6081גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קומות  8 -הקמת מבנה בבעלות ציבורית לדיור בר השגה ב

 מגורים ותכליות ציבוריות בקומת הקרקע של המבנה.
בלבד לזכאי משרד הבינוי הדירות מיועדות להשכרה 

 והשיכון ולזוגות צעירים.
 .04יעמוד על  ןבבנייהיקף הדירות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח לבניני ציבור למגורים ומבנים ייעוד . שינוי 1

 ומוסדות ציבור.
 . קביעת הוראות וזכויות בנייה.1
 . קביעת הוראות עיצוב אדריכלי.3
 מטר. 0 -מטר ל 6 -. שינוי קו בנין אחורי מ4
 . קביעת זיקת הנאה למעבר לציבור להולכי רגל.0

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 



ילקוט הפרסומים 6738, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014  3246

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 ן: טלפו 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-5188455
 43654רעננה  6רעננה, השוק בנייה מקומית לתכנון ול

 55-1615016טלפון: 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 א /14 /11 גז/
 .גן אירועים בנעןשם התכנית: 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 – והבניה, התשכ"ה

 .א /18 /15 גז/מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 14/ 15גז/  ושינוי כפיפות
 4/ 15גז/  ושינוי כפיפות

  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .נען :קיבוץ

 

 גושים וחלקות:
 .16חלקי חלקות:  0445גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 .א. חלוקה בהסכמת הבעלים

רועים, ימאזור למבני משק לאזור לגן אייעוד ב. שינוי 
 חניה ואזור למבני משק.

 ג. קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לפי הפרוט הבא: תא  16. חלוקה של חלק מחלקה 1

ב'  16רועים, תא שטח יא' המיועד לגן א 16שטח 
 ג' המיועד למבני משק.  16המיועד לחניה ותא שטח 

. קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה עבור 1
 השטחים הכלולים בתכנית.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשסח, 0811ובילקוט הפרסומים  13/50/1558

 .13/56/1558, בתאריך 3041עמוד 
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדית האמורה נמצאת בהתכני
טלפון:  11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול :. וכן במשרדי58-5188455
, וכל 58-5114545טלפון:  55185בית חשמונאי גזר, 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  זמורה
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 2 /110 זמ/
וחלוקת מגרש בהסכמת ייעוד שינוי שם התכנית: 

 .R6בעלים שינוי לתכנית מתאר 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .1 /116 זמ/מס':  מקומית

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 6R שינוי
 168זמ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .11, 5מזכרת בתיה רחוב: הכנסת אורחים יישוב: 

הכנסת אורחים ורח' הצבי, חלקה פינתית בצומת רח' 
 מזכרת בתיה.

 

 גושים וחלקות:
 .48חלקות במלואן:  3851גוש: 
 .31חלקי חלקות:  3851גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
תכנית  פ"א. שינוי ייעודי קרקע מחקלאי אזור פיתוח ע

 , לאזור מגורים א' ודרך.6Rמנדטורית 
 ב. הגדרת זכויות והוראות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. חלוקה בהסכמת הבעלים.

סטורי קיים יתוואי ה "פב. הגדרת תוואי לדרך גובלת ע
 ופעיל )מטרוקה(.

 לצורך הסדרת דרך. 48ג. הקצאת חלק מחלקה 
ד. הגדרת זכויות והוראות בנייה למגורים בעלת אופי 

 משפחתי. -צמוד קרקע בבינוי חד
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6033ובילקוט הפרסומים  31/51/1513

 .11/51/1513, בתאריך 1355
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי58-5188455טלפון: 
טלפון:  15055עקרון  קרית ,זמורה, ביל"ו סנטרבנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 58-5414544
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  חבל מודיעין
 מס': תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 350 מח/
 לפיד. -קטע כפר רות  440מס' דרך  שם התכנית:

וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול

תכנית מתאר מופקדת  חבל מודיעיןבנייה לתכנון ול
 .350 מח/ :מס' מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 3/ 105גז/  שינוי
 33מח/  שינוי
 1/ 3גז/ במ/  שינוי
 1/ 105גז/  שינוי
 105גז/  שינוי

 3תמא/  כפיפות
 11/ 3תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 לפיד. -, קטע בין צומת כפר רות446דרך מס' 

 

 גושים וחלקות:
 .13חלקי חלקות:  0636גוש: 
 .15, 1, 4 - 1חלקי חלקות:  0631גוש: 
 .1חלקי חלקות:  0640גוש: 
 - 110, 113, 111, 155 - 50חלקי חלקות:  0645גוש: 
116 ,111. 

 

 :מטרת התכנית
. שיפור הנגישות לישובים כפר רות, שילת ולפיד על 1

 ידי שידרוג רמת הבטיחות וביטול פניות שמאליות.
יים )קיימים( . הסדרת דרכי גישה למעברים תחת1

 ולפיד. בכניסות לישובים רות, שילת 446בחציית דרך 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מקרקע חקלאית לדרך ולשטח לטיפול נופי.ייעוד . שינוי 1
 משטח פרטי פתוח לדרך ולשטח לטיפול נופי.ייעוד . שינוי 1

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, לקהל שהמשרדים האמורים פתוחים

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-5188455

שהם  15חבל מודיעין, מודיעים בנייה מקומית לתכנון ול
 53-5111881טלפון:  13155

 

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

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

 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שרונים
תכנית מתאר ת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

תכנית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת  מקומית
 177 /2 /0 הצ/: מס' מתאר מקומית

 .הגדלת צפיפותשם התכנית: 
תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז

פורסמה בילקוט ש, 111 /1 /0 הצ/ :'מס מתאר מקומית
, בתאריך 1101, התשעד, עמוד 6156הפרסומים 

לחוק התכנון  85וכי בהתאם לסעיף  .18/11/1513
הועדה , מופקדת במשרדי 1560 –והבניה, תשכ"ה 

ובמשרדי הועדה  מחוז המרכזבנייה המחוזית לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומית שרוניםבנייה המקומית לתכנון ול

 .111 /1 /0 הצ/מספר 
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 0/ 1הצ/  שינוי
 5/ 1הצ/  שינוי
 / א155/ 1/ 0הצ/  שינוי
 3/ 15/ 1 שינוי
 5/ 1/ 0הצ/  שינוי

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .11, 15תל מונד רחוב: הגלבוע יישוב: 
 .11, 10תל מונד רחוב: התבור יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .15, 40, 44, 43חלקות במלואן:  8115גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
יח"ד +  14 -ל 8 -איחוד וחלוקה + הגדלת מס' יח"ד מ

שינוי קווי בניין + שינוי הנחיות לבינוי + תוספת זכויות 
 בנייה + הגדלת תכסית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. איחוד וחלוקה בהסמכת כל הבעלים בחלק מתחום 1

 התוכנית לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
 -היחידות המותרות בתחום התכנית מ. הגדלת מספר 1
 יח"ד. 14 -יח"ד ל 8

יח"ד )במבנה צמודי קרקע  4-יח"ד ל  1 -מ - 40 מגרש
 ו/או במבנה גן/ גג(, 

יח"ד )צמודי קרקע ו/או  4 -יח"ד ל 1 -מ - 44מגרש 
 במבנה גן/ גג(,

 יח"ד צמודי קרקע,  3 -יח"ד ל 1 -מ - 43מגרש 
 מודי קרקע.יח"ד צ 3 -יח"ד ל 1 -מ - 15מגרש 

יח"ד בתחום התכנית, והגדלת  6סה"כ תוספת של 
יח"ד לדונם עפ"י המצב  1.45 -הצפיפות הממוצעת מ

 יח"ד לדונם עפ"י המוצע בתכנית זו. 4.15 -הקיים ל
 -נין אחורי מ. שינוי בקו בניין הקבוע בתוכנית, קו ב3

 /3.55 -מ' ל 3.55 -, קו בניין צד ממ' 0.55 -מ' ל 6.55
 מן בתשריט.וסמ' הכל עפ"י המ 6.55או ו/  4.55

 
 
 
 



3247 ילקוט הפרסומים 6738, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014 

בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
 ן: טלפו 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-5188455
 43654רעננה  6רעננה, השוק בנייה מקומית לתכנון ול

 55-1615016טלפון: 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  גזר
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 א /14 /11 גז/
 .גן אירועים בנעןשם התכנית: 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 – והבניה, התשכ"ה

 .א /18 /15 גז/מס':  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 14/ 15גז/  ושינוי כפיפות
 4/ 15גז/  ושינוי כפיפות

  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .נען :קיבוץ

 

 גושים וחלקות:
 .16חלקי חלקות:  0445גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 .א. חלוקה בהסכמת הבעלים

רועים, ימאזור למבני משק לאזור לגן אייעוד ב. שינוי 
 חניה ואזור למבני משק.

 ג. קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
לפי הפרוט הבא: תא  16. חלוקה של חלק מחלקה 1

ב'  16רועים, תא שטח יא' המיועד לגן א 16שטח 
 ג' המיועד למבני משק.  16המיועד לחניה ותא שטח 

. קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה עבור 1
 השטחים הכלולים בתכנית.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשסח, 0811ובילקוט הפרסומים  13/50/1558

 .13/56/1558, בתאריך 3041עמוד 
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדית האמורה נמצאת בהתכני
טלפון:  11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול :. וכן במשרדי58-5188455
, וכל 58-5114545טלפון:  55185בית חשמונאי גזר, 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  זמורה
מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 2 /110 זמ/
וחלוקת מגרש בהסכמת ייעוד שינוי שם התכנית: 

 .R6בעלים שינוי לתכנית מתאר 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .1 /116 זמ/מס':  מקומית

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 6R שינוי
 168זמ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .11, 5מזכרת בתיה רחוב: הכנסת אורחים יישוב: 

הכנסת אורחים ורח' הצבי, חלקה פינתית בצומת רח' 
 מזכרת בתיה.

 

 גושים וחלקות:
 .48חלקות במלואן:  3851גוש: 
 .31חלקי חלקות:  3851גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
תכנית  פ"א. שינוי ייעודי קרקע מחקלאי אזור פיתוח ע

 , לאזור מגורים א' ודרך.6Rמנדטורית 
 ב. הגדרת זכויות והוראות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. חלוקה בהסכמת הבעלים.

סטורי קיים יתוואי ה "פב. הגדרת תוואי לדרך גובלת ע
 ופעיל )מטרוקה(.

 לצורך הסדרת דרך. 48ג. הקצאת חלק מחלקה 
ד. הגדרת זכויות והוראות בנייה למגורים בעלת אופי 

 משפחתי. -צמוד קרקע בבינוי חד
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6033ובילקוט הפרסומים  31/51/1513

 .11/51/1513, בתאריך 1355
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי58-5188455טלפון: 
טלפון:  15055עקרון  קרית ,זמורה, ביל"ו סנטרבנייה ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 58-5414544
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  חבל מודיעין
 מס': תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

 350 מח/
 לפיד. -קטע כפר רות  440מס' דרך  שם התכנית:

וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול

תכנית מתאר מופקדת  חבל מודיעיןבנייה לתכנון ול
 .350 מח/ :מס' מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 3/ 105גז/  שינוי
 33מח/  שינוי
 1/ 3גז/ במ/  שינוי
 1/ 105גז/  שינוי
 105גז/  שינוי

 3תמא/  כפיפות
 11/ 3תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 לפיד. -, קטע בין צומת כפר רות446דרך מס' 

 

 גושים וחלקות:
 .13חלקי חלקות:  0636גוש: 
 .15, 1, 4 - 1חלקי חלקות:  0631גוש: 
 .1חלקי חלקות:  0640גוש: 
 - 110, 113, 111, 155 - 50חלקי חלקות:  0645גוש: 
116 ,111. 

 

 :מטרת התכנית
. שיפור הנגישות לישובים כפר רות, שילת ולפיד על 1

 ידי שידרוג רמת הבטיחות וביטול פניות שמאליות.
יים )קיימים( . הסדרת דרכי גישה למעברים תחת1

 ולפיד. בכניסות לישובים רות, שילת 446בחציית דרך 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מקרקע חקלאית לדרך ולשטח לטיפול נופי.ייעוד . שינוי 1
 משטח פרטי פתוח לדרך ולשטח לטיפול נופי.ייעוד . שינוי 1

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, לקהל שהמשרדים האמורים פתוחים

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-5188455

שהם  15חבל מודיעין, מודיעים בנייה מקומית לתכנון ול
 53-5111881טלפון:  13155

 

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

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

 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שרונים
תכנית מתאר ת הפקדת הודעהודעה בדבר ביטול 

תכנית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת  מקומית
 177 /2 /0 הצ/: מס' מתאר מקומית

 .הגדלת צפיפותשם התכנית: 
תכנית על ביטול הודעת הפקדת  הודעהאת נמסרת בז

פורסמה בילקוט ש, 111 /1 /0 הצ/ :'מס מתאר מקומית
, בתאריך 1101, התשעד, עמוד 6156הפרסומים 

לחוק התכנון  85וכי בהתאם לסעיף  .18/11/1513
הועדה , מופקדת במשרדי 1560 –והבניה, תשכ"ה 

ובמשרדי הועדה  מחוז המרכזבנייה המחוזית לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומית שרוניםבנייה המקומית לתכנון ול

 .111 /1 /0 הצ/מספר 
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 0/ 1הצ/  שינוי
 5/ 1הצ/  שינוי
 / א155/ 1/ 0הצ/  שינוי
 3/ 15/ 1 שינוי
 5/ 1/ 0הצ/  שינוי

 

 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 .11, 15תל מונד רחוב: הגלבוע יישוב: 
 .11, 10תל מונד רחוב: התבור יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .15, 40, 44, 43חלקות במלואן:  8115גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
יח"ד +  14 -ל 8 -איחוד וחלוקה + הגדלת מס' יח"ד מ

שינוי קווי בניין + שינוי הנחיות לבינוי + תוספת זכויות 
 בנייה + הגדלת תכסית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. איחוד וחלוקה בהסמכת כל הבעלים בחלק מתחום 1

 התוכנית לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
 -היחידות המותרות בתחום התכנית מ. הגדלת מספר 1
 יח"ד. 14 -יח"ד ל 8

יח"ד )במבנה צמודי קרקע  4-יח"ד ל  1 -מ - 40 מגרש
 ו/או במבנה גן/ גג(, 

יח"ד )צמודי קרקע ו/או  4 -יח"ד ל 1 -מ - 44מגרש 
 במבנה גן/ גג(,

 יח"ד צמודי קרקע,  3 -יח"ד ל 1 -מ - 43מגרש 
 מודי קרקע.יח"ד צ 3 -יח"ד ל 1 -מ - 15מגרש 

יח"ד בתחום התכנית, והגדלת  6סה"כ תוספת של 
יח"ד לדונם עפ"י המצב  1.45 -הצפיפות הממוצעת מ

 יח"ד לדונם עפ"י המוצע בתכנית זו. 4.15 -הקיים ל
 -נין אחורי מ. שינוי בקו בניין הקבוע בתוכנית, קו ב3

 /3.55 -מ' ל 3.55 -, קו בניין צד ממ' 0.55 -מ' ל 6.55
 מן בתשריט.וסמ' הכל עפ"י המ 6.55או ו/  4.55
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. שינוי של הוראות לפי התכנית בדבר בינוי או עיצוב 4
 אדריכליים.

 -ל 35% -. שינוי התכסית המותרת בתחום התכנית מ0
 .45% -ו 40%

מ"ר לשטחים  031.4. תוספת זכויות בנייה, )תוספת של 6
 הגדרת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות.ועיקריים( 

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי יבע

 ן:טלפו 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 58-5188455 

  41054נתניה  4שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
 

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

בהתנגדויות לתכנית  )סדרי נוהלבנייה התכנון וה
 .1585 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שרונים
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 א /312 /2 /2 הצ/
 .תוספת שטח במגרש באבן יהודהשם התכנית: 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה והבניה, 
 .א /311 /1 /1 הצ/ מס': מקומית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א155/ 1/ 1הצ/  שינוי
 155/ 1/ 1הצ/  שינוי
 155/ 1/ 1הצ/  שינוי
 / ג6/ 111הצ/  שינוי
 / א6/ 1/ 1הצ/  שינוי

 / ב6/ 111הצ/  כפיפות
 111הצ/  כפיפות
 6/ 111הצ/  כפיפות
 111הצ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .11אבן יהודה רחוב: בני בנימין יישוב: 

שכונה של בתים צמודי קרקע הבית הוא בית דו 
 .משפחתי ברח' בני בנימין באבן יהודה

 

 גושים וחלקות:
 .130חלקות במלואן:  8515גוש: 

 

 מגרשים:
 .111הצ/ בהתאם לתכנית  1561

 

 ת התכנית:מטר
הגדלת זכויות הבנייה למטרות עיקריות ולשטחי שירות 

 .8515בגוש  101Aתא שטח  130בחלקה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 163.1 -למטרות עיקריות מבנייה א. הגדלת שטח ה

מ"ר תת קרקעי  58 -מ"ר על קרקעי ול 151 -מ"ר ל
 .101Aליח"ד אחת בתחום תא שטח 

 מ'. 1.15 -מ' ל 3.55 -מערבי מ וםבניין צדדי דרב. שינוי קו 
 ג. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בנייה ופיתוח.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 6435ובילקוט הפרסומים  10/50/1511

 .18/56/1511, בתאריך 4556עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 58-5188455טלפון:  11435
 41054נתניה  4שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

ות ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ, 
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 

 רות יוסף
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז מרכז 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשדוד
 מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
3/ 53/ 217/ 22 

תוספת זכויות בנייה לבניין מגורים  שם התכנית:
 רובע טו' 31בשד' תל חי 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 11 /111 /53 /3 מס':מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 156/ במ/ 3 שינוי
 61/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 30/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 138תלר/  כפיפות
 15/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 151/ 51/ 3 כפיפות
 58/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 80/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 56/ 151/ 51/ 3 כפיפות

 

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אשדוד.יישוב: 

בנייני מגורים מעל לקומת מסחר בחלק הדרומי של 
 רובע טו'

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .65חלקות במלואן:  1648גוש: 
 .81חלקי חלקות:  1648גוש: 

 X: 164900קואורדינטה 
 Y: 630850קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יח"ד  1 -מ"ר סה"כ ל 131 -תוספת שטח עיקרי של • 

ברחוב  35סטודיו מעל לקומה מסחרית בבניין מספר 
 תל חי ברובע ט"ו אשדוד. 

דירות  4 -מ"ר סה"כ ל 365תוספת שטח עיקרי של • 
ברחוב תל חי  43, 41, 31, 30נים מספר יהגג בבני

 רובע ט"ו אשדוד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוראות בנייה:קביעת • 
o  יח"ד  סטודיו  1 -מ"ר סה"כ ל 131תוספת שטח של

מ"ר לכל דירת  33מעל לקומה מסחרית בשטח של 
 סטודיו.

o  דירות  הגג   4 -מ"ר סה"כ ל 365תוספת שטח של
 מ"ר לכל דירת גג. 55בשטח של 

o .הנחיות בינוי 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6611בילקוט הפרסומים ו 51/51/1513

 .51/51/1513, בתאריך 0581
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי58-6163150טלפון:  84155
 15אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 58-8040354טלפון:  11155אשדוד 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר טוביה

מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
4/ 53/ 201 

 שטח ספורט באר טוביה התכנית:שם 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 165 /53 /8 מס': מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 151/ 51/ 8 שינוי
 116/ 53/ 8 שינוי
 115/ 53/ 8 שינוי
 65/ במ/ 8 שינוי

 4/ ג/ 15תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מערבית לישוב עזר

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .14חלקי חלקות:  1051גוש: 
 .36חלקי חלקות:  1050גוש: 
 .1חלקי חלקות:  1031גוש: 

 X: 168400קואורדינטה 
 Y: 627300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור ספורט אזורי 

 למועצה האזורית באר טוביה, 
 הסדרת אתר פסולת חקלאית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ספורט ונופש.קרקע חקלאית לאזור ייעוד א. שינוי 
 קרקע חקלאית לפסולת.ייעוד ב. שינוי 

 ג. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בנייה. 
 ד. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 6661ובילקוט הפרסומים  35/58/1513

 .16/55/1513, בתאריך 101
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 84155באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי58-6163150טלפון: 
, 58-8053454טלפון:  ,טוביה באר טוביה, בארבנייה ול

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

7/ 53/ 040 
 מושב ישעאזור תעסוקה  שם התכנית:

וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול
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. שינוי של הוראות לפי התכנית בדבר בינוי או עיצוב 4
 אדריכליים.

 -ל 35% -. שינוי התכסית המותרת בתחום התכנית מ0
 .45% -ו 40%

מ"ר לשטחים  031.4. תוספת זכויות בנייה, )תוספת של 6
 הגדרת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות.ועיקריים( 

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  65לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי יבע

 ן:טלפו 11435רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 58-5188455 

  41054נתניה  4שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
 

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

בהתנגדויות לתכנית  )סדרי נוהלבנייה התכנון וה
 .1585 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שרונים
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 א /312 /2 /2 הצ/
 .תוספת שטח במגרש באבן יהודהשם התכנית: 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –התשכ"ה והבניה, 
 .א /311 /1 /1 הצ/ מס': מקומית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א155/ 1/ 1הצ/  שינוי
 155/ 1/ 1הצ/  שינוי
 155/ 1/ 1הצ/  שינוי
 / ג6/ 111הצ/  שינוי
 / א6/ 1/ 1הצ/  שינוי

 / ב6/ 111הצ/  כפיפות
 111הצ/  כפיפות
 6/ 111הצ/  כפיפות
 111הצ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .11אבן יהודה רחוב: בני בנימין יישוב: 

שכונה של בתים צמודי קרקע הבית הוא בית דו 
 .משפחתי ברח' בני בנימין באבן יהודה

 

 גושים וחלקות:
 .130חלקות במלואן:  8515גוש: 

 

 מגרשים:
 .111הצ/ בהתאם לתכנית  1561

 

 ת התכנית:מטר
הגדלת זכויות הבנייה למטרות עיקריות ולשטחי שירות 

 .8515בגוש  101Aתא שטח  130בחלקה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 163.1 -למטרות עיקריות מבנייה א. הגדלת שטח ה

מ"ר תת קרקעי  58 -מ"ר על קרקעי ול 151 -מ"ר ל
 .101Aליח"ד אחת בתחום תא שטח 

 מ'. 1.15 -מ' ל 3.55 -מערבי מ וםבניין צדדי דרב. שינוי קו 
 ג. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בנייה ופיתוח.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 6435ובילקוט הפרסומים  10/50/1511

 .18/56/1511, בתאריך 4556עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  51מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 58-5188455טלפון:  11435
 41054נתניה  4שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

ות ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ, 
 האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של
 

 רות יוסף
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז מרכז 
 
 

  מחוז  דרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשדוד
 מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
3/ 53/ 217/ 22 

תוספת זכויות בנייה לבניין מגורים  שם התכנית:
 רובע טו' 31בשד' תל חי 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 11 /111 /53 /3 מס':מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 156/ במ/ 3 שינוי
 61/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 30/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 138תלר/  כפיפות
 15/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 151/ 51/ 3 כפיפות
 58/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 80/ 151/ 51/ 3 כפיפות
 56/ 151/ 51/ 3 כפיפות

 

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אשדוד.יישוב: 

בנייני מגורים מעל לקומת מסחר בחלק הדרומי של 
 רובע טו'

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .65חלקות במלואן:  1648גוש: 
 .81חלקי חלקות:  1648גוש: 

 X: 164900קואורדינטה 
 Y: 630850קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יח"ד  1 -מ"ר סה"כ ל 131 -תוספת שטח עיקרי של • 

ברחוב  35סטודיו מעל לקומה מסחרית בבניין מספר 
 תל חי ברובע ט"ו אשדוד. 

דירות  4 -מ"ר סה"כ ל 365תוספת שטח עיקרי של • 
ברחוב תל חי  43, 41, 31, 30נים מספר יהגג בבני

 רובע ט"ו אשדוד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הוראות בנייה:קביעת • 
o  יח"ד  סטודיו  1 -מ"ר סה"כ ל 131תוספת שטח של

מ"ר לכל דירת  33מעל לקומה מסחרית בשטח של 
 סטודיו.

o  דירות  הגג   4 -מ"ר סה"כ ל 365תוספת שטח של
 מ"ר לכל דירת גג. 55בשטח של 

o .הנחיות בינוי 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6611בילקוט הפרסומים ו 51/51/1513

 .51/51/1513, בתאריך 0581
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי58-6163150טלפון:  84155
 15אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 58-8040354טלפון:  11155אשדוד 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרפתוחים לקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר טוביה

מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
4/ 53/ 201 

 שטח ספורט באר טוביה התכנית:שם 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 165 /53 /8 מס': מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 151/ 51/ 8 שינוי
 116/ 53/ 8 שינוי
 115/ 53/ 8 שינוי
 65/ במ/ 8 שינוי

 4/ ג/ 15תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מערבית לישוב עזר

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .14חלקי חלקות:  1051גוש: 
 .36חלקי חלקות:  1050גוש: 
 .1חלקי חלקות:  1031גוש: 

 X: 168400קואורדינטה 
 Y: 627300קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור ספורט אזורי 

 למועצה האזורית באר טוביה, 
 הסדרת אתר פסולת חקלאית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ספורט ונופש.קרקע חקלאית לאזור ייעוד א. שינוי 
 קרקע חקלאית לפסולת.ייעוד ב. שינוי 

 ג. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בנייה. 
 ד. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 6661ובילקוט הפרסומים  35/58/1513

 .16/55/1513, בתאריך 101
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 84155באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :. וכן במשרדי58-6163150טלפון: 
, 58-8053454טלפון:  ,טוביה באר טוביה, בארבנייה ול

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

7/ 53/ 040 
 מושב ישעאזור תעסוקה  שם התכנית:

וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול



ילקוט הפרסומים 6738, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014  3250

מס':  תכנית מפורטתמופקדת  שמעוניםבנייה לתכנון ול
1/ 53/ 040 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 116/ 53/ 1 כפיפות
 16משד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישעיישוב: 

 שטח חקלאי הצמוד מצפון למושב ישע
 בתחום מועצה אזורית: אשכול

 X 143155.555קואורדינטה 
 Y 013155.555קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .18, 11, 11, 5חלקות בחלקן , מוסדר, 155355גוש 

 

 :מטרת התכנית
 הקמת אזור תעסוקה למושב ישע.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מקרקע חקלאית לאזור תעסוקה ולדרך. ייעוד א. שינוי 

 למתן היתרי בנייה. ב. לקבוע תנאים
 ג. קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  05לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 84155באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
 ועדה העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-6163150

 58-6855656טלפון: שמעונים, בנייה מקומית לתכנון ול
 

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

בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בנייה התכנון וה
 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

7/ 53/ 115/ 10 
 שגב שלום -שכונה ה'  4מגרש  שם התכנית:

וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול

 מס':  תכנית מפורטתמופקדת  שמעוניםבנייה לתכנון ול
1/ 53/ 115/ 16 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 15/ במ/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
, שגב 8שכונה ה', מגרש , מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 שלום 
 X 184005קואורדינאטה   
 Y 066610קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות: חלקי , מוסדר, 35111גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הגדלת אחוזי הבנייה, חלוקת המגרש, תוספת יח"ד 

 A8למבנה מגורים א', תוספת חזית מסחרית למגרש 
 בשכונה ה', שגב שלום.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
נה מגורים א'. תוספת חזית בא. הגדלת זכויות בנייה למ

מ"ר  065יהיו  8Aבתא שטח בנייה מסחרית. זכויות ה
מ"ר  45מ"ר לחזית מסחרית + 155שטחים עיקריות+

 356יהיו בנייה זכויות ה 8Bשטחי שירות. בתא שטח 
 מ"ר שטחי שירות. 45מ"ר שטחים עיקריות+ 

 ב. חלוקת המגרש לשני תאי שטח.  
 קביעת השימושים ומגבלות הבנייה. ג. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ד. 
 הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.קביעת  ה. 
 שינוי גובה הבנייה. ו.  
 יח"ד בתחום התכנית. 1תוספת   ז. 

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 05תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  84155באר שבע  4וה והתק מחוז הדרום,
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-6163150

 טלפון:  ,שמעונים, שדרותבנייה מקומית לתכנון ול
58-6855656. 

 

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

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

 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
 מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

7/ 53/ 210/ 0 
הרחבה קהילתית  -קיבוץ ניר עם  שם התכנית:

 והסדרת שטח המחנה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 6 /150 /53 /1 מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 0/ 134/ 51/ 6 שינוי

 4/ 150/ 53/ 1 ביטול
 1548/ מק/ 1 ביטול

 / ב4/ 14תתל/  אישור ע"פ תת"ל
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ניר עם.יישוב: 

 34קיבוץ ניר עם נמצא מערבית לשדרות ולכביש מס' 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .0 - 4, 1 - 1חלקי חלקות:  056גוש: 
 .10, 13 - 11, 6חלקי חלקות:  051גוש: 
 .1חלקי חלקות:  055גוש: 
 .13, 8חלקי חלקות:  655גוש: 
 .1 - 6, 4חלקי חלקות:  651גוש: 

 X: 160250קואורדינטה 
 Y: 603250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
עם  .הסדרת יעודים  בתחום המחנה בקיבוץ ניר1

 בהתאמה לצרכי הקהילה:
תכנון שטחים ציבוריים לשימושים קהילתיים •   

 ותעסוקתיים.
 תכנון שטחים פתוחים ושטחי ספורט.•   
 תכנון מערך התנועה והחניות.•   
 יח"ד:  455-הרחבה והסדרה שטח המגורים הבנוי ל•   
 יח"ד במגרשי מגורים חדשים 158הוספת  א.    
 מגרשי מגורים בתחום המחנה. 151חלוקה ל ב.    
. התוויות מערך דרכים תואם את מערך הייעודים 1

 החדש
מ' מציר הדרך  155-הקלה בקו בניין בדרך ארצית מ .3
מ' באזור המוסך  81-מ' מציר הדרך, ול 54-55 -ל

 הקיים.
 שימור המורשת התרבותית של הקיבוץ. .4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בנייה חדשות בתחום ייעודי . קביעת הוראות ומגבלות 1

 המקרקעין ע"פ התכנית.

. חלוקת אזורי המגורים בתחום המחנה למתחמי 1
בנייה לפי צורכי השיוך ובהתאם למרקם הבנוי הקיים, 
לרבות קביעת גבולות חדשים למגרשים לשיוך של בתי 

 החברים הקיימים והגדרת מגרשים חדשים. 
 .יח"ד חדשות במגרשים חדשים 158. הוספת 3
. הגדרת מגרשים למבנים ומוסדות ציבור, למבנים 4

 ומוסדות ציבור ומשרדים ולשטחי ספורט ונופש.
וית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות וביטול ו. הת0

 דרכים קיימות.
מקרקע חקלאית לשטח פרטי פתוח, ייעוד . שינוי 6

לשטח ציבורי פתוח עבור טיפול נופי ומרכיבי בטחון, 
 ירותית.ילספורט ונופש לשטח לאטרקציה תלמגורים א', 

ממגורים לשטח למגורים מיוחד, למבנים ייעוד . שינוי 1
ומוסדות ציבור, למבנים ומוסדות ציבור ומשרדים, 
לשטח ציבורי פתוח, לספורט ונופש, לתיירות כפרית 

 רותית.יולשטח לאטרקציה תי
ממבני משק לספורט ונופש, ולתעשייה ייעוד . שינוי 8

 מלאכה.קלה ו
 כסי מורשת לשימור. קביעת נ5

 .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.15
 . קביעת שימושים. 11
 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.11

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6050ובילקוט הפרסומים  35/11/1511

 .16/11/1511, בתאריך 1318
 

הועדה המחוזית  משרדיאת בהתכנית האמורה נמצ
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי58-6163150טלפון:  84155
 טלפון: ,שמעונים, שדרותבנייה ית לתכנון ולמקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 58-6855656 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים

 מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
7/ 53/ 323/ 4 

 ערערה בנגב 3שכ'  73מגרש  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 – והבניה, התשכ"ה
 8/ 313/ 53 /1 מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 3/ 315/ 51/ 1 שינוי
 / א1/ 313/ 53/ 1 שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 ערערה בנגב   .יישוב: 

 



3251 ילקוט הפרסומים 6738, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014 

מס':  תכנית מפורטתמופקדת  שמעוניםבנייה לתכנון ול
1/ 53/ 040 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 116/ 53/ 1 כפיפות
 16משד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישעיישוב: 

 שטח חקלאי הצמוד מצפון למושב ישע
 בתחום מועצה אזורית: אשכול

 X 143155.555קואורדינטה 
 Y 013155.555קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .18, 11, 11, 5חלקות בחלקן , מוסדר, 155355גוש 

 

 :מטרת התכנית
 הקמת אזור תעסוקה למושב ישע.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מקרקע חקלאית לאזור תעסוקה ולדרך. ייעוד א. שינוי 

 למתן היתרי בנייה. ב. לקבוע תנאים
 ג. קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  05לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 84155באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
 ועדה העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-6163150

 58-6855656טלפון: שמעונים, בנייה מקומית לתכנון ול
 

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

בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בנייה התכנון וה
 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

7/ 53/ 115/ 10 
 שגב שלום -שכונה ה'  4מגרש  שם התכנית:

וק התכנון לח 85נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1560 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרוםבנייה לתכנון ול

 מס':  תכנית מפורטתמופקדת  שמעוניםבנייה לתכנון ול
1/ 53/ 115/ 16 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 15/ במ/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
, שגב 8שכונה ה', מגרש , מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 שלום 
 X 184005קואורדינאטה   
 Y 066610קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות: חלקי , מוסדר, 35111גוש: 

 

 :מטרת התכנית
הגדלת אחוזי הבנייה, חלוקת המגרש, תוספת יח"ד 

 A8למבנה מגורים א', תוספת חזית מסחרית למגרש 
 בשכונה ה', שגב שלום.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
נה מגורים א'. תוספת חזית בא. הגדלת זכויות בנייה למ

מ"ר  065יהיו  8Aבתא שטח בנייה מסחרית. זכויות ה
מ"ר  45מ"ר לחזית מסחרית + 155שטחים עיקריות+

 356יהיו בנייה זכויות ה 8Bשטחי שירות. בתא שטח 
 מ"ר שטחי שירות. 45מ"ר שטחים עיקריות+ 

 ב. חלוקת המגרש לשני תאי שטח.  
 קביעת השימושים ומגבלות הבנייה. ג. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ד. 
 הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.קביעת  ה. 
 שינוי גובה הבנייה. ו.  
 יח"ד בתחום התכנית. 1תוספת   ז. 

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 05תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  155סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  84155באר שבע  4וה והתק מחוז הדרום,
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 58-6163150

 טלפון:  ,שמעונים, שדרותבנייה מקומית לתכנון ול
58-6855656. 

 

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

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

 .1585 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
 מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 

7/ 53/ 210/ 0 
הרחבה קהילתית  -קיבוץ ניר עם  שם התכנית:

 והסדרת שטח המחנה
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 6 /150 /53 /1 מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 0/ 134/ 51/ 6 שינוי

 4/ 150/ 53/ 1 ביטול
 1548/ מק/ 1 ביטול

 / ב4/ 14תתל/  אישור ע"פ תת"ל
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ניר עם.יישוב: 

 34קיבוץ ניר עם נמצא מערבית לשדרות ולכביש מס' 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .0 - 4, 1 - 1חלקי חלקות:  056גוש: 
 .10, 13 - 11, 6חלקי חלקות:  051גוש: 
 .1חלקי חלקות:  055גוש: 
 .13, 8חלקי חלקות:  655גוש: 
 .1 - 6, 4חלקי חלקות:  651גוש: 

 X: 160250קואורדינטה 
 Y: 603250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
עם  .הסדרת יעודים  בתחום המחנה בקיבוץ ניר1

 בהתאמה לצרכי הקהילה:
תכנון שטחים ציבוריים לשימושים קהילתיים •   

 ותעסוקתיים.
 תכנון שטחים פתוחים ושטחי ספורט.•   
 תכנון מערך התנועה והחניות.•   
 יח"ד:  455-הרחבה והסדרה שטח המגורים הבנוי ל•   
 יח"ד במגרשי מגורים חדשים 158הוספת  א.    
 מגרשי מגורים בתחום המחנה. 151חלוקה ל ב.    
. התוויות מערך דרכים תואם את מערך הייעודים 1

 החדש
מ' מציר הדרך  155-הקלה בקו בניין בדרך ארצית מ .3
מ' באזור המוסך  81-מ' מציר הדרך, ול 54-55 -ל

 הקיים.
 שימור המורשת התרבותית של הקיבוץ. .4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בנייה חדשות בתחום ייעודי . קביעת הוראות ומגבלות 1

 המקרקעין ע"פ התכנית.

. חלוקת אזורי המגורים בתחום המחנה למתחמי 1
בנייה לפי צורכי השיוך ובהתאם למרקם הבנוי הקיים, 
לרבות קביעת גבולות חדשים למגרשים לשיוך של בתי 

 החברים הקיימים והגדרת מגרשים חדשים. 
 .יח"ד חדשות במגרשים חדשים 158. הוספת 3
. הגדרת מגרשים למבנים ומוסדות ציבור, למבנים 4

 ומוסדות ציבור ומשרדים ולשטחי ספורט ונופש.
וית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות וביטול ו. הת0

 דרכים קיימות.
מקרקע חקלאית לשטח פרטי פתוח, ייעוד . שינוי 6

לשטח ציבורי פתוח עבור טיפול נופי ומרכיבי בטחון, 
 ירותית.ילספורט ונופש לשטח לאטרקציה תלמגורים א', 

ממגורים לשטח למגורים מיוחד, למבנים ייעוד . שינוי 1
ומוסדות ציבור, למבנים ומוסדות ציבור ומשרדים, 
לשטח ציבורי פתוח, לספורט ונופש, לתיירות כפרית 

 רותית.יולשטח לאטרקציה תי
ממבני משק לספורט ונופש, ולתעשייה ייעוד . שינוי 8

 מלאכה.קלה ו
 כסי מורשת לשימור. קביעת נ5

 .קביעת תנאים למתן היתר בנייה.15
 . קביעת שימושים. 11
 .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.11

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6050ובילקוט הפרסומים  35/11/1511

 .16/11/1511, בתאריך 1318
 

הועדה המחוזית  משרדיאת בהתכנית האמורה נמצ
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי58-6163150טלפון:  84155
 טלפון: ,שמעונים, שדרותבנייה ית לתכנון ולמקומ

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 58-6855656 
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים

 מס': תכנית מפורטת  אישורהודעה בדבר 
7/ 53/ 323/ 4 

 ערערה בנגב 3שכ'  73מגרש  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 – והבניה, התשכ"ה
 8/ 313/ 53 /1 מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 3/ 315/ 51/ 1 שינוי
 / א1/ 313/ 53/ 1 שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 ערערה בנגב   .יישוב: 

 



ילקוט הפרסומים 6738, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014  3252

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , לא מוסדר, 155584גוש: 

 X: 203000קואורדינטה 
 Y: 562550קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 1/ 313/ 53/ 1בהתאם לתכנית  13

 

 ת התכנית:מטר
הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת קומה  שינוי קווי בניין,

 13יח"ד במגרש  8ל  1שלישית והגדלת מס" יח"ד מ 
 ערערה בנגב 3שכ" 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ל  -א-המרבים באזור מגוריםבנייה קביעת שטחי ה -א

 שטחים עיקריים מ"ר המהווה  1513מ"ר מתוכם  1515
 מ"ר לצורך שירות. 81ו 
שינוי קוו בניין אחורי, וצדדי וקדמי בהתאם למסומן  -ב

 בתשריט. 
 קביעת התכליות והשימושים. -ג
 קביעת הנחיות לתשתיות. -ד
 קביעת התנאים למתן היתרי בנייה. -ה

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6053ובילקוט הפרסומים  16/54/1513

 .15/50/1513, בתאריך 4144
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ה ועד :. וכן במשרדי58-6163150טלפון:  84155
 טלפון:  ,שדרות שמעונים,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 58-6855656
 באתרלקהל, ו ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  תמר
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 70 /255 /51 /25מס': מפורטת 
נאות הכיכר אזור מגורים  03מגרש  שם התכנית:

 וארוח כפרי
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 16 /155 /51 /15מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 11/ 155/ 51/ 15 שינוי

 

 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 03נאות הככר רחוב: נאות הכיכר יישוב: 
-במושב נאות הכיכר, ממוקם בשוליו הדרום 03מגרש 

-מזרחיים של תחום המגורים. מצד מזרח ומצד דרום
-. מצד צפון11הינו תחום בדרך היקפית מס'  –מערב 

 01 -ו 04גובל במגרשים  –מערב -רח וצפוןמז
 )בהתאמה(.

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .1חלקי חלקות:  35563גוש: 
 .4חלקי חלקות:  35651גוש: 

 X: 236140קואורדינטה 
 Y: 537885קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
כפרי, -תכנית זו באה לאשר תוספת זכויות לצרכי אירוח

הקרקע, ממגורים בנחלה חקלאית, למגורים ייעוד ושינוי 
 בישוב כפרי, במושב נאות הכיכר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הבינוי במגרש שייעודו החדש: "מגורים בישוב כפרי", 

-יכלול מלבד בית המגורים למשפחה, גם "יחידות אירוח
-כפרי, בהתאם לתקנים הפיסיים לתכנון וסיווג מתקני

יותרו כל השימושים אכסון של משרד התיירות". 
המותרים באזור מגורים בישוב חקלאי )לפי תכנית מס' 

כפרי -(, בנוסף להקמת "יחידות אירוח11/155/51/15
בהתאם לתקנים הפיסיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון של 
משרד התיירות" )צימרים( ומבנה שירות לטובתם, 
בהתאם לטבלת הזכויות והוראות הבניה. יחידות אלו 

ללא חיבור לבית המגורים. שטחה של כל יחידה  ייבנו
מ"ר   15 -מ"ר ברוטו, ולא יפחת מ 45כזו לא יעלה על 

דר שינה אחד ששטחו ברוטו. כל יחידה תכלול לפחות ח
מ"ר, וכן מערכת שירותים ומטבחון  14 -לא יקטן מ

 נפרדים.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 6415ובילקוט הפרסומים  15/54/1511

 .11/50/1511, בתאריך 4158עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי58-6163150טלפון:  84155
טלפון:  ,86515תמר, נוה זהר בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 58-6688841
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 אבי הלר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז דרום 
 

 



3253 ילקוט הפרסומים 6738, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014 

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

פ.ס.א.מ.נכסיםוהשקעותבע"מ
)ח"פ 51-297627-5(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 20.2.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
הרצל 87, רמלה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמיחיזלצר, עו"ד, מפרק 

 
אםטיטקבע"מ
)ח"פ 51-361243-2(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.2.2014, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות',  דנהירש 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
אודידנהירש, עו"ד, מפרק 

 
גוטרייךיוסףושרגאהחזקותבע"מ

)ח"פ 51-258524-1(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.2.2014, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות',  דנהירש 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
אודידנהירש, עו"ד, מפרק 

 
כנרתרצוןפיקובסקיעו"ד

)ח"פ 51-435620-3(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.2.2014, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות',  דנהירש 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 
החברה.

אודידנהירש, עו"ד, מפרק 
 

אודלגבריםוילדיםבע"מ
)ח"פ 51-456852-6(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.2.2014, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות',  דנהירש 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
אודידנהירש, עו"ד, מפרק 

 
זרםאחרבע"מ

)ח"פ 51-285625-3(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.2.2014, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות',  דנהירש 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
אודידנהירש, עו"ד, מפרק 

 
ק.ב.עלנירבע"מ
)ח"פ 51-419393-7(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,2.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופרברונר, מפרק 

 
גזפחםהחולהבע"מ

)ח"פ 51-419560-1(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,2.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: , לא מוסדר, 155584גוש: 

 X: 203000קואורדינטה 
 Y: 562550קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 1/ 313/ 53/ 1בהתאם לתכנית  13

 

 ת התכנית:מטר
הגדלת אחוזי בנייה ,תוספת קומה  שינוי קווי בניין,

 13יח"ד במגרש  8ל  1שלישית והגדלת מס" יח"ד מ 
 ערערה בנגב 3שכ" 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ל  -א-המרבים באזור מגוריםבנייה קביעת שטחי ה -א

 שטחים עיקריים מ"ר המהווה  1513מ"ר מתוכם  1515
 מ"ר לצורך שירות. 81ו 
שינוי קוו בניין אחורי, וצדדי וקדמי בהתאם למסומן  -ב

 בתשריט. 
 קביעת התכליות והשימושים. -ג
 קביעת הנחיות לתשתיות. -ד
 קביעת התנאים למתן היתרי בנייה. -ה

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6053ובילקוט הפרסומים  16/54/1513

 .15/50/1513, בתאריך 4144
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ה ועד :. וכן במשרדי58-6163150טלפון:  84155
 טלפון:  ,שדרות שמעונים,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 58-6855656
 באתרלקהל, ו ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  תמר
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 70 /255 /51 /25מס': מפורטת 
נאות הכיכר אזור מגורים  03מגרש  שם התכנית:

 וארוח כפרי
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 16 /155 /51 /15מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 11/ 155/ 51/ 15 שינוי

 

 
 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 03נאות הככר רחוב: נאות הכיכר יישוב: 
-במושב נאות הכיכר, ממוקם בשוליו הדרום 03מגרש 

-מזרחיים של תחום המגורים. מצד מזרח ומצד דרום
-. מצד צפון11הינו תחום בדרך היקפית מס'  –מערב 

 01 -ו 04גובל במגרשים  –מערב -רח וצפוןמז
 )בהתאמה(.

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .1חלקי חלקות:  35563גוש: 
 .4חלקי חלקות:  35651גוש: 

 X: 236140קואורדינטה 
 Y: 537885קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
כפרי, -תכנית זו באה לאשר תוספת זכויות לצרכי אירוח

הקרקע, ממגורים בנחלה חקלאית, למגורים ייעוד ושינוי 
 בישוב כפרי, במושב נאות הכיכר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הבינוי במגרש שייעודו החדש: "מגורים בישוב כפרי", 

-יכלול מלבד בית המגורים למשפחה, גם "יחידות אירוח
-כפרי, בהתאם לתקנים הפיסיים לתכנון וסיווג מתקני

יותרו כל השימושים אכסון של משרד התיירות". 
המותרים באזור מגורים בישוב חקלאי )לפי תכנית מס' 

כפרי -(, בנוסף להקמת "יחידות אירוח11/155/51/15
בהתאם לתקנים הפיסיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון של 
משרד התיירות" )צימרים( ומבנה שירות לטובתם, 
בהתאם לטבלת הזכויות והוראות הבניה. יחידות אלו 

ללא חיבור לבית המגורים. שטחה של כל יחידה  ייבנו
מ"ר   15 -מ"ר ברוטו, ולא יפחת מ 45כזו לא יעלה על 

דר שינה אחד ששטחו ברוטו. כל יחידה תכלול לפחות ח
מ"ר, וכן מערכת שירותים ומטבחון  14 -לא יקטן מ

 נפרדים.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעב, 6415ובילקוט הפרסומים  15/54/1511

 .11/50/1511, בתאריך 4158עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי58-6163150טלפון:  84155
טלפון:  ,86515תמר, נוה זהר בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 58-6688841
 באתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

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

 אבי הלר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז דרום 
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נירכספי, מפרק 
 

מנונתיבייםבע"מ
)ח"פ 51-047203-8(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 13.3.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
פל-ים 6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עפראטיאס, עו"ד, מפרק 

 
הבוקמדיקלבע"מ

)ח"פ 51-162764-8(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,11.00 בשעה   ,13.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרסלגולדברג, מפרקת 

 
מד.סי.סיחילוץאויריבע"מ

)ח"פ 51-346367-9(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,18.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אריה שנקר 14, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שיוולובלסקי, עו"ד, מפרק 

 
סייפלנדסוכנותלביטוחבע"מ

)ח"פ 51-331177-9(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,18.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אריה שנקר 14, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שיוולובלסקי, עו"ד, מפרק 

 

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופרברונר, מפרק 
 

באלאנספיטנסקלאבבע"מ
)ח"פ 51-417478-8(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,9.30 בשעה   ,5.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
משה גושן 63/3, קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורליאוחנה, עו"ד, מפרקת 

 
צעדאחדחברהלשיווקופרויקטיםבע"מ

)ח"פ 51-278597-3(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.3.2014, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גלוזמן 
אביב,  תל   ,29 קומה  המרובע,  המגדל   ,5 עזריאלי  מרכז  ושות', 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אורןהראל, עו"ד, מפרק 

 
ל.קפהבריכתגורדוןבע"מ

)ח"פ 51-430441-9(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,16.00 10.3.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 גבירול  אבן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נירכספי, מפרק 

 

ל.ביתקפהג'יראשוןבע"מ
)ח"פ 51-420734-9(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 10.3.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 גבירול  אבן 
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ניאוביבע"מ
)ח"פ 51-454962-5(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.3.2014, בשעה 16.00, במשרד עו"ד אביטן, אלישיב, 
שחם, רח' בן גוריון 2, קומה 23, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיוראשחם, מפרק 

 
פבריקסמקבוצתשכטרבע"מ

)ח"פ 51-334874-8(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,1.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אבא הלל 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאולשכטר, מפרק 

 
פולשקיתבע"מ
)ח"פ 51-076191-9(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חזקיהו המלך 39, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרןזאבגרוסברד, מפרק 

גירהאוסבע"מ
)ח"פ 51-415693-4(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קהילת 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,19 לודג' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומיתלפיד, מפרקת 

 

אי.טי.פי.הולדקסבע"מ
)ח"פ 51-100521-7(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,18.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אריה שנקר 14, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שיוולובלסקי, עו"ד, מפרק 

 
חלקה711בגוש1496תלאביביפובע"מ

)ח"פ 51-016322-3(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,11.00 18.3.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ריב"ל 26, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמהקרסו, מפרק 

 
עיליוירוןבע"מ
)ח"פ 51-283446-6(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19.3.2014, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
האורן 2, טל אל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עיליגולן, מפרק 

 
פרפקטבאלאנסבע"מ

)ח"פ 51-467278-1(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלכינוסאסיפהסופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,15.00 20.3.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  העין,  ראש   ,81 באייר  הא' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרוןשקד, עו"ד, מפרק 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,23.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורישהין, מפרק

די.אל.אסהדרכהבע"מ
)ח"פ 51-249835-3(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 10.12.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב זאבי באלאסיאנו, 

טל' 054-6622112, למפרק החברה.

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

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

 ,31.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' טשרניחובסקי 47/8, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אביבזאביבאלאסיאנו, מפרק

אביוסמדריעוץושיווקבע"מ
)ח"פ 51-219014-1(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,26.11.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי דאלי, מרח' 

התאנה 12, נורדיה, טל' 052-8461183, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2014, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבידאלי, מפרק

ח.י.השרוןייזוםוהשקעותבע"מ
)ח"פ 51-438787-7(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 29.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז בניהו, מרח' חוני 

המעגל 39, הרצליה, טל' 054-4954935, למפרק החברה.

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

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

 ,20.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארזבניהו, מפרק

סיטרוסניהולנכסיםבע"מ
)ח"פ 51-438907-1(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 14.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל רם, מרח' הזמיר 10, 

רמת גן, טל' 054-6812136, למפרק החברה.

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

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

 ,14.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלרם, מפרק

א.שהיןיזוםוהשקעותבע"מ
)ח"פ 51-240870-9(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 12.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי שהין, מרח' רות 7, 

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.5.2014, בשעה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  ושות',  אלקיים  במשרד   ,12.00
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורוןאלקיים, עו"ד, מפרק

ס.חלביובניובע"מ
)ח"פ 51-390200-7(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 12.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סאמר חלבי, ת"ד 3648, 

דלית אל כרמל 30056, למפרק החברה.

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

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

 ,12.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סאמרחלבי, מפרק

שוקימזגניםבע"מ
)ח"פ 51-236400-1(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,29.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי שמואל 

פרץ, מרח' הבונים 16, נתניה 42504, למפרק החברה.

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

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

 ,15.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שישמואלפרץ, עו"ד, מפרק

ע.נ.קהניקיוןוהגינוןבע"מ
)ח"פ 51-320072-5(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,26.11.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי דאלי, מרח' 

התאנה 12, נורדיה, טל' 052-8461183, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבידאלי, מפרק

קשתכרוגיהבע"מ
)ח"פ 51-331125-8(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 8.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דניאל עשור, מרח' 

ביאליק 164, קומה 11, רמת גן, טל' 03-6103434, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.4.2014, בשעה 
16.00, 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.

דניאלעשור, רו"ח, מפרק

LOTUS CONTENT AND PRODUCTIONS LTD
)ח"פ 51-433430-9(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 31.12.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים, מרח' 

נירים 3, תל אביב 67060, למפרק החברה.
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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.

 ,29.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרד 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.

אוריתדואק, מפרקת

צוקרוסרמיקייחסיציבורופרסוםבע"מ
)ח"פ 51-187761-5(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקתוהודעהעלכינוס
אסיפהסופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 12.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאירה צוקרוסר, ת"ז 

54213103, 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.

 ,12.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד אלעד ליבלינג, רח' קפלן 12, תל אביב, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מאירהצוקרוסר, מפרקת

איתנים)א.ג(פרוייקטיםבע"מ
)ח"פ 51-272952-6(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 6.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן גוראל, מרח' יהודה 

המכבי 12, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,21.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתןגוראל, מפרק

מאירלוסטיגמוצריחשמלביתייםבע"מ
)ח"פ 51-341817-8(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 8.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עודד לבינסון, מרח' 

קרן היסוד 27, ירושלים, טל' 02-6731000, למפרק החברה.

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

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

 ,20.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודדלבינסון, עו"ד, מפרק

פנתרטקסטילים)7791(בע"מ
)ח"פ 51-075977-2(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 7.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי סלמה, מרח' 

כנרת 5, מגדל בסר 3, בני ברק, טל' 03-6174003, למפרק החברה.

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

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

 ,20.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסיסלמה, עו"ד, מפרק

אקרו-בורדבע"מ
)ח"פ 51-326319-4(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקתוהודעהעלכינוס
אסיפהסופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 9.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורית דואק, מרח' האגוז 

1, יהוד-מונוסון, טל' 054-4990953, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,21.2.2014 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.

איתןגוראל, מפרק

הרשקואריהעבודותריהוטבע"מ
)ח"פ 51-096630-2(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,26.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל חריף,  
 ,03-5600121 פקס'   ,03-5668222 טל'  אביב,  תל   ,13 בלוך  מרח' 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,26.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד עורכי דין שחר - רוזנשטיין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

איילחריף, עו"ד, מפרק

ד"ררוטזקרנה
)ח"פ 51-340283-4(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה החלטה במניין 
גואלמן,  ולמנות את עו"ד אבינעם  חוקי לפרק את החברה מרצון 

יישוב נריה, ד"נ מודיעין 71937, טל' 02-5832023, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.3.2014, בשעה 
8.00, במשרד 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.

אבינעםגואלמן, עו"ד, מפרק

נאמנותצומתמורשהבע"מ
)ח"פ 51-206329-8(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 6.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן גוראל, מרח' יהודה 

המכבי 12, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,21.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתןגוראל, מפרק

א.ג.א.י.ז.י.הולדינגסבע"מ
)ח"פ 51-195968-6(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 6.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן גוראל, מרח' יהודה 

המכבי 12, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,21.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתןגוראל, מפרק

א.מ.ג.ו.ר.א.השקעותבע"מ
)ח"פ 51-193057-0(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 6.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן גוראל, מרח' יהודה 

המכבי 12, תל אביב, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.3.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דודאבוקסיס, מפרק

פי.טי.אם.איבע"מ
)ח"פ 51-418819-2(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,20.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר כרמי, מרח' 

אוסישקין 48, רמת השרון, טל' 054-4303858, למפרק החברה.

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

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

 ,13.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ראש   ,16 המלאכה  רח'  זליקוביץ,  גנית  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  העין, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עפרכרמי, מפרק

א.דמקורארונותבע"מ
)ח"פ 51-266939-1(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

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 5.1.2014, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  אילוז,  סימון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

החלוצים 9/16, אשדוד, למפרק החברה.

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

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

 ,13.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי החברה, 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.

סימוןאילוז, מפרק

דורוןשוקבע"מ
)ח"פ 51-281408-8(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,5.1.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שוק, ת"ז 

057226045, מרח' סשה ארגוב 9, כפר סבא, למפרק החברה.

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

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

 ,6.3.2014 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.

דורוןשוק, מפרק

דאבסטלציהשרותיםובנייהבע"מ
)ח"פ 51-337526-1(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,17.11.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אבוקסיס, 

מרח' הברוש 9, מבשרת ציון, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.3.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דודאבוקסיס, מפרק

א.ד.נויהייזוםובנייהבע"מ
)ח"פ 51-426513-1(

)בפירוק מרצון(

הודעהעלפירוקמרצוןומינוימפרקוהודעהעלכינוסאסיפה
סופית)בפירוקמרצוןעםהצהרתכושרפירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,17.11.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אבוקסיס, 

מרח' הברוש 9, מבשרת ציון, למפרק החברה.




