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הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

)סדרי העבודה של הוועדה  לפי סעיף 13 לכללי השפיטה 
לבחירת שופטים(, התשמ"ד-11984, אני מודיעה כי ישיבת ועדת 
החליטה   ,)2014 במאי   21( התשע"ד  באייר  כ"א  מיום  הבחירה 

לבחור במפורטים להלן:

השופט יוסף בן–חמו - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בנצרת;

בית המשפט  לכהונת שופטת   - )צביאלי(  רנר  השופטת שירלי 
המחוזי בירושלים;

המחוזי  המשפט  בית  שופטת  לכהונת   - בש  רונית  השופטת 
בחיפה;

המשפט  בית  שופטת  לכהונת   - וינשטיין  אורית  הדין  עורכת 
המחוזי בחיפה;

עורך הדין נמרוד אשכול - לכהונת שופט בתי משפט השלום 
במחוז תל–אביב-יפו;

הרשם משה הולצמן - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז 
דרום;

עורך הדין שמואל בר–יוסף - לכהונת שופט בתי משפט השלום 
)ענייני משפחה( במחוז תל–אביב-יפו;

השופט אלון אופיר - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז 
דרום;

משפט  בתי  שופטת  לכהונת   - אליהו  מירב  הוצל"פ  רשמת 
השלום )ענייני משפחה( במחוז מרכז;

עורכת הדין רונית פוזננסקי-כץ - לכהונת שופטת בתי משפט 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין אילן סלע - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז 
תל–אביב-יפו;

משפט  בתי  שופטת  לכהונת   - גרבי  אילת  כוכבה  השופטת 
השלום במחוז דרום;

הרשמת דנה עופר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז 
חיפה;

עורכת הדין מירית פולוס - לכהונת שופטת בתי משפט השלום 
)ענייני משפחה( במחוז מרכז;

משפט  בתי  שופט  לכהונת   - הרמלין  חיים  איתי  הדין  עורך 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורכת הדין אפרת אור )אליאס( - לכהונת שופטת בתי משפט 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

הרשמת צבייה )טובה( גרדשטיין פפקין - לכהונת שופטת בתי 
משפט השלום במחוז מרכז;

עורכת הדין פנינה נויבירט - לכהונת שופטת בתי משפט השלום 
במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין אמיר סלאמה - לכהונת שופט בתי משפט השלום 
במחוז חיפה;

משפט  בתי  שופטת  לכהונת   - ציון  הר  ליאת  הוצל"פ  רשמת 
השלום במחוז מרכז;

עורכת הדין ג'ויה סקפה-שפירא - לכהונת שופטת בתי משפט 
השלום במחוז ירושלים;

 
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370; התשנ"ד, עמ' 218.  1

השלום  משפט  בתי  שופטת  לכהונת   - אזולאי  קרן  הדין  עורכת 
במחוז ירושלים;

בבתי  בכירה  רשמת  לכהונת   - ג'באלי  רביע  הוצל"פ  רשמת 
משפט השלום במחוז צפון.

כ"ו באייר התשע"ד )26 במאי 2014(
)חמ 3-1803-ה1(

ציפי לבני  
        שרת המשפטים

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
מתוקף  מינה  המדינה  שנשיא  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984, 

סמכותו לפי סעיף 4 לחוק–יסוד: השפיטה2 את:

השופט יוסף בן–חמו - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בנצרת;

השופטת שירלי רנר )צביאלי( - לכהונת שופטת בית המשפט 
המחוזי בירושלים;

המחוזי  המשפט  בית  שופטת  לכהונת   - בש  רונית  השופטת 
בחיפה;

בית המשפט  שופטת  לכהונת   - וינשטיין  אורית  הדין  עורכת 
המחוזי בחיפה;

עורך הדין נמרוד אשכול - לכהונת שופט בתי משפט השלום 
במחוז תל–אביב-יפו;

השלום  משפט  בתי  שופט  לכהונת   - הולצמן  משה  הרשם 
במחוז דרום;

עורך הדין שמואל בר–יוסף - לכהונת שופט בתי משפט השלום 
)ענייני משפחה( במחוז תל–אביב-יפו;

השופט אלון אופיר - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז 
דרום;

השלום  משפט  בתי  שופטת  לכהונת   - אליהו  מירב  הרשמת 
)ענייני משפחה( במחוז מרכז;

עורכת הדין רונית פוזננסקי-כץ - לכהונת שופטת בתי משפט 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין אילן סלע - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז 
תל–אביב-יפו;

משפט  בתי  שופטת  לכהונת   - גרבי  אילת  כוכבה  השופטת 
השלום במחוז דרום;

הרשמת דנה עופר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז 
חיפה;

עורכת הדין מירית פולוס - לכהונת שופטת בתי משפט השלום 
)ענייני משפחה( במחוז מרכז;

משפט  בתי  שופט  לכהונת   - הרמלין  חיים  איתי  הדין  עורך 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורכת הדין אפרת אור )אליאס( - לכהונת שופטת בתי משפט 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

הרשמת צבייה )טובה( גרדשטיין פפקין - לכהונת שופטת בתי 
משפט השלום במחוז מרכז;

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.  2
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עורכת הדין פנינה נויבירט - לכהונת שופטת בתי משפט השלום 
במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין אמיר סלאמה - לכהונת שופט בתי משפט השלום 
במחוז חיפה;

בתי משפט השלום  שופטת  לכהונת   - ציון  הר  ליאת  הרשמת 
במחוז מרכז;

עורכת הדין ג'ויה סקפה-שפירא - לכהונת שופטת בתי משפט 
השלום במחוז ירושלים;

השלום  משפט  בתי  שופטת  לכהונת   - אזולאי  קרן  הדין  עורכת 
במחוז ירושלים.

תוקף המינויים מיום כ' בסיוון התשע"ד )18 ביוני 2014(.

כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני 2014(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
        שרת המשפטים

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב  לחוק   25 סעיף  לפי  צו 
שמספרו   ,)2014 ביוני   19( התשע"ד  בסיוון  כ"א  מיום  הכללי, 
בפנקס ההסכמים הקיבוציים 70262014, בין נשיאות הארגונים 
העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ושעניינו 
עדכון גובה דמי הבראה ל–378 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

ח' בתמוז התשע"ד )6 ביולי 2014(
)חמ 3-107-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.  1

הודעה בדבר הענקת סמכויות
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

)בזק  התקשורת  לחוק  4)ו()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מעניק לחברת 
בזק בינלאומי בע"מ, שהיא בעלת רישיון כללי למתן שירותי 

בזק בין–לאומיים, את הסמכויות המנויות בפרק ו' לחוק.

י"א בתמוז התשע"ד )9 ביולי 2014(
)חמ 3-1723(

גלעד ארדן  
שר התקשורת  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 530.  1

 הודעה על מינוי מנהל הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, 
התשס"ו-2006

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק הרשות 
הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, התשס"ו-12006, ולפי 

הצעת מועצת הרשות, מיניתי את מרדכי בהירי דואני, למנהל 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, במקומו של רון מוסקוביץ2.

תוקף המינוי מיום ה' באב התשע"ד )1 באוגוסט 2014(.

ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(
)חמ 3-3667(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י"פ התשע"א, עמ' 1824.  2

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שנאצלה לי2, אני ממנה את ראש מדור גביית ארנונה בעיריית 
גבייה, לצורך  )להלן - העירייה(, ענת עקיבא, לפקידת  נתניה 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 

ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין.

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-18( 

שוקי אמרני  
המנהל הכללי                    __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11941, אני מודיע כי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת 
ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 
- "דירקטוריון" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' ח-2421-06 )להלן 
- החוזר(; מועד תחילת התיקונים להוראה ביום פרסום החוזר 

באינטרנט - כ"ו באייר התשע"ד )26 במאי 2014(.

י"ח בתמוז התשע"ד )16 ביולי 2014(
)חמ 3-3537(

דוד זקן  
__________                              המפקח על הבנקים

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 335 - "ניהול 
בחוזר מס' ח-2422-06  )להלן - ההוראה(,  המשכיות עסקית" 
)להלן - החוזר(; מועד תחילת התיקונים להוראה ביום פרסום 

החוזר באינטרנט - כ"ו באייר התשע"ד )26 במאי 2014(.

י"ח בתמוז התשע"ד )16 ביולי 2014(
)חמ 3-3537(

דוד זקן  
__________                               המפקח על הבנקים

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1
__________

ס"ח התשס"ו, עמ' 347.  1
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הודעה בדבר מתן ארכה לתקופת הגשת הערות הוועדות 
המחוזיות והשגות הציבור בתכנית לתשתית לאומית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -1965

התכנון  לחוק  76ג)8(  סעיף  לפי  הודעה   בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965, כי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה 
בישיבתה  הארצית(,  הוועדה   - )להלן  לאומיות  תשתיות  של 
מס' 02/2014 מיום ג' באדר התשע"ד )3 בפברואר 2014( החליטה 
הוועדות  הערות  הגשת  לתקופת  ימים   14 של  ארכה  מתן  על 
מספר  לאומית,  לתשתית  בתכנית  הציבור  והשגות  המחוזיות 
תת"ל 38 - שדרוג כביש 65 בקטע גן שמואל - אורחאן מגידו 

)להלן - התכנית(.

מקום הצגת התכנית: 

על  ההשפעה  תסקיר  לרבות  התכנית  של  שלם  עותק 
הסביבה נמצא במזכירות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של 
תשתיות לאומיות, במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה; 
במשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה מחוז צפון וחיפה 
מנשה  עירון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדות  ובמשרדי 

אלונה, יזרעאלים, חדרה ושומרון.

התכנית  הוראות  הכולל:  התכנית  ממסמכי  חלקי  עותק 
המחוזיות  הוועדות  במשרדי  נמצא  מוצע  מצב  ותשריט 
לתכנון ולבנייה במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא חלה 

התכנית: תל אביב, מרכז, דרום וירושלים.

של  האינטרנט  באתר  גם  התכנית  במסמכי  לעיין  ניתן 
חברת נתיבי ישראל בכתובת: http://www.iroads.co.il )בתוך 
"פרויקטים  ולבחור  "פרויקטים"  לשונית  על  לעמוד  יש  האתר 
 65 מס'  כביש  "שדרוג  לבחור  יש  הרשימה  מתוך   > בהפקדה" 
למסמכי התכנית  הגישה  מגידו";  אורחאן   - גן שמואל  בקטע 

תופיע בעמודה השמאלית של הדף שייפתח(.

המועד להגשת הערות והשגות:

כל  מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, וכל מי 
שרשאי לפי סעיף 100 לחוק להגיש התנגדות לתכנית, הרואה 
הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
 24( התשע"ד  א'  באדר  כ"ד  לתאריך  עד  לתכנית  והשגותיו 
בפברואר 2014(, לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות 
לתכנון  המחוזיות  הוועדות  למשרדי  העתק  עם  לאומיות, 
ולבנייה במחוז צפון  או חיפה, משרד הפנים. הפנייה לוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות תהיה בכתב, 

בשלושה העתקים, ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים.

תקופת  בתום  מיד  חוקר  לפני  לשימוע  יזומנו  המשיגים 
הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים 

ליצירת קשר: כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, טלפון ופקס.

מועדי השימועים הם: כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 
2014(, ל' באדר א' התשע"ד )2 במרס 2014(, ב' באדר ב' התשע"ד 
ז' באדר  )6 במרס 2014(,  ד' באדר ב' התשע"ד  )4 במרס 2014(, 
ייתכנו  החוקר  להחלטת  בהתאם   .)2014 במרס   9( ב' התשע"ד 

מועדים נוספים. 

עיון במסמכי התכנית:

במשרדי  התכנית  במסמכי  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות 

האמורים פתוחים לקהל:

                                
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ט, עמ' 330.  1

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגיד, נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 403 - "הטבות 
לא בנקאיות ללקוחות" ותיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין 
מס' 470 - "כרטיסי חיוב", בחוזר מס' ח-2424-06, ולפיו מועד 
תחילת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 403 והתיקונים להוראת 
ניהול בנקאי תקין מס' 470, ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 
עם  ספציפיים  הסכמים  ואולם  התחילה(;  יום   - )להלן   )2015
התחילה  יום  לפני  שנוצרו  הבנקאיים  התאגידים  לקוחות 
ואשר כוללים הטבות לא בנקאיות ללקוחות המותנות בתנאים 

כלשהם, יישארו בתוקף עד לתאריך שנקבע בהם.

י"ח בתמוז התשע"ד )16 ביולי 2014(
)חמ 3-3537(

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג( לחוק כבישי אגרה )מנהרות 
הכרמל(, התשנ"ה-11995, ובכפוף לתנאי חוזה הזיכיון שנחתם 
בעל   - )להלן  בע"מ  כרמלטון  לקבוצת  ישראל  מדינת  בין 

הזיכיון(, אני מודיע לאמור:

בהודעה זו -  .1

"קטע" - כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( 
תשלומים(,  ואכיפת  אגרה  בתשלום  החיוב  )אופן 

התש"ע-22010;

ציבורי"  "רכב  פרטי",  "רכב  עבודה",  "רכב  מסחרי",  "רכב 
חדש[,  ]נוסח  התעבורה  בפקודת  כהגדרתם   -

התשכ"א-31961;

סכומי   ,)2014 ביולי   1( התשע"ד  בתמוז  ג'  שלישי  מיום   .2
בכבישי  נסיעה  בעד  הזיכיון  בעל  בידי  שייגבו  האגרה 

מנהרות הכרמל לגבי נסיעה בקטע, הם כמפורט להלן:

ברכב פרטי - 7.45 שקלים חדשים;  )1(

ברכב ציבורי, וברכב אחר המיועד לפי מבנהו להסעת   )2(
שקלים   22.35  - הנהג  על  נוסף  יותר  או  אנשים   10

חדשים;

הכולל  שמשקלם  עבודה  ברכב  או  מסחרי  ברכב   )3(
המותר עולה על 4,000 ק"ג - 37.25 שקלים חדשים.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-4170( 

ערן בן–ארוש  
המנהל הכללי של קבוצת  

כרמלטון בע"מ - בעל הזיכיון  
__________                                  במנהרות הכרמל

ס"ח התשנ"ה, עמ' 439; התשס"ט, עמ' 199; י"פ התשע"ד, עמ' 5074.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 1133.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  3
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הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

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

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 9/14.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: דרך השכונה;

דרום: מרדכי עג'מי;

מזרח: יהודה ויוסף אל שער;

מערב: מאיר עג'מי.

זיהוי: ספר 1015, דף 965.

זיהוי נוסף: גוש )ש( 30047, חלקה 82.

המס' הישן של החלקה: 10/4 ירושלים )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: רוס קולינר, שני קולינר.

התיקון המבוקש:

המען: ירושלים.

שטח החלקה: 57 מ"ר.

הגבולות:

צפון: רח' רמה דרך;  

דרום: בית חלקה 14;  

מזרח: בית חלקה 13 + תכנית 503/08;  

מערב: בית חלקה 11.  

ומתייחסת   763/2012 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר 1015, דף 965 )גוש 
)ש( 30047, חלקה 82(. במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח 

החלקה הרשום וכן את גבולותיה המעודכנים.

ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(

יעל ענתבי-שרון  
מפקחת על רישום המקרקעין  

ולבנייה של תשתיות לאומיות,  הוועדה הארצית לתכנון   )1(
רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, 

פקס' 02-5697997;

 ,2 קפלן  רח'  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  ארכיב   )2(
פקס'   ,02-6701556/646 טל   ,91061 ירושלים   ,6158  ת"ד 

;02-6701633

שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )3( 
פקס'  ,04-8633427 טל  חיפה,  הממשלה,  קריית   15 ים   פל 

;04-8633432

קריית  צפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )4(
 ,04-6508508 טל'   ,17105 עלית  נצרת   ,595 ת"ד  הממשלה, 

פקס' 04-6508560;

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, רח' הלל יפה 9,   )5(
ת"ד 16, חדרה 38100, טל' 04-6303742/1, פקס' 04-6333014;

מרכז  מנשה-אלונה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   )6(
פקס'  ,04-6177303 טל'   ,37845 חפר  ד"נ  מנשה,   אזורים 

;04-6177398

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון, רח' המייסדים   )7(
פקס'   ,04-6395522 טל'   ,30900 יעקב  זכרון   ,58 ת"ד   ,54 

;04-6397765

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, קיבוץ מזרע,   )8(
 ,04-6429660 טל'   ,18120 עפולה   ,90000 ת"ד  יזרעאלים, 

פקס' 04-6425071;

כפר   ,241 ת"ד  עירון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   )9(
עארה 30025, טל' 04-6351769, פקס' 04-6358293;

תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:  

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל   )10(
91, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס' 

;08-9788418

רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )11(
שלומציון המלכה 1, בניין ג'נרלי, ירושלים, טל' 02-6290203, 

פקס' 02-6290293;

דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )12(
פקס'   ,03-7632580 טל'   ,67012 אביב  תל   ,125 בגין   מנחם 

;03-7632581

קריית  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )13(
טל'  שבע,  באר   ,68 ת"ד   ,4 התקווה  רח'   הממשלה, 

08-6263791, פקס' 08-6263797.

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של 
ממועד  ימים  כשבוע  בתוך  בלבד  המחייבים  התכנית  מסמכי 
פרסום הודעה זו, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד 
הפנים, בטל' 03-9298115, בימים א' - ה' בשעות 09:00 - 16:00.

הפנים:   משרד  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
 >--- ובנייה"  "תכנון  הכותרת  תחת   www.moin.gov.il
תכנון  בענייני  "הודעות   >--- ופרוטוקולים"  עררים  "תכניות 

ובנייה קבצי תקנון ותשריט מ–15.7.10".

ג' באדר א' התשע"ד )3 בפברואר 2014(
)חמ 3-697-ה3(

                                               שוקי אמרני
                                        מנהל כללי בפועל

                                ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  חיפה
 

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

1040010410  
 הסדרת בנייה קיימת   4402שם התכנית: חפ/

 א42בשד' טרומפלדור 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –התשכ"ה והבניה, 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס':  

1540010410. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 באות:המתייחסת לתכניות ה
 מספר התכנית סוג היחס

 / ה448חפ/  שינוי
 119חפ/  שינוי
 5/ יב/ 5011חפ/ מק/  שינוי
 448חפ/  שינוי
 / יב5011חפ/  שינוי

 / פמ5011חפ/ מק/  כפיפות
 1/ י/ 448חפ/  כפיפות
 49תמא/  כפיפות
 4/ י/ 448חפ/ מק/  כפיפות
 / גב5011חפ/ מק/  כפיפות
 5459חפ/  כפיפות
 5/ י/ 448חפ/  כפיפות
 / י448חפ/  כפיפות
 0/ יב/ 5011חפ/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 42יישוב: חיפה רחוב: שד טרומפלדור 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .98חלקות במלואן:  51991גוש: 
 .540חלקי חלקות:  51991גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת בנייה קיימת

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 . תוספת שטחי בנייה עיקריים.5
 ן המאושרים.י. שינוי בקוי הבני4
 . קביעת הוראות בנייה.4
 . תוספת קומת מגורים בקומת העמודים.0
מ"ר עם סטיה של  428 . שינוי שטח מגרש מינימלי ל 1

 1%עד 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ם, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תונייבע

 טלפון:  44181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9944011

חיפה  טלפון:  4מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, ביאליק 
10-9419912 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1044114410 
הסדרת בנייה קיימת  4440שם התכנית: חפ/

 10ותוספת חזית מסחרית בשד' הציונות 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס':  

1544194410    
 ללא איחוד וחלוקה וד וחלוקה:איח

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 114חפ/  שינוי
 / גב5011חפ/ מק/  כפיפות
 / י448חפ/  כפיפות
 5/ י/ 448חפ/  כפיפות
 / יב5011חפ/  כפיפות
 שש/ 5011חפ/  כפיפות
 5/ יב/ 5011חפ/ מק/  כפיפות
 289חפ/  כפיפות
 4/ י/ 448חפ/ מק/  כפיפות
 0/ יב/ 5011חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ5011חפ/ מק/  כפיפות
 / תט5011חפ/ מק/  כפיפות
 / ה448חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בקטע שבין רח' בן בחלק התחתון של שד' הציונות 

 הרצליה יהודה ורח'
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 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9חלקות במלואן:  54040גוש: 
 .45חלקי חלקות:  54040גוש: 

 

 גושים ישנים:
 .51991גוש ישן:    54040גוש נוכחי: 

 

 מטרת התכנית:
כגרג'  יה קיימת באזור מגורים ג' שאושרההסדרת בני

מכוניות והפיכתה לשטח בשימוש מסחרי עם חזית 
 מסחרית.

 

 ראות התכנית:עיקרי הו
א. שינויים בקווי הבניין להסדרת הבנייה הקיימת במרווח 

 בפינה הצפון מערבית )המהווה חלק מהמספרה(
ב. שינוי שימוש מגרג' למכוניות לשימוש מסחרי בשטח 

 מ"ר.  15של 
ג. תוספת חזית מסחרית בחלק מקומת הקרקע של בנין 
קיים המהווה חזית קדמית של המספרה הפונה לרחוב 

 הציונות. 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  44181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9944011

טלפון:  ,חיפה 4חיפה, ביאליק מקומית לתכנון ולבנייה 
10-9419912 

 

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

 
 

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

1049202410  
שינוי הוראות בנייה  /יג0010שם התכנית: חפ/ 

 בסביוני דניה. 41בחלקה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס':  

1548252410 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

וחה ניתן להוציא תכנית שמכ התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / גב5011חפ/ מק/  שינוי
 / ה5910חפ/ במ/  שינוי
 / י448חפ/  שינוי
 5/ י/ 448חפ/  שינוי
 / ה448חפ/  שינוי
 / פמ5011חפ/ מק/  שינוי
 4/ י/ 448חפ/ מק/  שינוי

 0 / יב/5011חפ/ מק/  כפיפות
 1/ י/ 448חפ/  כפיפות
 5/ יב/ 5011חפ/ מק/  כפיפות
 / יב5011חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 44יישוב: חיפה רחוב: זינגר מנדל 

 מצפון מערב לאוניברסיטת חיפה, רמת אדי, סביוני דניה.
 

 גושים וחלקות:
 .49חלקות במלואן: , מוסדר, 55414גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בסביוני  49שינוי בזכויות ובהוראות הבנייה בחלקה 

 /ה.5910דניה שנקבעו בתכנית המאושרת חפ/במ/
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד ממגורים מיוחד למגורים ד 5
נייה עיקריים, ביחס למצב מ"ר שטחי ב 010. תוספת 4

 .49תוך שינויים בהוראות הבנייה בחלקה  המאושר,
 50, ביחס למצב המאושר ובסה"כ מותקו 0. תוספת 4

 קומות.
 . שינוי הגובה המותר לקומת הכניסה.0
 . קביעת שטח עיקרי מותר למרפסות זיזיות מקורות.1
שירות מתחת למפלס הכניסה הקובעת   . קביעת שטח9

 לחניה מקורה
 . שינוי קווי בנין2
 . הרחבת דרך תוך הסדרת מצב קיים.9
ד המותר בנוגע למס' יח". תיקון סתירה פנימית 8

 יח"ד '. מס49למגרש ה'  5910בהוראות חפ/במ/
יח"ד, עפ"י האמור  24יהיה  49המאושרות במגרש 

 ה.   5910לתכנית חפ/במ/ 5בנספח 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  44181חיפה  51הפלי"ם  מחוז חיפה, שד
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9944011

חיפה  טלפון:  4מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, ביאליק 
10-9419912 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1091294410  
 מרכז מסחרי    4ו 0010שם התכנית: חפ/

 תיקון ברח' אוסקר שינדלר, סביוני דניה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס':  

1581284410 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ ו/ 5910חפ/  שינוי
 / יב5011חפ/  שינוי
 5/ יב/ 5011חפ/ מק/  שינוי

 29/ 4תמא/  כפיפות
 / שש5011חפ/  כפיפות
 / תט5011חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ5011חפ/ מק/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: חיפה   .

שכונת סביוני דניה. מגרש בין רח' אוסקר שינדלר ורח' 
 חיים הזז

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .48חלקות במלואן:  55414גוש: 
 .09, 01חלקי חלקות:  55414גוש: 

 

 מטרת התכנית:
  5/ו/5910המאושרת חפ/ תיקונים בהוראות התכנית

 אוסקר שינדלר סביוני דניהמרכז מסחרי ברח' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ' תוך  4.11 מ' ל  0.11 א. צמצום רוחב הסטווין מ 

 ן של קומת הקרקע. ישינוי קו הבני
 ב. הגדלת החניון התת קרקעי מתחת לשטח הדרך ב 

 ן התת קרקעי. ימ' לכיוון מערב תוך הסטת קו הבני 4
 ג. תוספת בגובה המבנה.

חים עם זיקת ההנאה והנחיות מיוחדות ד. צמצום השט
 בחזיתות המבנה. 

ה. הוספת שימוש של מתקנים טכניים בשטחים תת 
 קרקעיים מתחת לשטח הדרך.

. בהוראות התכנית המאושרת 4ו.  0.5.4ו. תיקון סעיף 
 בעניין פתחי יציאה.

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  44181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9944011

חיפה  טלפון:  4מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, ביאליק 
10-9419912 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1001190410  
תוספת שטחי בנייה   0א/ 4190חפ/שם התכנית: 

 א' 4190בתחום תכנית חפ/
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
    1501989410מקומית מס':  

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

 ו הרשאותהיתרים א
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ י/ 448חפ/  שינוי
 / א4189חפ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חיפה   .

התכנית ממוקמת דרומית לאתר קסטרא והגובל איתו, 
 וצפונית לאצטדיון סמי עופר שבבניה. 55מערבית לכביש 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 51244, 51244, 51244, 51244גושים בשלמות: 
51244 ,51244 ,51244 ,51244 ,51244 ,51244 ,
51244 ,51244 ,51244 ,51244 ,51244 ,51244 ,
51244. 

 .4, 5חלקי חלקות:  51994גוש: 
 .59, 4, 5חלקי חלקות:  51991גוש: 
 .45, 52, 59, 5חלקי חלקות:  51244גוש: 
 .59, 54, 55, 51, 4חלקות: חלקי  55418גוש: 
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 מטרת התכנית:
בנייה למגורים שנקבעו  שינוי הוראות בדבר שטחי

 /א.4189בתכנית חפ/
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  01מ"ר )עד  2401תוספת שטח עיקרי של עד 

ליחידת דיור( למבנים שנקבעו כבעלי גג משופע בתכנית 
המאושרת )מעבר לשטחים העיקריים המאושרים(. 

 השטח ניתן לניצול בעליית הגג בלבד.
תוספת שטחי שירות לבניינים גבוהים ורבי קומות כך 

מ"ר במקום  91ששטח שרות ליחידת דיור לא יעלה על 
 א. 4189מ"ר כפי שאושר בתכנית חפ/ 01

/א בדבר 4189שינוי הסעיף בתכנית המאושרת, חפ/
שיפוע הגג כך ששיפוע הגג ותכנונו יותאמו לתקנות 

 התכנון והבניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9294ובילקוט הפרסומים  45/14/4150

 .49/14/4150, בתאריך 0184
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51ז חיפה, שד הפלי"ם לתכנון ולבנייה מחו

ועדה . וכן במשרדי: 10-9944011טלפון: , 44181
טלפון:  ,חיפה 4חיפה, ביאליק מקומית לתכנון ולבנייה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 10-9419912
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

1021291410  
תוספת שטח עיקרי ד4112שם התכנית: חפ/

 למרפסות זיזיות בשכונת כבביר
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
    1521281410מקומית מס':  

 חוד וחלוקהללא אי איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4192חפ/  שינוי
 / ב4192חפ/  שינוי

 4/ י/ 448חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ5011חפ/ מק/  כפיפות
 4/ 49תמא/  כפיפות
 49תמא/  כפיפות
 4ב/ / 40תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 40תמא/  כפיפות
 / א5/ 49תמא/  כפיפות
 4/ 49תמא/  כפיפות
 5/ י/ 448חפ/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 / י448חפ/  כפיפות
 1/ י/ 448חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חיפה רחוב: כפר כבביר   .

שכונת כבביר הממוקמת על שלוחה של הכרמל 
 המערבי בהמשך לרחוב קדימה.  

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 55248, 55248, 55248, 55248גושים בשלמות: 
55248 ,55248 ,55248 ,55248 ,55248 ,55248 ,
55248 ,55248 ,55248 ,55248 ,55248 ,55248 ,
55248 ,54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,
54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,
54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,
54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,54549 ,
54549 ,54549 ,54549. 

 .5חלקי חלקות:  51249גוש: 
, 59, 51, 50, 54, 54, 4חלקי חלקות:  51219גוש: 

58 ,45 ,44 ,41 ,42 ,48 ,41. 
 .59, 52, 54, 9, 4, 5חלקי חלקות:  51212גוש: 
, 8, 9, 2, 9, 1, 0, 4, 4, 5חלקות במלואן:  55249גוש: 

51 ,55 ,54 ,54 ,50 ,51 ,59 ,52 ,59 ,41 ,45 ,44 ,
44 ,40 ,41 ,45, 44 ,40. 

 .44חלקי חלקות:  55249גוש: 
, 8, 9, 2, 9, 1, 0, 4, 4, 5חלקות במלואן:  55242גוש: 

51 ,55 ,54 ,54 ,50 ,51 ,59 ,52 ,59 ,58 ,41 ,45 ,
44 ,40 ,41 ,49, 42 ,49 ,48 ,41 ,45. 

, 8, 9, 2, 9, 1, 0, 4, 4, 5חלקות במלואן:  55249גוש: 
51 ,40. 

 .44, 44חלקי חלקות:  55249גוש: 
 .4חלקות במלואן:  54541גוש: 
, 51, 8, 9, 2, 9, 1, 4, 5חלקי חלקות:  54541גוש: 

55 ,54 ,54 ,59 ,59. 
 

 לא מוסדר:
, 08, 04, 01, 59, 52, 59חלקות במלואן:  51211גוש: 

11 ,15 ,14 ,14 ,10 ,99 ,98 ,21 ,25 ,24 ,24 ,20 ,
21 ,29 ,22 ,29  ,28 ,91 ,95 ,94 ,94 ,90 ,91 ,99 ,
81 ,85 ,84 ,84 ,80 ,81 ,88 ,514. 

, 05, 48, 49, 42, 49, 44חלקי חלקות:  51211גוש: 
04 ,00 ,01 ,09 ,02 ,09 ,92 ,98 ,82. 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת שטח עיקרי למרפסות זיזיות בבנייני מגורים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר ממוצע ליחידת דיור  54תוספת שטח עיקרי של 

יועד למרפסות זיזיות ובלבד ששטח מרפסת זיזית המ
טחן הכולל של כל מ"ר ליח"ד וש50 לא יעלה על

מ"ר כפול  54בבניין לא יעלה על  המרפסות הזיזיות
 מספר הדירות בבניין.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9294ובילקוט הפרסומים  45/14/4150

 .49/14/4150, בתאריך 0184
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51ז חיפה, שד הפלי"ם לתכנון ולבנייה מחו

. וכן במשרדי: ועדה 10-9944011טלפון: , 44181
טלפון:  ,חיפה 4חיפה, ביאליק מקומית לתכנון ולבנייה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 10-9419912
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קרית אתא
הודעה בדבר הפקדת  תכנית מפורטת מס': 

1040119411  
 שם התכנית: מתקן הנדסי צומת אבליים

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

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
אתא מופקדת תכנית מפורטת  לתכנון ולבנייה קרית

    1540918411מס':  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 41תמא/  כפיפות
 0/ א/ 45תמא/  כפיפות
 5/ 51/ 44תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 40/ תמא כפיפות
 0/ ב/ 40תמא/  כפיפות
 9תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית אתא   .

צומת אבלים בכניסה לעיר שפרעם, מערבית לכביש 
9/21 

 

 גושים וחלקות:
 .95, 91, 25חלקי חלקות: , לא מוסדר, 51491גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קביעת שימוש של מתקן הנדסי לשאיבה וסניקה מי ביוב 

 בצומת אבליים בתחום שיפוט קרית אתא.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע למתקן  4.4.5

 הנדסי למשאבת ביוב.
 שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך. 4.4.4
 קביעת התכליות המותרות בשטח למתקן הנדסי. 4.4.4

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  44181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9944011

 49511מקומית לתכנון ולבנייה קרית אתא, קרית אתא 
 10-9029041טלפון: 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חנה- פרדס כרכור חוזמ  
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 

1014024414  
שם התכנית: שינוי ייעוד משקי עזר לאזור מגורים א' 

 בפרדס חנה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 

כרכור מופקדת תכנית לתכנון ולבנייה פרדס חנה
 . 1514524414מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 ות הבאות:המתייחסת לתכני

 מספר התכנית סוג היחס
 548ש/  שינוי
 418ש/  שינוי

 / א811ש/ מק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 8כרכור רחוב: שקמה יישוב: פרדס חנה

 באזור משקי העזר בפרדס חנה 54רח' השקדים 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .000, 004חלקות במלואן:  51514גוש: 
 .484, 444חלקי חלקות:  51514גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח משקי עזר למגורים ברחוב השיקמה 

 בפרדס חנה. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד קרקע מאזור משקי עזר לשטח מגורים.

 ב. קביעת תנאים לבנייה ולפיתוח השטח.
ועיצוב, ג. קביעת זכויות והוראות בנייה, הוראות בינוי 

 תנאים להיתר.
 יח"ד. 4ד. תוספת 

 



7291 ילקוט הפרסומים 6853, י"א באב התשע"ד, 7.8.2014 

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

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

לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  44181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9944011

כרכור, דרך הבנים רדס חנהמקומית לתכנון ולבנייה פ
 122-8228814טלפון:  42111כרכור פרדס חנה 41

 

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

 .5898 וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חוף הכרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':  

1014411414  
 שם התכנית: מרכז יערני כרמל אלונים

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

בנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ול
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת 

    1514499414מס':  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 49משח/  שינוי
 9תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 40תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 40תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 40תמא/  כפיפות

 41תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המרכז היערני הקיים בצמוד ומדרום לדרך הגישה 

 לכרם מהר"ל.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .18, 12חלקות במלואן:  54119גוש: 
 .24, 91, 11, 14חלקי חלקות:  54119גוש: 
 .02, 41חלקי חלקות:  54499גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרה סטטוטורית של מרכז יערני )קיים( כרמל אלונים

 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי קרקע.יעודי קרקע וקביעת ייא. שינוי י

 ב. קביעת תכליות ושימושים.
 ב. הגדרת זכויות בנייה והוראות בנייה.

 ג. קביעת הוראות לפיתוח ומתן היתרים.
ד. קביעת הנגישות אל השטח וביטול תוואי דרך 

 סטטוטורית )שאינו תואם למצב הקיים(.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 פון: טל 44181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9944011

 41991עין כרמל  חוף הכרמל,מקומית לתכנון ולבנייה 
 10-9549454טלפון: 

 

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

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

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חוף הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':  

 0 ד/ /41 חכ/
שם התכנית: שינוי ייעוד של חלק ממגרש למבני 

 ציבור למגרש למגורים בעין הוד
לחוק התכנון  552מסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נ

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   0 ד/ /41 מפורטת מס':  חכ/

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ד41חכ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין הוד   .

 24, 25מגרשים בחלקם  שטח בנוי קיים בלב עין הוד 
 

 מטרת התכנית:
 24שינוי ייעוד של חלק ממגרש למבני ציבור שמספרו  

 למגרש למגורים ב'.
מ"ר  515 מ' ל 5111 הקטנת גודל מגרש מינימלי מ 

 ב' בתחום תכנית זו בלבד. עבור מגרש למגורים
קביעת הוראות בנייה ומתן זכויות בנייה לצורך מתן  

 היתר בנייה למבנה קיים.
 קביעת קווי בניין לפי הקיים. 
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 24שינוי ייעוד של חלק ממגרש למבני ציבור שמספרו  
 לדרך משולבת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מתן הוראות שמכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה. 
 מתן הנחיות לפיתוח המגרש ועיצוב ארכיטקטוני. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9995ובילקוט הפרסומים  55/51/4154

 .40/51/4154, בתאריך 901
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51ז חיפה, שד הפלי"ם לתכנון ולבנייה מחו

. וכן במשרדי: ועדה 10-9944011טלפון: , 44181
 41991מקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, עין כרמל 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 10-9549454טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  רכס הכרמל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':  

1190211410  
 שם התכנית: עוספיא עמק הזיתים

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

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה רכס הכרמל מופקדת תכנית מפורטת 

    1189211419מס':  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 504עד/ במ/  שינוי
 518עד/  שינוי
 519עד/  שינוי
 910ג/  שינוי
 / א421עד/  שינוי

 41תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 40תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 40תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 40תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עמק הזיתים, עוספיא, יישוב: עספיא

 מחוז חיפה. תכנון גובלים: גלילית מרחבי 
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .19, 10, 09, 44חלקי חלקות:  52541גוש: 
 .01, 4, 5חלקי חלקות:  52544גוש: 

 
 
 

 .22חלקי חלקות:  52511גוש: 
 .05, 41, 59, 59, 51חלקות במלואן:  52519גוש: 
, 50, 51, 8, 9, 2, 9, 1, 0חלקי חלקות:  52519גוש: 

52 ,58 ,45 ,40 ,48 ,41 ,41 ,42 ,48. 
, 49, 41, 40, 44, 55, 4חלקות במלואן:  52512גוש: 

42 ,49 ,48 ,41 ,45 ,44 ,44 ,40 ,41 ,49 ,42 ,49 ,
48 ,01 ,05 ,04 ,04. 

, 58, 59, 54, 54, 51, 8, 5חלקי חלקות:  52512גוש: 
41 ,45 ,44 ,00 ,01 ,09 ,02. 

 .42, 54, 55, 51, 8, 9חלקי חלקות:  52519גוש: 
 .49, 42, 55, 9, 1, 0, 4, 4, 5חלקות במלואן:  52518גוש: 
 .49, 40חלקי חלקות:  52518גוש: 
 .50, 4, 5חלקות במלואן:  52591גוש: 
 .08, 42, 41, 52, 59, 51חלקי חלקות:  52591גוש: 
, 45, 41, 48, 42, 4, 4, 5חלקות במלואן:  52599גוש: 

44 ,40 ,41 ,42. 
 .11, 10חלקי חלקות:  52599גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת לבנייה הקיימת בתחום התכנית והרחבת 

יחידות  4,111הבנייה לכדי שכונת מגורים הכוללת כ
דיור, הקצאת שטח למוסדות ציבור, שטחים ציבוריים 

 פתוחים ושטחי מסחר ושירותים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. הסדרת בנייה קיימת. 

 ב. שינוי ייעוד לשטח למגורים, שצ"פ, מוסדות ציבור ומסחר.
 ג. קביעת תכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

 ד. קביעת הוראות בנייה בשטח התכנית.
 ה. קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה.

 ו. התווית דרכים וחיבורן למערכת היישובית.
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר ם האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדי
.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה יבע
 טלפון:  44181חיפה  51מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-9944011
מקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל, אבא חושי שד 

 טלפון:  41119כרמל דאלית אל 51עספיא 
10-9488494 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
 0409 אישור תכנית מפורטת מס':  ש/הודעה בדבר 

 שם התכנית: שיקום מחצבת בנימינה
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   5408 מפורטת מס':  ש/

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

 ו הרשאותהיתרים א
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 011ג/  שינוי
 / א98ש/  שינוי
 / א44ש/  שינוי

 9תמא/  כפיפות
 4/ 50תמא/  כפיפות

 4תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 44תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 44תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עדה. גבעתיישוב: בנימינה

 המחצבה נמצאת במורדות הדרומיים של הר הכרמל.
צפונית לנחל תנינים, ממערב לפארק שוני, בחלק 

 הדרומי של חוטם הכרמל )מחצבת בנימינה(.
 

 גושים וחלקות:
 .1 ,0חלקי חלקות:  51441גוש: 
 .41 ,58חלקי חלקות:  51445גוש: 
 .1חלקי חלקות:  51444גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנונית לשיקום מחצבת בנימינה,  יצירת מסגרת

כפארק לנופש ובילוי בחיק הטבע על ידי קביעת ייעודי 
 שטח ומגבלות בנייה והגדרתו כפארק תיירותי מיוחד.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יעודי קרקע משטח כריה, חציבה תעשיה  ושטח ישינוי  

 חקלאי לשטח פארק תיירותי מיוחד ולשטח פתוח מוגן.
אות להסדרת פני השטח של המחצבה קביעת הור 

 לצורך השיקום שלה. 
 קביעת סוגי הפעילות ושימושי הקרקע. 
קביעת מערכת הנגישות, דרכי השרות ושטחי החניה  

 לפארק.
 קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות לפיתוח ולביצוע. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, 1928מים ובילקוט הפרסו 19/15/4118

 .18/54/4119, בתאריך 5141עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51ז חיפה, שד הפלי"ם לתכנון ולבנייה מחו

. וכן במשרדי: ועדה 10-9944011טלפון: , 44181
יעקב  זכרון 10סדים ימקומית לתכנון ולבנייה שומרון, המי

, וכל המעוניין רשאי לעיין 10-9411144טלפון:  41811

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט ובאתר

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  שומרון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

1012914414   
יחידת דיור וזכויות בנייה שם התכנית: תוספת 

 , אור עקיבא04004גוש  21בחלקה 
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 1512814414מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א119ש/ במ/  שינוי
 / ג119ש/ מק/  שינוי

 / א811ש/ מק/  כפיפות
 / א494ש/ מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אור עקיבא רחוב: שלום עליכם   .
 יישוב: אור עקיבא רחוב: מוסינזון יגאל   .

 שלום עליכם וחיים הזזפינת הרחובות 
 

 גושים וחלקות:
 .21חלקות במלואן: , מוסדר, 54954גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת יחידת דיור וזכויות בנייה עבורה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יחידות דיור. 4א( תוספת יחידת דיור, סה"כ 

 ב( תוספת שטחי בנייה, עיקרי ושרות.
 מ"ר. 441  08%ג( הגדלת התכסית ל

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9215ובילקוט הפרסומים  12/14/4150

 .11/14/4150בתאריך  ,4944
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  51לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. וכן במשרדי: ועדה 10-9944011טלפון: , 44181
זכרון יעקב  10יסדים יון ולבנייה שומרון, הממקומית לתכנ

, וכל המעוניין רשאי לעיין 10-9411144טלפון:  41811
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 יוסף משלב
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה
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  מחוז  דרום
 

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

1024449014 
 0מבנה צמוד קרקע ברובע  001שם התכנית:

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

ית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומ
לתכנון ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס':  

 1 תשריט  9 גרסת: הוראות  1524448914
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 052/ מק/ 4 שינוי
 450/ 14/ 4 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
   9רחוב: אח"י אילת, שחמון רובע , אילתיישוב: 

 X: 192925קואורדינטה 
 Y: 383425קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .42חלקות במלואן: , מוסדר, 01541גוש: 

 

 מטרת התכנית:
התכנית המוצעת, משנה זכויות בנייה/קובעת זכויות 

 בנייה חדשות
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מטר.  5.תותר בנית בריכה וחדר מכונות בקו בנייה 5

 מ'. 5מ'. ,מוצע  4מאושר 
 591מ"ר, מוצע  591 .תוספת זכויות בנייה: מאושר4

 מ"ר עיקרי. 491 מ"ר ,סה"כ
 .1.מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 4

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494281

אילת   5מקומית לתכנון ובנייה אילת, חטיבת הנגב 
 19-9492550טלפון: 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

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

1020010014 
 שחמון, ,010מבנה צמוד קרקע במגרש  שם התכנית:

 אילת ,0רובע 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 55 תשריט  50 גרסת: הוראות  1520919914
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 אותהיתרים או הרש

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 052/ מק/ 4 שינוי
 450/ 14/ 4 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: מרגנית, אילתיישוב: 

 X: 193100קואורדינטה 
 Y: 383325קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .09חלקות במלואן: , מוסדר, 01541גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 זכויות ומגבלות בנייה. קביעת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מכונות,  . שינוי קו בניין תת קרקעי נקודתי לבריכה וח.5

 מ'. 5מ', מוצע  4מאושר 
 מ"ר, מוצע  591 . תוספת זכויות בנייה: מאושר 4

 מ''ר עיקרי. 491מ"ר, סה''כ  591
 01בשטח של + 1.11. בניית קומת מתחת למפלס 4

 רום הגובה המותר. מ''ר. ללא שינוי
 .1. מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בנין 0

 

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

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

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על 
ימים  01תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

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

 טלפון:  90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
 . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה19-9494281

אילת   5מקומית לתכנון ובנייה אילת, חטיבת הנגב 
 19-9492550טלפון: 

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

 .5898 רי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסד
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 41 /400 /14 /4מס': 
שכונת  494שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 אילת 0שחמון רובע 
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   49 /450 /14 /4מפורטת ברמה מפורטת מס':  

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 052/ מק/ 4 שינוי
 450/ 14/ 4 שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 . 82יישוב: אילת רחוב: דרך הבשמים 

, שכונת שחמון, 82המגרש ממוקם ברחוב דרך הבשמים 
 אילת  9רובע 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .550חלקות במלואן: , מוסדר, 01548גוש: 

 X: 193310קואורדינטה 
 Y: 383575קואורדינטה 

 

 התכנית:מטרת 
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ'.  5. תותר בניית בריכה וחדר מכונות בקו בנייה 5

 מ'. 5 מ', מוצע  4 מאושר 
מ"ר, תוספת  591 . תוספת זכויות בנייה: מאושר4

מ"ר  91מ"ר, מתוכם  491 מ"ר עיקרי. סה"כ  591
 .1.11 לקומה מתחת ל

 .1.11 מתחת ל. בניית קומה 4
 .1. חניה מקורה, מרפסת ומצללה מעל עד קו בניין 0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  48/19/4154

 .41/14/4154, בתאריך 4218
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 90511אר שבע ב 0לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 19-9494281טלפון: 
-19אילת  טלפון:  5ובנייה אילת, חטיבת הנגב 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9492550
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 40 /400 /14 /4מס':  
שכונת  410שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 אילת 0שחמון רובע 
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   40 /450 /14 /4מפורטת ברמה מפורטת מס':  

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 052/ מק/ 4 שינוי
 450/ 14/ 4 שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 ,אילת 9שחמון , 511אילת רחוב: דרך הבשמים יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .542חלקות במלואן: , מוסדר, 01548גוש: 

 X: 193260קואורדינטה 
 Y: 383575קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 450/ 14/ 4בהתאם לתכנית  419

 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. מכונות 5

 מ'. 4מ' מקו מגרש ,מאושר  5בלבד, 
מ"ר, תוספת   591 . תוספת זכויות בנייה: מאושר4

מ"ר לקומה  91מ"ר ,מתוכם  491מ"ר עיקרי סה"כ  591
 .1.11מתחת ל

 .1.11ל . בניית קומה מתחת4
 1. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9141ובילקוט הפרסומים  48/19/4154

 .41/54/4154, בתאריך 5814
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 90511באר שבע  0 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 19-9494281טלפון: 
, 19-9492550טלפון:  אילת 5אילת, חטיבת הנגב ובנייה 

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 49 /400 /14 /4מס':  
שכונת  490שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 אילת 0שחמון רובע 
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   48 /450 /14 /4מפורטת ברמה מפורטת מס':  

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 052/ מק/ 4 שינוי
 450/ 14/ 4 שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 אילת  9שחמון , 98אילת רחוב: דרך הבשמים יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .519חלקות במלואן: , מוסדר, 01548גוש: 

 X: 193375קואורדינטה 
 Y: 383535קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 450/ 14/ 4בהתאם לתכנית  489

 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח.מכונות 5

 מ'.  4 מ' מקו מגרש, מאושר  5בלבד. 
 מ''ר, תוספת  591 . תוספת זכויות בנייה: מאושר 4

מ''ר  91מ''ר מתוכם  491 מ''ר עיקרי. סה''כ  591
 . 1.11 לקומה מתחת ל

 . 1.11 ניית קומה מתחת ל. ב4
 . 1. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  48/19/4154

 .41/14/4154, בתאריך 4291
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 90511באר שבע  0וה לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התק

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 19-9494281טלפון: 
, 19-9492550טלפון: אילת  5אילת, חטיבת הנגב ובנייה 

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':  

4/ 14/ 411 
 שם התכנית: מגרשי פולו וגולף אילת

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   411 /14 /4מפורטת מס':  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 581/ 14/ 4 שינוי
 48/ 515/ 14/ 4 שינוי
 411/ 14/ 4 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צפון העיר אילת, אילתיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 בקו כחול רצוף כמסומן בתשריט

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .01121, 01198, 01191גושים בחלקיות: 
 X: 197950קואורדינטה 
 Y: 391100קואורדינטה 

 

 מגרשים:
A1  411/ 14/ 4בהתאם לתכנית 
A2  411/ 14/ 4בהתאם לתכנית 
A3  411/ 14/ 4בהתאם לתכנית 
A4  411/ 14/ 4בהתאם לתכנית 

BCD  411/ 14/ 4בהתאם לתכנית 
 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לחלוקה מחדש בין שטחי הפולו 
והגולף מבלי לשנות את סך השטחים בתוכניות 
המאושרות. שינוי ייעוד קרקע מתארי למגורים במקום 

 שטחי הפולו.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
והגולף וחלוקת מחודשת בין  א. איחוד תכניות הפולו

 שטחים אלו מבלי לשנות סה"כ שטחי בנייה.
ב. קביעת ייעוד קרקע מתארי למגורים במקום שטחי 

 הפולו.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9299ובילקוט הפרסומים  49/14/4150

 .19/14/4150, בתאריך 0589
 

שרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במ
 באר שבע  0לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 
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. וכן במשרדי: ועדה 19-9494281טלפון: , 90511
אילת   5מקומית לתכנון ובנייה אילת, חטיבת הנגב 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9492550טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של רנטהאינט
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
4/ 14/ 011/ 41 
 בית אבות ברובע ח' אשדוד שם התכנית:

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

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה אשדוד מופקדת תכנית מפורטת מס':  

4/ 14/ 519/ 41   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 ניות הבאות:המתייחסת לתכ
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 519/ 14/ 4 שינוי
 29/ 515/ 14/ 4 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 0-9,54יישוב: אשדוד רחוב: סנש חנה 

מגרשים הרחוב הנרקיס בחלקו הדרום מערבי של רובע 
ח' בקרבת הצטלבות הרחובות הראשיים שד' בני ברית 

 ושד' מנחם בגין
גובלים המגרשים בבנייני מגורים  מצפון, דרום ומזרח

 בפארק וממערב
 X 166738.31קואורדינטה 
 Y 632825.79קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .99, 90, 94, 95, 19, 11חלקות במלואן:  4124גוש: 
 .14חלקי חלקות:  4124גוש: 

 

 התכנית:מטרת 
 .51. הקמת מבנה בית אבות ברובע ח' בתא שטח מספר 5
ושינוי קו בניין בחזית  09ו 00,01. איחוד מגרשים 4

 המגרש המאוחד
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המיועדים לשב"צ  22,29. שינוי תכלית במגרשים 5

רך יצירת תא שטח אחד )תא וביטול שביל ודרך לצו
ביעוד: "מבנים ומוסדות ציבור" שישמש  (51שטח 

 להקמת בית אבות.
 .51. קביעת זכויות בנייה לתא שטח 4

המיועדים לשב"צ  00,01,09. הקטנת מגרשים 4
 (.01ואיחודם לתא שטח אחד)

 . הרחבת דרך מאושרת עבור חניה לבית אבות.0
 מ' ל 0.1.מ 01. שינוי קו בניין קדמי עבור תא שטח 1

 מ'. 1.1
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01וך לחוק, רשאי להגיש התנגדות ת 511סעיף 

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

 טלפון:  90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494281

 51מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד, הגדוד העברי 
 19-9101410טלפון:  22511אשדוד 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1/ 14/ 001/ 04 
  044מגורים במגרש  שם התכנית:

 באר שבע שכונה ה'   0רחוב מרבד הקסמים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':  

1/ 14/ 591/ 94   
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 (05/ 591/ 14/ 1תרש"צ ) 0/ 11/ 51 כפיפות
 44/ 591/ 14/ 1 שינוי וכפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 9שכונה ה', רח' מרבד הקסמים , באר שבעיישוב: 

 X: 179350קואורדינטה 
 Y: 573370קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .511, 92חלקי חלקות: , מוסדר, 49189גוש: 
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 מטרת התכנית:
יח"ד בבנייה  9הגדלת היקפי בנייה ביח"ד אחת מתוך 

 באר שבע. 9טורית ברחוב מרבד הקסמים 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  501 .  הגדלת זכויות הבנייה למטרה עיקרית מ5
 544Bשטח מ"ר, עבור תוספות בנייה בתא  591 ל

 הכולל יח"ד אחת.
 מ"ר. 41.  קביעת  שטחי שירות  כ 4
 .  קביעת תכסית קרקע מרבית.4
 .  קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.0
 .  קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.1

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
נון ולבנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכיבע

 טלפון:  90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494281

באר  4מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע, בגין מנחם 
 19-9094912שבע  טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1020912011 
 , 019מגורים במגרש  שם התכנית:

 , שכ' נאות לון, באר שבע20, 20שלמה  רח' עדני
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':  

 41 ריט תש 41 גרסת: הוראות  1520892911
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 94/ במ/ 1 שינוי
 511/ 514/ 14/ 1 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: באר שבע 

, 20, 29נאות לון, ברח' שלמה עדני מקום התכנית בשכ' 
 באר שבע.

 X: 177250קואורדינטה 
 Y: 573675קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .4, 5חלקות במלואן:  49441גוש: 
 .22, 24חלקי חלקות:  49441גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה ושינויים במגבלות בנייה למגרש 

למגורים א' ברח' שלמה המיועד  018)תא שטח( מס' 
 .29ו  20עדני, שכ' נאות לון, באר שבע עבור בתים מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 11% .הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ5
לבתים  2%הוספת  מ"ר(251) 12% מ"ר( ל 942.1)

 .29, 20מס' 
.קביעת זכויות בנייה למטרת שרות מעל ומתחת 4

 למפלס הכניסה הקובעת.
 שינוי קווי בניין..4
 .קביעת תכסית מרבית.0
 .קביעת קו בניין לסככות הצללה.1
 .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.9
 .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.2

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494281

באר  4באר שבע, בגין מנחם מקומית לתכנון ולבנייה 
 19-9094912טלפון: ,שבע 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1021120011 
   0מגורים במגרש  שם התכנית:

 באר שבע 40/4רחוב מאיר גרוסמן 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 55 תשריט  51 גרסת: הוראות  1529120911
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 514/ במ/ 1 שינוי
 8/ 419/ 14/ 1 שינוי

 511/ 514/ 14/ 1 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: באר שבע 

 באר שבע  49/4מגורים ברחוב גרוסמן 
 X: 177911קואורדינטה 
 Y: 571863קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .41חלקות במלואן:  49509גוש: 
 .40, 41חלקי חלקות:  49509גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה ושינוי קו בניין למחסן, לצורך 

צדדי, ברח' מאיר ושינויי קו בניין  4הרחבת דירה מס' 
 באר שבע. 49גרוסמן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר להרחבת  49.1א. תוספת שטח עיקרי בהיקף של 

 במסגרת קווי הבניין המותרים. 49/4דירה מס' 
 ב. קביעת קן בניין למחסן.

 ג. שינוי קו בניין צדדי.
 ד. קביעת הנחיות בנייה ועיצוב אדריכלי.

 ד. קביעת מבנים להריסה.
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.ה. 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511עיף ס

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

 טלפון:  90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494281

באר  4מנחם  באר שבע, בגיןמקומית לתכנון ולבנייה 
 19-9094912טלפון:  ,שבע

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':  

1/ 14/ 419/ 41 
ברחוב אפרת  A 198שם התכנית: מגורים במגרש 

 בשכונת נחל עשן באר שבע 01יעקב 
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   41 /418 /14 /1מפורטת מס':  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24/ במ/ 1 שינוי
 4/ 24/ במ/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 51יישוב: באר שבע רחוב: אפרת יעקב 

שטח התכנית נמצא בשכונת נחל עשן ברחוב אפרת 
 באר שבע 51יעקב 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .21חלקות במלואן:  49594גוש: 
 .90חלקי חלקות:  49594גוש: 

 X: 178238קואורדינטה 
 Y: 575450קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה, הגדלת תכסית ושינוי קו בניין 

 בנחל עשן בבאר שבע. A 198למבנה מגורים במגרש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 A 198במגרש  4/ 24/ במ/ 1שינוי לתכנית מפורטת 

בשכונת  51המיועד למגורים א', ברחוב אפרת יעקב 
 נחל עשן ע''י: 

 541.1 א. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית ממ
מ''ר עבור תוספת בנייה בקומת הקרקע  542.1 מ''ר 

 כולל הגדלת הממ''ד מעבר לגודלו התקני. 
 מ''ר ל 45.1 ב. הגדלת זכויות בנייה למטרת שרות מ

 51.1מ''ר וסככת רכב  9, מחסן 54.1ממ''ד  מ''ר  41.1
 מ''ר. 

 רטי. ג. שינוי בינוי סטנד
 מ''ר.  542.1 ד. הגדלת תכסית ל

 ה. קביעת קוי בניין עבור ממ''ד ומחסן. 
 ו. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 

 ת בינוי ועיצוב אדריכלי.וז. קביעת הורא
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9229ובילקוט הפרסומים  51/10/4150

 .40/14/4150, בתאריך 0188
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 90511באר שבע  0לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 19-9494281טלפון: 
 טלפון: ,באר שבע 4ולבנייה באר שבע, בגין מנחם 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9094912
 ים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרד

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

41/ 14/ 010/ 44 
 תכנית מתאר חדשה לדימונה שם התכנית:

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

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה דימונה מופקדת תכנית מתאר מקומית 

   44 /515 /14 /41מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 515/ 14/ 41 שינוי
 515/ 14/ 41 שינוי
 511/ 14/ 51 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דימונה    

 X: 202000קואורדינטה 
 Y: 553000קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

: רמת נגב, אבו בסמה, תמר, מרחבי תכנון גובלים
 ערבה תיכונה.

 

 גושים וחלקות:
, 48111  48089, 48082  48081בשלמות: גושים 
48110  48154 ,48151 ,48152  48141 ,48912 ,
48912  48951 ,511518 ,511419 ,011112 ,

011551 ,011482 ,011441 ,011491 ,011499 ,
011420  011429 ,011491 ,011499 ,011011 ,
011014 ,011019 ,011051 ,011041 ,011044 ,
011010 ,011081 ,011119 ,011141 ,011144 ,
011194. 

 .1חלקות במלואן:  48124גוש: 
 .0, 4חלקי חלקות:  48124גוש: 
 .5חלקי חלקות:  48120גוש: 
 .5חלקי חלקות:  511198גוש: 
 .5חלקי חלקות:  511181גוש: 
 .0  4, 5חלקי חלקות:  511599גוש: 

 .4, 5חלקי חלקות:  511592גוש: 
 .5ת: חלקי חלקו 011194גוש: 
 .1, 5חלקי חלקות:  011504גוש: 
 .5חלקי חלקות:  011485גוש: 
 .5חלקי חלקות:  011455גוש: 
 .5חלקי חלקות:  011491גוש: 
 .5חלקי חלקות:  011045גוש: 
 .5חלקי חלקות:  011044גוש: 
 .5חלקי חלקות:  011111גוש: 
 .5חלקי חלקות:  011145גוש: 
 .5חלקי חלקות:  011105גוש: 

 

 מטרת התכנית:
. חיזוק העיר ושיפור איכות החיים בה, תוך הקמת 5

שכונות חדשות איכותיות לשם משיכת אוכלוסיות חזקות 
 נפש.  91,111 להגדלת העיר ל

. חיזוק מעמדה האזורי של העיר ושילובה כמטרופולין 4
באר שבע כעוגן של מסחר ותיירות. זאת באמצעות 

ול נופי בתחום העיר מסחר ותיירות, טיפ הוספת אזורי
 וסביבותיה ושדרוג הנגישות לכניסות לעיר. 

 . יצירת מסגרת  תכנונית לצורך:4
 א. פיתוח, חיזוק ושיקום שכונות קיימות.     
 ב. פיתוח שטחים פתוחים לרווחת תושבים ומבקרים.     
ג. פיתוח נגישות וזיקה בין חלקי הישוב אל מוקדי     

 התעסוקה. 
ד. חיזוק מרכז העיר הקיים על ידי תוספת שטחים     

 לתעסוקה ומסחר. 
 ה. מיצוי הקרקע לפיתוח מגורים, תעסוקה ושירותים.     
 ו. הבטחת איכות חיים מירבית.      
 ז. שמירת איכות הסביבה במרחב תכנון.      
 . מטרות התכניות יושגו באמצעות:0

, מבני ציבור, מסחר, עודי קרקע למגוריםיא. קביעת  י    
תעשיה, שטחים פתוחים, אזורים משולבים, דרכים 

 חדשות והרחבת דרכים קיימות. 
 ב. קביעת הוראות להכנת תוכניות מפורטות.    
 ג. קביעת הוראות לשינוי זכויות בנייה וייעוד שטחים.     
ד קביעת הוראות ומגבלות לפיתוח בשטחיים הבנויים     

 ובשטחים הפתוחים. 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 ן: טלפו 90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494281

דימונה  5מקומית לתכנון ולבנייה דימונה, שד הנשיא 
 19-9194594טלפון:  9911

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  ירוחם
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':  

40/ 14/ 040 
 שם התכנית: מרכז טיפולי לגיל הרך בירוחם 

 (0/ 4104/ מק/ 40)מס' קודם 
לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   540 /14 /49מפורטת מס':  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 414/ במ/ 49 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה מערבית רח' נחל צין , ירוחםיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .599חלקי חלקות:  48904גוש: 
 .04, 49חלקות במלואן:  48900גוש: 
 .09חלקי חלקות:  48900גוש: 
 .555חלקות: חלקי  48901גוש: 

 X: 192150קואורדינטה 
 Y: 543900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת שטח מגרש לבנייני ציבור, קביעת זכויות בנייה 

 חדשות, קביעת קווי בניין והוראות עיצוב.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הגדלת שטח לבנייני ציבור.5
 . קביעת שטחי בנייה מותרים.4
 . קביעת קווי בניין.4
 . קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.0
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9284ובילקוט הפרסומים  14/10/4150

 .42/10/4150, בתאריך 1119
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 90511באר שבע  0 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 19-9494281טלפון: 
טלפון:  91111ירוחם  5ולבנייה ירוחם, בורנשטיין צבי 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9189421
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':  

02/ 14/ 410/ 0 
 רהט 40שכונה  4שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   9/ 415 /14 /52מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4511/ מק/ 52 שינוי
 415/ 14/ 2 שינוי
 5/ 415/ 14/ 52 שינוי
 51/ 444/ 14/ 52 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רהט  4מגרש  40שכונה , רהטיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .5חלקות במלואן:  511059גוש: 
 .99חלקי חלקות:  511059גוש: 

 

 לא מוסדר.
 .511944גושים בחלקיות: 

 X: 177125קואורדינטה 
 Y: 589112קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 415/ 14/ 2בהתאם לתכנית  4

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה למגורים א' עם חזית מסחרית, 

  4שינוי קוי בנין וקביעת מס' יח"ד במגרש מס' 
 ברהט.  40שכונה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. מגורים א' עם חזית מסחרית. 

ב. קביעת קוי בנין לחזית מסחרית ולמגורים כמסומן 
 בתשריט. 

א' עם ין מגורים ירביים לבנג. קביעת שטחי בנייה המ
 חזית מסחרית.

 יח''ד.  0 ד. קביעת מס' יח'''ד ל
 חזית מסחרית.  + קומות 0 ה. קביעת גובה בנייה ל

 ו קביעת השימושים המותרים והמגבלות. 
 ז. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 

 ח. קביעת הנחיות לבינוי ועצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9251ובילקוט הפרסומים  12/14/4150

 .58/54/4154, בתאריך 4510
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  0לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9494281טלפון:  90511
 טלפון:  ,רהט רהט,מקומית לתכנון ולבנייה 

יין רשאי לעיין בה בימים , וכל המעונ19-8850920
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  יואב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
 0100 מפ/ /44

 וולטאי נחלה מתקן פוטו שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה יואב מופקדת תכנית מפורטת מס':  

   5155 מפ/ /44
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  רשאות:התרי בנייה וה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 412/ 14/ 9 שינוי
 51/ ד/ 51תמא/  פירוט

 50/ 0תממ/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 40תמא/  כפיפות
 415/ 14/ 9 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .יישוב: נחלה   

 X 591,411קואורדינטה 
 Y 952,111קואורדינטה 

 בתחום המשבצת החקלאית מדרום למושב נחלה.
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .41, 41, 58, 51,59, 54, 9, 9חלקי חלקות:  5982גוש: 
 .9חלקי חלקות:  40514גוש: 

 

 מטרת התכנית:
וולאי במושב תכנונית להקמת מתקן פוטויצירת מסגרת 

 נחלה. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי" לייעוד מעורב "קרקע 5

 חקלאית ומתקנים הנדסיים".
 . שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי" ל"מתקנים הנדסיים"4
. קביעת תנאים והנחיות בינוי להקמת מתקן פוטו 4

 ט.מגה ווא 41וולטאי בהספק של 

 . קביעת השימושים המותרים.0
 . קביעת הוראות בנייה.1
 . קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.9
 . קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות.2
 . קביעת שלבים והתניות לביצוע.9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.8

עליון מהמתקן . קביעת אופן הוצאת האנרגיה במתח 51
 אל רשת ההולכה הארצית

 

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

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

פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
ימים  01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494919

 19-9111201פון: מקומית לתכנון ולבנייה יואב, טל
 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':  

41/ 14/ 441 
 רמת הנגב רוח מדבר  תחנת שאיבה  שם התכנית:

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   441 /14 /41מפורטת מס':  
 הללא איחוד וחלוק איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4155/ מק/ 41 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב מוסדי, בכיוון צפונית מערבית. רוח מדבר 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .49חלקי חלקות: , מוסדר, 48154גוש: 

 X: 174300קואורדינטה 
 Y: 543700קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת שאיבה לשפכים 
בכפר רוח מדבר, ביטול מתקנים ההנדסיים ודרך עפ"י 
 תכנית מאושרת וקביעת שטח חדש למתקנים ההנדסיים.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 . קביעת תא שטח להקמת תחנת שאיבה. 5
 . קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה. 4
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.4
 . ביטול מתקנים הנדסיים ודרך עפ"י תכנית מאושרת.0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ד, עמוד , התשע9229ובילקוט הפרסומים  55/10/4150

 .40/14/4150, בתאריך 0910
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  0לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9494281טלפון:  90511
 מקומית לתכנון ולבנייה רמת נגב, טלפון: 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9190548
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות 

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

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

09/ 14/ 001/ 01 
 שם התכנית: מתחם מזרחי, נאות חובב

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

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה רמת חובב מופקדת תכנית מפורטת 

   01 /551 /14 /58מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 551/ 14/ 58 שינוי
 49/ 551/ 14/ 58 שינוי
 551/ 14/ 58 שינוי
 49/ 551/ 14/ 58 שינוי

 40/ 551/ 14/ 58 ביטול
 5/ 541/ 14/ 55 כפיפות
 5/ א/ 42תמא/  כפיפות
 41תמא/  כפיפות
 42תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 40תמא/  כפיפות
 / ת42/ תמא כפיפות
 0/ 5/ א/ 42תמא/  כפיפות
 4/ 51/ 44תמא/  כפיפות
 5/ 0/ 5/ א/ 42תמא/  כפיפות
 0/ 45/ א/ 45תמא/  כפיפות
 5/ 42תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 5/ א/ 42תמא/  כפיפות
 51/ ד/ 51תמא/  כפיפות
 44תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מתחם מזרחי נאות חובב

 X: 180750קואורדינטה 
 Y: 561000קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .4,  5חלקי חלקות:  48220גוש: 
 .5חלקי חלקות:  511522גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת מתחם תעשיה, הרחבת המרכז האזרחי של 

 הרכבת.מ.מ. תעשייתית נאות חובב והרחבת מסוף 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד 5
 משטח לתכנון בעתיד למסילת ברזל מוצעת.• 
ממסילת ברזל למסילת ברזל מאושרת, מפגש דרך• 

 מסילה.
ה, חניון, דרך מוצעת, מסילת ימאזור תעשיה לתעשי• 

קלה ומלאכה,  ברזל מוצעת, מתקנים הנדסיים, תעשיה
 מגבלות בנייה ופיתוח.משרדים, שצ"פ, רצועת תשתיות, 

משטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת, ספורט ונופש, מבנים • 
 ומוסדות ציבור, רצועת תשתיות, מגבלות בנייה ופיתוח.

ה קלה ומלאכה לדרך מוצעת, ספורט ונופש, ימתעשי• 
 ציבור, שטח ציבורי פתוח, מסחר.  מבנים ומוסדות

 ממשרדים לדרך מוצעת, שטח ציבורי פתוח.• 
ך מאושרת לספורט ונופש, מבנים ומוסדות ציבור, מדר• 

מסילה, מתקנים   שטח ציבורי פתוח, תעשיה, מפגש דרך
 הנדסיים, חניון. 

 ממבנים ומוסדות ציבור למתקנים הנדסיים.• 
 . קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.4
. קביעת הוראות בנייה, הנחיות בינוי )לרבות קווי 4

 לעיצוב אדריכלי.בנייה( והנחיות 
 . הרחבת והתווית דרכים.0
 . קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות.1
 . קביעת השלבים וההתניות לביצוע.9
 . קביעת הנחיות סביבתיות.2
 . קביעת תאי שטח.9
 . קביעת הוראות להקמת צנרת גז טבעי.8

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה יעב
 טלפון:  90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494281
 90514מקומית לתכנון ולבנייה רמת חובב, באר שבע 

 19-9104518טלפון: 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

10/ 14/ 144 
 אזור תעשיה חקלאית אשכול מרכז התכנית:שם 

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

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת 

   144 /14 /15מס':  
 יחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים א איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 59משד/  שינוי
 50/ 0תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ק"מ מצפון למושב  עמיעוז ומשב ישע 4

 אשכולבתחום מועצה אזורית 
 X: 142750קואורדינטה 
 Y: 575000קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .511412גוש שומה 

 

 מוסדר:
 .44חלקות במלואן:  511419גוש: 
 .49, 40  44, 58חלקי חלקות:  511419גוש: 
 .52, 59, 0  5חלקי חלקות:  511418גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת מתחם תעשיה חקלאית אזורי עבור מפעלים 

שובי גוש צוחר ילעיבוד ואחסנת תוצרת חקלאית לי
 שובי מוא"ז אשכול.ייולכלל 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת  ייעוד  לתעשיה קלה ומלאכה, למסחר, 5

 למתקנים הנדסיים, לשצ"פ ודרכים. 
 איחוד, חלוקת שטח התכנית וקביעת הוראות בדבר .4

 וקה ורישום מגרשים. חל

. קביעת הוראות  בדבר התכליות, השימושים, קוי 4
בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, 
עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות 
 לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

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

 טלפון:  90511באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494281

 מקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי, טלפון: 
19-9940211 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

14/ 14/ 401/ 44 
שינוי ייעוד שטח חקלאי למרכז מסחרי,  שם התכנית:

 נופש ותחנת דלק ערערה בנגב
ן לחוק התכנו 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 

גב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת לתכנון ולבנייה נ
   44 /451 /14 /14מס': 

איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 50/ 451/ 14/ 2 שינוי
 4/ 451/ 14/ 2 שינוי

 0/ 59תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ערערה בנגב   

 שטח התכנית ממוקם בכניסה לישוב ערערה
 X: 200900קואורדינטה 
 Y: 563600קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 5חלקי חלקות:  511194/9גוש: 
 582חלקי חלקות:  511148 גוש:
 511חלקי חלקות:  511141גוש: 
 5חלקי חלקות:  011442גוש: 
 5חלקי חלקות:  011995גוש: 

 

 מטרת התכנית:
, שטח 0/59הקמת תחנת דלק ושירותי רכב לפי תמ"א 

ספורט ונופש, שינויים בייעודי הקרקע וקביעת  למסחרי
 הנחיות זכויות ומגבלות בנייה.

 

 תכנית:עיקרי הוראות ה
שינוי  59א. הקמת תחנת תדלוק מדרגה א' לפי תמ"א 

 .9.4סעיף  0מס' 
 ב. הקמת מבנה מסחר ספורט ונופש.

 ד. קביעת זכויות בנייה. 
 ה. קביעת קווי בניין. 

 ז. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. 
 ח. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 01לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 טלפון:  90511באר שבע  0הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9494281

 19-9441899מקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי, טלפון: 
 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
מפורטת מס': הודעה בדבר אישור תכנית 

2/ 14/ 040/ 0 
 מושב פטיש  11שם התכנית: משק 

לחוק התכנון  552נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   9/ 545 /14 /2מפורטת מס':  
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 הרשאותהיתרים או 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 145/ 14/ 2 שינוי
 545/ 14/ 2 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 במושב פטיש ,99משק , פטישיישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .8חלקי חלקות:  511494/5גוש: 
 .8חלקי חלקות:  511494/4גוש: 
 .8חלקי חלקות:  511494/4גוש: 
 .8חלקי חלקות:  511494/0גוש: 
 .2חלקי חלקות:  511494גוש: 
 .5חלקי חלקות:  511919גוש: 

 X: 158200קואורדינטה 
 Y: 581000קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 545/ 14/ 2בהתאם לתכנית  99

 

 מטרת התכנית:
החלפת שטחים ושינוים  ע''י 99שינוי גבולות משק 

בייעודי הקרקע וכן שינוי בקווי בניין וקביעת הנחיות, 
 ת ומגבלות בנייה.וזכוי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
"איזור חקלאי וחצי חקלאי" ל שינוי ייעוד קרקע מ 

"קרקע חקלאית" ומשטח ללא כפרי" ול"מגורים ביישוב 
ם "מגוריתכנית מפורטת לייעוד "קרקע חקלאית" ול

 ביישוב כפרי".
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.  
 קביעת / שינוי בקווי הבניין.  
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9295ובילקוט הפרסומים  45/14/4150

 .40/14/4150, בתאריך 0142
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  0לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9494281טלפון:  90511
 מקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי, טלפון: 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9940211
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 

 אבי הלר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז דרום 
 

 
הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 

בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

גרציאני שווק והפצה
)ח"פ 51-151725-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הארבעה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סרג' ליטרה, מפרק  

פלאש הולדינג בע"מ
)ח"פ 51-189490-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עורכי  במשרד   ,11.00 בשעה   ,30.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קרן  רח'  ושות',  לויצקי  כהן,  מרציאנו,  שטרן,  טולצ'ינסקי,   דין 
היסוד 38, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון שטרן, עו"ד, מפרק  

מרכז הביטוח הדרומי סוכנות לביטוח )1995( בע"מ
)ח"פ 51-221129-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,18.00 בשעה   ,1.10.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
כצנלסון 13, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית לוי, עו"ד, מפרקת  

תסד - תיכון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-486354-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 20, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון מימון, מפרק  

אופטומטריסט ברן בע"מ
)ח"פ 51-138960-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 20, 

בר  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה  ביום 15.9.2014,   הנ"ל תתכנס 
יהודה 147, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן סימון, רו"ח, מפרק  

אולטראנט )אינטרנט( בע"מ
)ח"פ 51-282407-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
משרד  המפרק,  אצל  ביום 15.9.2014, בשעה 10.00,  תתכנס  הנ"ל 
 ,10 קומה   ,12 הלל  אבא  רח'  ושות',  יפה  שרף  ספרן   נחושתן 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי שרף, עו"ד, מפרק  

מדיה א.צ.ש.ר. 21 בע"מ
)ח"פ 51-283529-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,10.9.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
רח' סוקולוב 48, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת  

בית האולמות בע"מ
)ח"פ 51-150874-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.9.2014, בשעה 10.00, במשרד עו"ד איילת עטר, 
רח' האלה 16, אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם אוהב ציון     אברהם אהרוני     אליהו אהרוני
מ פ ר ק י ם

ניו סלומה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-503588-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.9.2014, בשעה 18.00, במשרד עו"ד גל דהן, רח' 
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עורכי דין, רח' מנחם בגין 125, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי קוינט, עו"ד, מפרק  

עמק איילון היצירה בע"מ
)ח"פ 51-484635-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.10.2014, בשעה 10.00, אצל גרנות ושות', משרד 
עורכי דין, רח' מנחם בגין 125, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי קוינט, עו"ד, מפרק  

ידור החזקות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-267690-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.10.2014, בשעה 16.00, במשרד עורכי הדין 
גן,  3, בית ש.א.פ., קומה 20, רמת  רח' היצירה  ושות',  מ' אהרון 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יאיר ורדי, מפרק  

פיקס איי 2 יורו בע"מ
)ח"פ 51-388182-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.10.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' דרך ששת 
הימים 30, מגדל צ'מפיון, קומה 26, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צחי פייס, עו"ד, מפרק  

3 סים החזקות בע"מ
)ח"פ 51-382366-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.6.2014, התקבלה החלטה 

נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון מימון, מפרק  

תפנית א.מ. בע"מ
)ח"פ 51-261025-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה   ,1.10.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
בר כוכבא 23, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר בורשטיין, עו"ד, מפרק  

תפעול בע"מ
)ח"פ 51-048955-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.10.2014, בשעה 12.00, במשרד עורכי דין שבלת 
ושות', רח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

דבורה בן משה שהם, מפרקת  

לסיכו הנדסה )1989( בע"מ
)ח"פ 51-143830-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.10.2014, בשעה 10.00, אצל גרנות ושות', משרד 
עורכי דין, רח' מנחם בגין 125, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון דותן, עו"ד, מפרק  

ב.י.ד כישורים בע"מ
)ח"פ 51-288114-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.10.2014, בשעה 10.00, אצל גרנות ושות', משרד 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל גורן מילר, מרח' 
רוקח 84, רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל גורן מילר, עו"ד, מפרקת

בטון המפרץ בע"מ
)ח"פ 51-079676-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
16.7.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון בן ארי, מרח' 

הירקון 113, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון בן ארי, מפרק

אלי. שוקי. מתכת בע"מ
)ח"פ 51-191421-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

שאנית חברה להנדסה ובנין בע"מ
)ח"פ 51-238853-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  מרון,  אלכסנדרה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רימלט 16, רמת גן, למפרקת החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי קוינט, מרח' מנחם 
בגין 125, תל אביב 67012, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עדי קוינט, עו"ד, מפרק

ראמר שיווק וסחר בע"מ
)ח"פ 51-424480-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2014, התקבלה החלטה 
גרינשפן, מרח'  יוסף  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

אבן גבירול 76, תל אביב 64162, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף גרינשפן, עו"ד, מפרק

אנ. סי. טי שירותי חדרים נקיים בע"מ
)ח"פ 51-483005-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.7.2014, התקבלה החלטה 
ניר סבר, מרח' אבא  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

הלל סילבר 16, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר סבר, עו"ד, מפרק

קרן מעוז - מימון להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-498564-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2014, התקבלה החלטה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מרים שחם, מפרקת

גלהב סחר בע"מ
)ח"פ 51-299903-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ליכטנברג, ממושב בית 

נחמיה 26, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק ליכטנברג, מפרק

GETTING ISRAEL TOGETHER בע"מ
)ח"פ 51-13620895-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2014, התקבלה החלטה 
ש"י  מרח'  אלק,  מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

עגנון 17, ירושלים, טל' 02-6792170, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר אלק, מפרק

פוקט נודלס בר בע"מ
)ח"פ 51-409313-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  צור,  מרדכי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

רחל המשוררת 6, עכו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אלכסדרה מרון, מפרקת

אס. או. אס מובייל בע"מ
)ח"פ 51-450983-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.7.2014, התקבלה החלטה 
שלום,  בן  הודיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אביב,  תל   ,39 המלך  שאול  שד'  דין,  עורכי  שוחט,  י.  ממשרד 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

הודיה בן שלום, עו"ד, מפרקת

הדס קטלוגים בע"מ
)ח"פ 51-284827-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.10.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  קולב,  עידן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חשמונאים 90, ת"ד 20187, תל אביב 61201, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידן קולב, עו"ד, מפרק

דוד בגוש 3947 בע"מ
)ח"פ 51-027085-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים שחם, מרח' הזהר 11, 

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה אשר, מפרק

אי - טיים טו מרקט.קומ בע"מ
)ח"פ 51-298301-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2014, התקבלה החלטה 
כלנית  אצל  מוסרי,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כרמון בע"מ, רח' עמל 1, ראש העין 4809201, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי מוסרי, מפרק

המהפך צמיגים שרות ושווק בע"מ
)ח"פ 51-076588-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ליאון,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יפו 99, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי ליאון, עו"ד, מפרק

כ.מ. - עידוד יעוץ כלכלי בע"מ
)ח"פ 51-243753-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  מימון,  ברוך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 39, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי צור, עו"ד, מפרק

א.ל פארגאטאס בע"מ
)ח"פ 51-395068-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא גוסטבו רם דלבה, מרח' 

יגאל ידין 53/10, מודיעין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

דונה מאירה בע"מ
)ח"פ 51-178426-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  אבולעפיה,  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

עין כרם ב 20, ירושלים, טל' 02-6415664, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה אבולעפיה, מפרק

זה הקול בע"מ
)ח"פ 51-144304-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה אשר, אצל עו"ד רונן 

פריד, רח' המדע 1, רחובות 76703, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי גלוסקה, עו"ד, מפרק

עדי רונאל בע"מ
)ח"פ 51-183466-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
23.7.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנה ביליה-

הרשקוביץ, ממשרד עו"ד דב ברזלי, רח' הרברט סמואל 66, חדרה 
3831635, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חנה ביליה-הרשקוביץ, עו"ד, מפרקת

אידיאה דיגיטל בע"מ
)ח"פ 51-392459-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  בר–אבן,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
קויפמן 2, תל אביב, ואת עו"ד רוני מישקובסקי, מרח' ברקוביץ 4, 

תל אביב, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

רונן בר אבן, עו"ד       רוני מישקובסקי, עו"ד
מ פ ר ק י ם

ימנה יבוא ויצוא בדרום בע"מ
)ח"פ 51-263432-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך מימון, עו"ד, מפרק

הספרה ארועים בע"מ
)ח"פ 51-385520-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2014, התקבלה החלטה 
יעל כפיר פרומקיס, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

השחפים 33, רעננה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יעל כפיר פרומקיס, מפרקת

איידיג בע"מ
)ח"פ 51-422008-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא בטאט, מרח' יגאל 

אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא בטאט, עו"ד, מפרק

חלקה 16 בגוש 6207 בע"מ
)ח"פ 51-020552-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי גלוסקה, מרח' 

אבא הלל 15, רמת גן, למפרק החברה.



ילקוט הפרסומים 6853, י"א באב התשע"ד, 7.8.2014  7312

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן ברק-שטיין, מרח' 
ברקת 12, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מורן ברק-שטיין, עו"ד, מפרקת

שפיר הנדסה ופרויקטים )1997( בע"מ
)ח"פ 51-254484-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן ברק-שטיין, מרח' 

ברקת 12, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מורן ברק-שטיין, עו"ד, מפרקת

שפיר תשתית בע"מ
)ח"פ 51-244305-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן ברק-שטיין, מרח' 

ברקת 12, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מורן ברק-שטיין, עו"ד, מפרקת

 סופר אנ. ג'י. חיפה והגליל חברה לחלוקת גז
טבעי בע"מ

)ח"פ 51-482080-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2014, התקבלה החלטה 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואב סבן, מרח' שד' 

ירושלים 136, נתיבות, טל' 08-8555624, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואב סבן, עו"ד, מפרק

שפיר הנדסה )2001( בע"מ
)ח"פ 51-315730-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן ברק-שטיין, מרח' 

ברקת 12, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מורן ברק-שטיין, עו"ד, מפרקת

שפיר מבנים הקמה בע"מ
)ח"פ 51-353527-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן ברק-שטיין, מרח' 

ברקת 12, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מורן ברק-שטיין, עו"ד, מפרקת

שפיר מבנים אחזקות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-406934-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2014, התקבלה החלטה 
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זיוה באום, מרח'  ולמנות את  החלטה לפרק את החברה מרצון 
החשמונאים 107, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

זיוה באום, מפרקת

נובוספק בע"מ
)ח"פ 51-447262-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיימון אדר, מרח' המשנה 4, 

תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סיימון אדר, מפרק

קונטיס 2009 בע"מ
)ח"פ 51-425094-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2014, התקבלה החלטה 
שלום  מרח'  זהבי,  גיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עליכם 3, הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא זהבי, מפרק

קיפפאו בע"מ
)ח"פ 51-443263-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל נוי-כהן, מרח' ויצמן 2, 

תל אביב, למפרקת החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן ברק-שטיין, מרח' 
ברקת 12, פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מורן ברק-שטיין, עו"ד, מפרקת

אל נניף שימור בע"מ
)ח"פ 51-415658-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי אליאב, מרח' 

זלמן שזר 24, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי אליאב, מפרק

שמש, חסון, נחום, רואי חשבון
)ח"פ 51-327566-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו חסון, מרח' השרון 19, 
רמת השרון, ואת יגאל נחום, מרח' ההגנה 36, הרצליה, למפרקי 

החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

אליהו חסון        יגאל נחום
מ פ ר ק י ם

אשד - סיעוד בע"מ
)ח"פ 51-181499-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
27.6.2007, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למען המפרק, באמצעות פקס' 03-5606555, עם העתק בדואר 

רשום לכתובת הנ"ל.

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

מוריאל מטלון, עו"ד, מפרק

א.נ.ע. מידע לציבור בע"מ
)ח"פ 51-400919-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
גידי גולדנר, מרח' בן גוריון 2, הרצליה, טל' 09-9744400, 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.

 ,28.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גידי גולדנר, רו"ח, מפרק

אסיה-פסיפיק מדריכים בע"מ
)ח"פ 51-414527-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דורון אהרוני, מרח' ששת הימים 42, כפר סבא, טל' 09-7429382, 

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.

 ,30.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אהרוני, עו"ד, מפרק

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טל נוי-כהן, מפרקת

מדיאטק תל אביב )1994( בע"מ
)ח"פ 51-207718-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים אהרון, אצל מדיאטק 

בע"מ, רח' חלוצי התעשייה 20, מפרץ חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אפרים אהרון, מפרק

מכללת מדיאטק בע"מ
)ח"פ 51-299877-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים אהרון, אצל מדיאטק 

בע"מ, רח' חלוצי התעשייה 20, מפרץ חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אפרים אהרון, מפרק

גדעון החזקות )ניי"ע( 1992 בע"מ
)ח"פ 51-172157-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריאל מטלון, ממשרד 
תל–אביב-יפו   ,45 רוטשילד  שד'  דין,  עורכי  ושות',  גורניצקי 

65784, למפרק החברה.
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יואב ויטריאול, משד' ירושלים 78/34, באר שבע, 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.

 ,29.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, 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.

יואב ויטריאול, מפרק

פ. וינוגרד בע"מ
)ח"פ 51-103741-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יאיר שלו, מרח' כנרת 5, בני ברק, 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.

 ,1.11.2014 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.

יאיר שלו, עו"ד, מפרק

ניו א. ו סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-189921-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יאיר שלו, מרח' כנרת 5, בני ברק, 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.

 ,1.11.2014 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.

יאיר שלו, עו"ד, מפרק

י.ת. נצר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-259631-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

תמר נצר, מבית רבין, פארק תעשייה משגב, 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.

 ,30.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

תמר נצר, מפרקת

אצל עבד בע"מ
)ח"פ 51-151323-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עבד סאלח, 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.

 ,10.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09.00, אצל עו"ד יואב סתיו, רח' מעלה השחרור 19, חיפה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

עבד סאלח, מפרק

ישוי שרותים ופרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-244219-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.6.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
איל מור, מרח' חוגלה 2/3, ראש העין, טל' 054-4573478, 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.

 ,31.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל מור, מפרק

רומין בניה בע"מ
)ח"פ 51-430992-1(

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 323 ו–325 לפקודת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
במשרד   ,17.00 בשעה   ,21.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 

עורכי דין ירקוני, שד' רוטשילד 6, תל אביב.

על סדר היום של האסיפה: פירוק מרצון של החברה; לאסיפה 
יוגש דוח מלא על מצב עסקיה של החברה, רשימת נושיה ואומדן 
תביעותיהם. האסיפה תהיה רשאית להציע אדם שיהיה מפרק 
הדירקטורים  אחד  את  ולמנות  נכסיה  ולחלוקת  החברה  לעסקי 
יושב ראש אסיפת הנושים. כל אדם הטוען שהוא נושה  להיות 
החברה, יגיש את הוכחת החוב שלו הוא טוען למען הנ"ל או לפקס 

03-5102711, וזאת עד 24 שעות לפני מועד האסיפה.
סלמה עלאא, דירקטור  

העמותה לקידום מפעלי תרבות ספורט בריאות 
וסיעוד בית אלפא
)ע"ר 58-000284-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 28.2.2010, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
ולמנות את שמחה צלניקר למפרק העמותה; ההחלטה  מרצון 

אושררה באסיפה כללית של העמותה מיום 29.7.2014.

על כל נושי העמותה להגיש לכתובת באת כוח המפרק: רח' 
החשמונאים 103, ת"ד 20233, תל אביב 6120102, את תביעותיהם, 

בצירוף הוכחותיהם, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

מירן שטיבל, עו"ד
באת כוח המפרק

__________

תיקון טעות דפוס
במינוי ועדת אתיקה והרכבה שפורסם בילקוט הפרסומים 6828, 
ומומחיות(",  )שם  מומחים  "רופאים  ב'  בטור   ,6462 עמ'  התשע"ד, 

במקום "פרופ' רפי ולדמן" צריך להיות "פרופ' רפי ולדן".

)חמ 3-2753(

באזג'רני בע"מ
)ח"פ 51-481786-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,052-4411824 טל'  סבא,  כפר   ,75 הכרמל  מרח'  חרסט,  ליאור 

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.

 ,16.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדו של שמואל חרסט, יועץ מס, רח' ביל"ו 15, 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור חרסט, מפרק

דוד גלבוע תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-329695-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא לרנר, מרח' דיזנגוף 205, תל אביב, טל' 03-5276015, למפרק 

החברה.

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

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

 ,27.11.2014 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.

גיא לרנר, עו"ד, מפרק

איל מור בע"מ
)ח"פ 51-464919-3(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 




