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הודעה על תקרת הצריכה הפרטנית במחיר מלא לשירותי אשפוז של קופת חולים בבית חולים פסיכיאטרי 
לתקופה שמחודש יולי עד חודש דצמבר בשנת 2015

לפי חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו–2014(, התשע"ג-2013

יעדי התקציב  )תיקוני חקיקה להשגת  29 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים  לפי סעיף  אנו מודיעים, בתוקף סמכותנו 
לשנים 2013 ו–2014(, התשע"ג-12013, כי אלה תקרות הצריכה לתקופה שמיום י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015( עד יום י"ט 

בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(:

מחלקה  ובכל  פסיכאטרי  חולים  בית  בכל  חולים  קופת  כל  של  אשפוז  לשירותי  מלא,  במחיר  הפרטנית  הצריכה  תקרת 
פסיכיאטרית בבית חולים ציבורי כללי, היא כמפורט בטבלה שלהלן )הסכומים באלפי שקלים חדשים(:

בית חולים

ם י ל ו ח ת  פ ו ק

מאוחדתלאומיתמכביכללית

30,01515,7874,2602,771אברבנאל

44,50412,8914,0305,909באר יעקב

36,5067,8053,2502,189באר שבע

3,2571,204632601ברזילי

18,5789,9451,6501,811גהה

2,8851,6219262,498הדסה

1,07632796315הלל יפה

3,40819615916העמק 

7,0381,0381,3842,077הרצוג

4,3231,808655637זיו

28,7588,4582,3282,208טירת כרמל

33,9836,0394,91313,059ירושלים

28,9227,0544,7312,843לב השרון

38,0595,4725,8402,898מזרע

2,1611,466183224נהריה

--1,292453סורוקה

1,436225167188הסקוטי

1,2552665360שניידר

4,9661,862550434רמב"ם

13,5579,1122,0532,271שיבא

13,8038,1941,3312,284שלוותא

54,8279,3354,7033,365שער מנשה

י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 2015(
)חמ 4817―3(  

משה כחלון 	 	 	 בנימין	נתניהו	 	
ראש הממשלה ושר הבריאות    שר האוצר  __________

1 ס"ח התשע"ג, עמ' 116.
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/1985א, הרצליה,   .1
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6840, התשע"ד, עמ' 6872, ובהתאם לתכנית מס' הר/1819, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5507, התשס"ו, עמ' 2301, ובהתאם לתכנית מס' הר/495, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 922, התשכ"ב, עמ' 1204, ובהתאם לתכנית מס' הר/מק/1929, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4669, התשנ"ח, עמ' 4690, ובהתאם לתכנית מס' הר/253/א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 852, התשכ"א, עמ' 1451 )להלן - התכניות(, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה )להלן - 
הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת 
ציבורי  לצורך  )או  ציבורי  ופארק/גן  פתוח  ציבורי  שטח  דרך,  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

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

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהרצליה המזוהה כ-  

גוש
  חלקה

בשלמות
  חלק

מחלקה
מגרש לפי

  תכנית
מגרש לפי

               רחובייעוד  תצ"ר

אהרונסון דשהשטח ציבורי פתוח6424374121204

אהרונסון דשהשטח ציבורי פתוח6424524122204

אהרונסון דשהשטח ציבורי פתוח6424104122204

אהרונסון דשהשטח ציבורי פתוח6424124122204

אהרונסון דשהשטח ציבורי פתוח6424364122204

אהרונסון דשהשטח ציבורי פתוח6424404122204

אהרונסון דשהדרך מוצעת6424371151205

אהרונסון דשהדרך מוצעת6424511151205

אהרונסון דשהדרך קיימת6424371012206

בר כוכבאדרך קיימת6424711252202

בר כוכבאדרך קיימת6424721252202

בר כוכבאדרך קיימת6424731252202

אהרונסון דשהדרך קיימת6424361012206

אהרונסון דשהדרך קיימת6424511012206

אהרונסון דשה, פינת הרב קוקדרך קיימת6535211012206

בן ציון מיכאליפארק/גן ציבורי652547455238

בן ציון מיכאלי, הרב קוקדרך קיימת652543

הרב קוקדרך קיימת6525163701
  1         __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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גוש
  חלקה

בשלמות
  חלק

מחלקה
מגרש לפי

  תכנית
מגרש לפי

              רחובייעוד  תצ"ר

הרב קוקדרך קיימת6525164701

הרב קוקדרך קיימת6525165701

הרב קוקדרך קיימת6525166701

הרב קוקדרך קיימת6525167701

ז'בוטינסקידרך קיימת652561701

ויצמןדרך קיימת653529

הרב קוקדרך קיימת653530

ויצמןדרך מוצעת653548

כ"ג בסיוון התשע"ה )10 ביוני 2015(
משה פדלון )חמ 3-2(       

      יושב ראש הוועדה המקומית
         לתכנון ולבנייה הרצליה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/19830, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6698, התשע"ד, עמ' 1535, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אצבע 
הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 

הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מיתקנים הנדסיים.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

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

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

מיתקנים הנדסיים.  

אחוז הפקעהשטח מופקע )מ"ר(מגרש להפקעהסיווגשטח רשום )מ"ר(חלקי חלקותגוש

4887.07]1[מיתקנים הנדסיים13848936,905

4500.46]3[מיתקנים הנדסיים13847497,837

2603.09]6[מיתקנים הנדסיים13847158,408

1,198סך הכול הפקעה למיתקנים הנדסיים:

י"א באייר התשע"ה )30 באפריל 2015(
)חמ 3-2(

ישכר פרנקנטהל      
               יושב ראש הוועדה המקומית
__________                 לתכנון ולבנייה אצבע הגליל

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 

101-0217120 
 שינוי קווי בניין ברחוב הסוללים, שם התכנית: 

 בית הכרם, ירושלים 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי  הועדה המקומית 5891-התשכ"הה, יוהבני
יה ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון והבנ
ה ירושלים, מופקדת תכנית מתאר מקומית ילתכנון ולבני

 .5257521-555מס': 
 ללא איחוד וחלוקה.איחוד וחלוקה: 

 היתרי בניה והרשאות: 
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מס' התכנית  סוג היחס

 א' 1522מק/   כפיפות
 ב'  1599כפיפות                  
  1752שינוי                     

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הסולליםרחוב:  ,שכונה: בית הכרם, ירושלים ישוב:

 X :259511קואורדינטת 
   Y :905155קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
  551מוסדר  מס' חלקות בשלמותן   05513

 

 מטרת התכנית:
 שינוי קווי בניין ברח' הסוללים, בית הכרם, ירושלים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
.שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים בתחום 5

 . 05513, בגוש 551חלקה 
 מטר. 0-. הרחבת שטח עם זכות מעבר לציבור מאושר ל2

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  95גיש התנגדות תוך לחוק, רשאי לה 555סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 

. העתק 52-9289955, טלפון 3, קומה 5ספרא 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 
 .   52-9285290ירושלים, 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 והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 קובי כחלון
  קומיתהמ יו"ר הועדה

 ירושלים  בנייהלתכנון ול
 
 

 מרחב תכנון מקומי בית שמש
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

0079770-102 
לחוק התכנון  557מסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף נ

, בדבר אישור תכנית מפורטת 5891-והבנייה התשכ"ה
שינוי לתכנית מספר  המהווה 552-5598770מספר 

 .88בש/
 

 הכלולים בתכנית ומיקומם:השטחים 
. 9חלקה  1252. גוש 05ישוב: בית שמש, שביל האש"ל 

 588315השטח שבין קואורדינאטות רוחב 
 .928525וקואורדינאטות אורך 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:  .5

קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת כניסה,  .א
קיימות בהן קומה א' לשם הרחבת דיור ה

 בהתאם לנספח בינוי.
קביעת בינוי לקומת עמודים לשם יצירת יחידת  .ב

 דיור חדשה, בהתאם לנספח בינוי.
 קביעת קווי בנין לתוספות בניה. .2
מתוכם מ"ר ) 711-שטחי הבניה וקביעתם להגדלת  .0

מ"ר שטחי  512-מ"ר שטחים עיקריים ו 950
 שרות(.

 1-ל יחידות דיור 2-הגדלת מספר יחידות הדיור מ .3
 יחידות דיור.

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .1
 בניה בשטח.

 מתן הוראות עדכון רישום בית משותף. .9
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 
עמוד  9895ובילקוט הפרסומים מספר , 29.52.2553

 .0.2.2551בתאריך  0283
 

המקומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה 
, רמת בית שמש 9נחל שורק  בית שמש, לתכנון ולבנייה

במשרדי הועדה המחוזית לתכנון  , וכן52-8855777טל' 
, 5רח' שלומציון המלכה  ולבנייה, מחוז ירושלים:

רשאי לעיין בה  וכל המעוניין 52-9285222ירושלים טל: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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  מחוז  תל אביב
 

ברק-מרחב תכנון מקומי בני  
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

001-0104770 
 שם התכנית: שינויים ותוספות 

 ברח' פרל 24, 27, 22, 00 – בב/מק/0207
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מפורטת  5891 –והבניה, תשכ"ה 
 0209בב/מק/ מספר:

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
, 5/ס/551/ש, בב/מק/551, בב/255/ב, בב/551בב/

 /פ551, בב/מק/2/ס/551בב/
 

 מ"ר 5032 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: בני ברק

 05, 29, 29, 23כתובות: פרל 
 

 גושים וחלקות: 
 203,201: חלקה/ות, 9522גוש: 

 

 מטרות התכנית: 
ושינויים לצורך הריסת מבנים ישנים והקמת תוספות 

 א)א(:92בניין חדש עפ"י ע"י שימוש בסעיף 
 (.8א. קביעת קיר משותף בין החלקות עפ"י סעיף )

ב. תוספת שטחים שניתן להוסיף בהקלה עפ"י סעיף 
(8.) 

ג. תוספת קומה מפולשת וקומת דירות גג עפ"י סעיף 
(1.) 

 (.8()9ד. תוספת יח"ד עפ"י סעיפים )
 (.3ה. שינויים בקווי בניין סעיף )

 (.1ו. שינויי בינוי לדירות השיפוע והנכה עפ"י סעיף )
 (.8ניוד זכויות בין הקומות עפ"י סעיף ) ז.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
תותר הריסת המבנים הקיימים והקמת בניינים  (5

 חדשים בשינויים הבאים: 
( בין החלקות 5א. קביעת קיר משותף )קו בניין 

 כמסומן בתשריט. 
בגין  1%ב. תוספת זכויות שניתן להוסיף בהקלה )

בגין  2.1%בגין שיפור תנאי דיור,  9%מעלית, 
בגין תוספת  2.1%תוספת קומה מפולשת, 

 קומת דירות הגג(. 
 ג. תוספת קומה מפולשת ותוספת קומת דירות גג. 

מעבר ליח"ד המותרות עפ"י תכניות ד. תוספת יח"ד 
 תקפות: 

יח"ד שניתן להוסיף בהקלה  2. תוספת סה"כ 5
 בכל מגרש(. 5)

בכל  3יח"ד עפ"י תכנית זו ) 9. תוספת סה"כ 2
 (.מגרש

 בכל מגרש(. 2דירות גג ) 3. תוספת סה"כ 0
 52יח"ד, כולל  29ה. סה"כ יותרו בתחום התכנית 

 2דירות גג ) 3בכל מגרש(,  9יח"ד רגילות )
 בכל מגרש(.  1דירות שיפוע ) 55בכל מגרש(, 

ו. שינויים בקווי הבניין כמסומן בתשריט ובבינוי, 
 לרבות לגבי דירות הנכה והשיפוע. 

ז. שינוי בינוי לגבי דירות השיפוע כמסומן בבינוי 
 י מיקומן לקומה שמעל קומת הכניסה. ושינו

ח. דירות הגג ייבנו עפ"י הוראות תכנית 
/פ, למעט השינויים שעפ"י תכנית זו 551בב/מק/

דירות  2)לעניין שטח הדירות שמתחתן, בניית 
דירות רגילות  ושינויים בנסיגות מקו  0גג על 

 מתווה הבניין(. 
 ט. ניוד זכויות בין הקומות. 

יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה,  ( הבינוי הסופי2
וי חזיתות בחומרים קשיחים לרבות בנושא ציפ

 וכדו'.
( לא תותר כל בנייה מעל לדירות הגג, למעט מתקנים 0

 טכניים כגון קולטי שמש וכדו'. 
( לא תותר חלוקה ו/או תוספת של יח"ד מכל סוג 3

מעבר למותר עפ"י תכנית זו, וזו תהיה סטייה 
 ניכרת. 

ומת הכניסה הקובעת יהיה כמסומן בנספח ( מפלס ק1
 הבינוי. 

 . 2/מ/551( קומת המרתף תיבנה עפ"י תכנית בב/מק/9
 ( הסוכות ייבנו עפ"י התכניות התקפות. 7
( המבנים הקיימים ייהרסו כתנאי להיתר, בתאום עם 9

 היחידה לאיכ"ס לרבות בנושא פינוי פסולת בניין. 
ר הבנייה, ( פיתוח המגרש יתואם עם מה"ע בהית8

לרבות לעניין כניסות להולכי רגל ולרכב, תאורה, 
 גינון וכדו'. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, 7995, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים מספר  3.9.53

 . 0.8.53בתאריך 
 

התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית 
, בני ברק, 55לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 

, ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל 50-1779397טל' 
, תל אביב. כל 521אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 

מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל. 

 

 יברטחנוך זי
  קומיתיו"ר הועדה המ

 בני ברק לתכנון ולבנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי רמת גן
 02הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת לפי תמ"א 

 1720מספר רג/מק / 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור 5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 5925מספר רג/מק /  09לפי תמ"א 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
, 5/0/ג/035, רג/0/ג/035, 5/ג/035/ג, 035, 035שינוי: 

, 5/55/ג/035 ,55/ג/035, 8/ג/035, 9/ג/035, 2/0/ג/035
 09/ג/035, 05/ג/035/א, 25/ג/035, 25/ג/035

, 00/ג/035, 58/ג/035, 57/ג/035, 51/ג/035כפיפות: 
 .3/ב/03על תיקוניה, תמ"א  09תמ"א 
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .א'9-ו 9 גן, רח' הגת-רמתישוב: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 389עד:   387מחלקה:   9521גוש:  

 

 גבולות התכנית: 
 מצפון רח' הגת
 52-ו 55הגת  9521בגוש  393-ו 390ממזרח חלקות 
 07-ו 08הרא"ה  9521בגוש  517-ו 519מדרום חלקות 

 א9-ו 9הגת  9521בגוש  398-ו 399ממערב חלקות 
 

 מטרות התכנית: 
לשפר את היכולת לממש זכויות בניה מאושרות עפ"י 

על  05/ג/035רג/-ו 09תכניות תקפות, כולל תמ"א 
 תיקוניהן ע"י :

א'(, 9-ו 9)הגת  9521בגוש  389-ו 387איחוד חלקות 
הבניינים הקיימים בניית בניין חדש  2ולאחר הריסת 

ות מעל קומת קרקע  וקומה תשיעית קומ 9מחוזק בן 
 .09לתמ"א  20ערכת בהתאם לסעיף חלקית. התכנית נ

 

 עיקרי הוראות התוכנית: 
במקרה של הריסת הבנין והקמת בנין חדש יחולו 

 ההוראות הבאות: 
בהתאם לסעיף ת בהסכמת הבעלים )א. איחוד חלקו

 ( לחוק התכנון והבניה(.5א)א()92
קומות שניתן היה לבקש בהקלה.  2ב. התרת תוספת 

קומות מעל קומת הקרקע  9)סה"כ גובה הבניין 
( 1א)א()92וקומה תשיעית חלקית בהתאם לסעיף 

 לחוק התכנון והבניה.
ת זכויות ג. תכנית זו כוללת את תוספת הקומות ותוספ

על  09לתמ"א  הבניה שניתן לאשר בהתאם
ה( בהתאם לסעיף תיקוניה )ניתן היה לבקש בהקל

 .( לחוק התכנון והבניה8א)א()92
ד. תותר העברת שטחי בניה בין הקומות השונות בבנין. 
לא יותר ניוד שטחי בניה מ/אל קומת הקרקע ומ/אל 

 קומת הגג.
ללא הגדלת  -יח"ד  09ה. תותר הגדלת מספר יח"ד עד 

סך כל השטחים למטרות עיקריות בהתאם לסעיף 
מתכולת תכניות קיימות על  ( מבלי לגרוע9א)א()92

 המגרש. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
עמוד , 9795ובילקוט פרסומים מספר  58/55/2553

 .52/53/2553, בתאריך 3700
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, ר"ג, טלפון: 29יה רמת גן, רח' המעגל ילתכנון ובנ

הועדה המחוזית, מחוז תל י . ובמשרד509710083
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  אביב.

ובאתר האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 gan.muni.il-www.ramatהעירוני , 

 

 נמרודי-אביבית מאור 
 מקומיתה הועדהיו"ר 

 רמת גן בנייהלתכנון ול
 

  מחוז  חיפה
 

 מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור
 מספר תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0007041-002 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -ה, תשכ"ה יוהבני
ה פרדס חנה כרכור, ובמשרדי הועדה ילתכנון ולבני

חיפה, מופקדת תכנית ה מחוז יהמחוזית לתכנון ובני
 595חלקה  55555גוש  - 059-5057535 מפורטת מספר

 תוספת יחידות דיור.  -
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

 5שינוי ש/
 508שינוי ש/
 258שינוי ש/

 519כפיפות ש/
 /א815כפיפות ש/מק/

 /א5520כפיפות ש/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
, כרכור-רשות מקומית: פרדס חנה  

כרכור-,  פרדס חנה7עצמון    
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 595חלקות במלואן:  55555גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 יח"ד לחלקה 0-לחלקה, ל 5. תוספת יחידות דיור מיח"ד 5
 לשטח העיקרי המותר לבנייה במגרש 7%. תוספת 2
. תוספת שטחי שירות בהתאם למסמך המדיניות 0

 5300ש/מק/
  קביעת זכויות והוראות בנייה. 3
 מ' 3-מ' ל 1-. שינוי קו בניין אחורי מ1

 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

לחוק,  555ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פרסומה של  95רשאי להגיש התנגדות תוך 

ן הפרסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בי
הועדה המקומית לתכנון ובניה  פרדס חנה כרכור 

, ת.ד. 22דרך הבנים רחוב בשעות קבלת קהל. כתובת: 
 .0שלוחה  577-8778800טלפון:  5522

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

יא מסתמכת ובהתאם לתקנות העובדות שעליהן ה
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 חיים געש
 יו"ר הועדה המקומית

 כרכור-פרדס חנהיה ילתכנון ובנ
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 הועדה לתכנון ובניה קריות
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

002-0242107 
לחוק התכנון  98הודעה בהתאם לסעיף נמסרת בזו 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ובניה קריות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

-012מספר  ובניה חיפה, מופקדת תכנית מפורטת
5232557. 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
  505ק/   שינוי   

 /א 059כפיפות   ק/
  059כפיפות   ק/
 /א 505כפיפות   ק/
 /ב 505כפיפות   ק/

 2/א/505כפיפות   ק/מק/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: קרית מוצקין

 ק. מוצקין ,57רחוב אוסישקין כתובת: 
 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 בשלמות 89עד:    89מחלקה:    55329גוש: 
 בשלמות 578עד:   578מחלקה:   55193גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקטנת קווי בנין לצורך הסדרת מבנה מגורים קיים.  

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לחוק. 3)א(א92הקטנת קווי בנין עפ"י הקיים מכוח סעיף 

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ובאתר האינטרנט 

כל   WWW.VKRAYOT.CO.ILשל הועדה בכתובת 
ן או בכל פרט תיכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סע' 

של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד פירסומה
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה 

 קרית מוצקין, טלפון:  3קריות, רח' הגדוד העברי 
, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 53-9751285

, חיפה, 51הועדה המחוזית חיפה, כתובת: רח' פל ים 
 .53-9959222טלפון: 

 

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

 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 יוסי אזריאל
  יו"ר הועדה המקומית

 קריותה יתכנון ובניל
 
 
 
 
 

  מחוז המרכז
 

 השרון מרחב תכנון מקומי הוד
 מספר: הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת

0120729-420 
 40/א/17/700הר/מק/ שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המקומית  ,5891בניה התשכ"ה וה

השרון מופקדת תוכנית הנקראת -ה הודילתכנון ובני
 .320-5520728תוכנית מספר 

 המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
 .3/א/57/955הר/ ,0/052הר/ ,955הר/במ/

 

  השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
 508חלקה: , 9910גוש:  

 השרון. -הוד 51כתובת: רח' הנגב 
 

 מטרות התוכנית:
 לחוק. 5( א5א )א  92הגדלת אחוזי הבנייה לפי סעיף  .5
 ( לחוק.9א )א( ) 92תוספת יחידת דיור לפי סעיף  .2
 ( לחוק.3א )א( ) 92שינוי קווי בניין לפי סעיף  .0
 ( לחוק.2א )א( ) 92הרחבת רח' הנגב לפי סעיף   .3

 

 עיקרי הוראות התוכנית:
 .15%-ל 21%-הגדלת אחוזי בנייה מ .5
 מ'. 0.1  -מ' ל 1-שינוי בקווי בניין קדמי מ .2
מ'  0.5-( מ535שינוי בקווי בניין צדדי ) לכיוון מגרש  .0

-מ 509מ', ושינוי קו בניין צדדי לכיוון חלקה  2.8-ל
 מ' כמסומן בתשריט. 0/5 -מ' ל 0

 מ. 1.5 -מ' ל 9.5-שינוי בקווי בניין אחורי מ .3
 מטר. 2-הרחבת רחוב הנגב ב .1

9.  

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות 
כל המעוניין  האמורים פתוחים לקהל.שהמשרדים 
ן או בכל פרט תכנוני אחר והרואה את יבקרקע, בבני

עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
יום  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך  555סעיף 

מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 הודניה בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולב

טלפון:  31291השרון -הוד ,29בן גמלא רחוב  ,השרון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי  .58-7718999

הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, רחוב הרצל 
 .   59 -8799333 , רמלה, טלפון:85

 

 ההתנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
וי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליו

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית יהתכנון והבנ

 .5898סמכויות וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  
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 השרון מרחב תכנון מקומי הוד
 מספר  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 0192714-420 
 12/1004שם התוכנית : הר/מק/

לחוק התכנון  98בזאת הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 
כי במשרדי הועדה המקומית  ,5891יה התשכ"ה יבנוה

כנית הנקראת מופקדת ת השרון-יה הודילתכנון ובנ
 .320-5589953תכנית מספר 

 5053הר/ המהווה שינוי לתוכנית הבאה:
 

  השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
 , 09חלק מחלקה: , 9330גוש: 

 07,09,953מגרשים: 
 השרון. -כתובת: מתחם גרינברג, הוד

 

 מטרות  התוכנית:
 .9א )א(  92תוספת יח"ד לפי סעיף  .5
הוספת זיקת הנאה לרכב ולהולכי רגל השצ"פ לפי  .2

 .9( 5א )א  92וסעיף  58א )א(  92סעיף 
0.  

 עיקרי הוראות התוכנית:
מתוכנית  09-ו 07יח"ד למגרשים  2תוספת  .5

 יח"ד  בכל מגרש. 9, ובסה"כ יותרו 5053הר/
( על 953הוספת זיקת הנאה לרכב השצ"פ )מגרש  .2

 .09-ו 07מנת לאפשר נגישות למגרשים 
0.  

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות 
כל המעוניין  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן או בכל פרט תכנוני אחר והרואה את יבקרקע, בבני
הזכאי לכך על פי  עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן כל

יום  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך  555סעיף 
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ה יבעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבני
 31291השרון -הוד  29רחוב בן גמלא  ,השרון-הוד

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי  .58-7718999טלפון: 
ה מחוז מרכז, רחוב הרצל ית לתכנון ובניהועדה המחוזי

 .   59 -8799333, רמלה, טלפון:  85
 

 ההתנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית 

 .5898וסדרי עבודתו(, תשמ"ט   סמכויות
 

 חי אדיב
  יו"ר הועדה המקומית

 הוד השרוןלתכנון ובנייה 
 
 

 מרחב תכנון מקומי נתניה
תכנית מתאר מקומית  הודעה בדבר אישור

 מספר  נת/מק/02/047/ב
 איחוד וחלוקה - רח' אלחריזי

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 5891 -והבנייה, תשכ"ה 

המהווה שינוי לתוכניות  /ב02/137נת/מק/ 'מקומית מס
 הבאות:

 

 שינוי לתוכנית 
50/137שינוי לתוכנית   
 7/355שינוי לתוכנית 
 137שינוי לתוכנית 

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
 נתניה. -רשות מקומית 

 שכונת בן ציון שכונה:   אלחריזי יהודה רחוב:
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 239חלקות במלואן:  9232גוש: 
 87, 82חלקי חלקות:  9232גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים בהתאם 5

 (5א )א()92לסעיף 
 (3א )א( )92. קביעת קווי בנין בהתאם לסעיף 2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות  
בתאריך ובילקוט הפרסומים מספר  53/52/2552

 .51/55/2550, בתאריך 2595, בעמוד 9105
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
, 9הצורן  יהייה ועדה מקומית לתכנון ובנילתכנון ובנ

ובמשרדי  58-9950575ק. ספיר, נתניה, טלפון:  אזה"ת
, 85הועדה המחוזית מחוז מרכז, כתובת: רח' מוצקין 

כל המעוניין רשאי לעיין  .59-8799333רמלה, טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 לקהל.
 

 ש. שר       
 ת המשנהועדיו"ר 

 לתכנון ובנייה נתניה
 
 

 ראשון לציוןמרחב תכנון מקומי 
הודעה בדבר הפקדה תכ' מפורטת  מספר 

 0021240-410-  2/22/00/1רצ/מק/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה
לתכנון ולבניה ראשון לציון, ובמשרדי הועדה המחוזית 

 מופקדת תכנית מתאר  לתכנון ובניה מחוז מרכז
 350-5025235 – 2/29/15/5רצ/ מק/

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 29/15/5רצ/מק/ ינוי לתוכניתש

  15/15/5רצ/במ/  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון

 כתובות: רח' הברושים, נחלת יהודה, ראשון לציון.
 

 חלקות בשלמותן:
 550ח"ח: , 0929 :גוש

 
 



ילקוט הפרסומים 7068, י"ד בתמוז התשע"ה, 1.7.2015  7020

 התכנית: עיקרי הוראות
 מ' עפ"י  0 -מ' ל 1-שינוי קו בנין צדדי צפוני ודרומי מ

 ( לחוק התכנון והבניה.3א.)א()92סעיף 
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 

 555כל הזכאי לכך על פי סעיף וכן  על ידי התכנית.
יום ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 

פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יה, ילמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנבעיתונים, 

 פקס:  ,50-8137177: ראשל"צ, טלפון 25הכרמל 
העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה , 50-8137851

, קרית ממשלה, רמלה, 85ת: הרצל המחוזית )כתוב
 .59-8799333טלפון: 

 

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

בכתב  .5898-ת חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"טסמכויו
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס' 

 טלפון ונייד. התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם, כתובת,
 

 מוטי עג'מי
  יו"ר הועדה המקומית

 ראשון לציוןה יתכנון ובניל
 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 ' מתאר מספר הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ

 0199004-410 – 00/02/1רצ/ מק/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה
יה ראשון לציון, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבנ
 מופקדת תכנית מתאר  ה מחוז מרכזילתכנון ובני

 350-5588113 – 05/19/5רצ/ מק/
 ה שינוי לתכניות הבאות:המהוו

 2/19/5רצ/ שינוי לתוכנית
 19/5רצ/במ/  

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון

 , ראשון לציון9רח' הרבי מלובביץ  
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 55חלקה:, 1559גוש:  חלקות בשלמותן:

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לאחת הדירות בק"ג  51.95הגדלת זכויות בניה של 

 ע"ח מרפסת גג.
  

ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל המעונ
מעונין בקרקע,  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
 555וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  על ידי התכנית.

יום ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 

פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, תונים, יבע

 פקס: , 50-8137177: ראשל"צ, טלפון 25הכרמל 
העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה , 50-8137851

, , קרית ממשלה, רמלה85המחוזית )כתובת: הרצל 
 .59-8799333טלפון: 

 

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

בכתב  .5898-סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט
בתצהיר עו"ד יש לציין את מס'  ההתנגדות המלווה

 טלפון ונייד. התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם, כתובת,
 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מספר

 0271407-410 – 21/177רצ/ מק/
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המקומית , כי במשרדי הועדה 5891 -והבניה, תשכ"ה
לתכנון ולבניה ראשון לציון, ובמשרדי הועדה המחוזית 

 מופקדת תכנית מתאר  לתכנון ובניה מחוז מרכז
  350-527530 -25/579רצ/ מק/

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 5797/רצ/  כפיפות  לתוכנית

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון

 לציון.ראשון  70רח' הרצל 
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקות בשלמותן:

 533חלקה: , 0800גוש: 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת קווי בניה חדשים עפ"י הבנייה הקיימת. .1

  לקומת  5 -קו בנין קדמי לכיוון רח' דוד סניור
לקומות  2.01המרתף )לפי מצב מאושר(, 

מ' מצב מאושר(. קו  בניין קדמי  1.15)במקום 
לקומת הקרקע וקומת  5-לכיוון רח' הרצל 

מ' מעל  2בינים, לקומה א' עפ"י המצב הקיים 
 5קן בנין  –ג' -דרך קיימת, לקומות ב ו

דרך קיימת. קו בנין צדי מ' מעל  5.2ולמרפסות 
 3למסחר בקומת הקרקע,  5-ימני וצדי שמאלי 

 למגורים ) לפי מצב מאושר(. 
 

ן רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יכל המעוני
מעונין בקרקע,  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל

ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע יבבני
 555י לכך על פי סעיף וכן כל הזכא על ידי התכנית.

יום ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

יה, ילמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנ, תוניםיבע
 פקס: , 50-8137177ראשל"צ, טלפון:  25הכרמל 
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העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה , 50-8137851
, קרית ממשלה, רמלה, 85 המחוזית )כתובת: הרצל

 .59-8799333טלפון: 
 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבני

בכתב  .5898-סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס' 

 טלפון ונייד. התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם, כתובת,
 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר 

 רצ/ מק/70/2/1
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 ניתשינוי תכ אישור, בדבר 5891 - והבניה, תשכ"ה
 95/9/5מתאר מספר רצ/ מק/

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 /ב9/5רצ/  כפיפות  לתוכנית

 9/5רצ/   
 על כל תיקוניה  5/5רצ/   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון

 שכונת רמבם. – 1רח' פיינברג יוסף  
 שכונת השומר. – 51רח' לבונטין צבי 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקות בשלמותן:

 230חלקה:    0828גוש: 
 232ח"ח:   237חלקה:   0809גוש: 

   

 עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה של מגרשים ללא הסכמת הבעלים. .1
 הגדלת  השטח המיועד לבניה ציבורית. .2
 שינוי קווי בניין. .3

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 1899מספר  ובילקוט הפרסומים  55.57.58

 .59.9.58בתאריך , 1021
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ראשל"צ, טלפון:  25הכרמל  לתכנון ולבניה ראשל"צ,

מחוז מרכז,  ובמשרדי הועדה המחוזית, 50-8137177
 טלפון:  , קרית ממשלה, רמלה,85כתובת: הרצל 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים כל  .59-8799333
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 דב צור
  יו"ר הועדה המקומית

 ראשון לציוןה יתכנון ובניל
 
 
 

  מחוז  הצפון

 מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה בדבר הפקדת  תכנית מתאר מפורטת מספר  

0204422-207 
לחוק התכנון  98נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-ה, התשכ"היוהבני
ה טבריה, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבני

מופקדת תכנית מתאר  יה מחוז צפון,ילתכנון ובנ
 257-5213392מספר  מפורטת

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
  55157ג/ שינוי
  51552ג/ שינוי
  297ג/ שינוי

  27/ 297טה/מק/ כפיפות
  50תמא /  כפיפות
 / ג  0/  55תמא /  כפיפות
  0/ ב /  03תמא /  כפיפות
  3/ ב /  03תמא /  כפיפות
  01תמא /  כפיפות
  9תמא /  כפיפות
 2/  8תממ /  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
 רשות מקומית: טבריה.

 

 גושים/ חלקות לתכנית:

 גושחלק מ חלקות בשלמותן חלקות בחלקן
 מוסדר

272-270 ,
278 

232-275 
273-271 

51509 

 

א. איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמת הבעלים, תוך העברה 
של רצועת שצ"פ לחזית מגרשי המגורים ביעוד 
מגורים א, ותיקון גבולות המגרשים כמו כן שינוי 

מגרשים לפי  0-תוך חלוקתו ל 58מיקום של מגרש 
 ה.י( לחוק התכנון והבני5א )א() 92סעיף 

רות ב. תוספת שטחי בניה עיקריים ותוספת שטחי שי 
( 5א )א() 92סעיף  יבמגרשים ביעוד מגורים א' לפ

 יה.ילחוק התכנון והבנ
( לחוק התכנון 3א )א() 92ג. שינוי בקווי בנין לפי סעיף  

 יה.יוהבנ
 92 ד. שינוי בגובה המבנים ובמספר הקומות לפי סעיף 

 א( לחוק התכנון והבניה.3א )א()
ורים ה. שינוי בהוראות בינוי ועיצוב למגרשים ביעוד מג 

תת  0-חלוקתו ל בפרט תוך 58ב' בכלל ולמגרש 
מבנים צמודי  0ה של ימגרשים ומתן אפשרות לבני

( 1א )א() 92ה רוויה לפי סעיף יקרקע במקום בני
 ה.ילחוק התכנון והבני

יח"ד לפי  255-יח"ד ל599-ו. הגדלת מספר יח"ד מ 
יה. שינויים י( לחוק התכנון והבנ9א )א() 92סעיף 

בהוראות הבניה תוך איחוד וחלוקה מחדש של 
 המגרשים בתכנית מתחם יער צבי.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה , 50-8137851
, קרית ממשלה, רמלה, 85 המחוזית )כתובת: הרצל

 .59-8799333טלפון: 
 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבני

בכתב  .5898-סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס' 

 טלפון ונייד. התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם, כתובת,
 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר 

 רצ/ מק/70/2/1
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 ניתשינוי תכ אישור, בדבר 5891 - והבניה, תשכ"ה
 95/9/5מתאר מספר רצ/ מק/

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 /ב9/5רצ/  כפיפות  לתוכנית

 9/5רצ/   
 על כל תיקוניה  5/5רצ/   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון

 שכונת רמבם. – 1רח' פיינברג יוסף  
 שכונת השומר. – 51רח' לבונטין צבי 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקות בשלמותן:

 230חלקה:    0828גוש: 
 232ח"ח:   237חלקה:   0809גוש: 

   

 עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה של מגרשים ללא הסכמת הבעלים. .1
 הגדלת  השטח המיועד לבניה ציבורית. .2
 שינוי קווי בניין. .3

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 1899מספר  ובילקוט הפרסומים  55.57.58

 .59.9.58בתאריך , 1021
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ראשל"צ, טלפון:  25הכרמל  לתכנון ולבניה ראשל"צ,
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ילקוט הפרסומים 7068, י"ד בתמוז התשע"ה, 1.7.2015  7022

אה את עצמו נפגע ין או בכל פרט תכנוני אחר הרויבבנ
 555על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
ה המאוחרת בין הפרסומים פרסומה של ההודע

, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיתונים
, 53-9708129, טלפון: 159ד "טבריה טבור הארץ ת

למשרדי הועדה המחוזית העתק התנגדות יומצא 
 (.53 – 9159159)כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

 

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

ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבני
 .5898 –עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי 

 
 

 מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה בדבר הפקדת  תכנית מתאר מפורטת מספר  

0277077-207 
לחוק התכנון  98נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבניה טבריה, ובמשרדי הועדה המחוזית 

 מופקדת תכנית מתאר מפורטת צפון,לתכנון ובניה מחוז 
 257-5297077מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 50519ג /  שינוי 
 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
 רשות מקומית: טבריה.

 

 גושים/ חלקות לתכנית:

 גושחלק מ חלקות בשלמותן חלקות בחלקן
 מוסדר

0 ,01 ,07-09 52-03 ,09 ,08-35 51598 

552 ,553 ,533  51278 

259 ,259 251 ,257 ,258-255 51295 
  

 עיקרי הוראות התוכנית :
. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים, מבלי לשנות 5

ה ומבלי יאת סך כל השטח הכולל המותר לבני
ה בכל ייעוד ילשנות את השטח הכולל המותר לבני

 ( לחוק התו"ב.9א)א()92קרקע, ע"פ סעיף 
 2א )א(92למגרשים צפונה ע"פ סעיף . הזזת דרך גישה 2
 1א )א(92. שינוי הוראות בדבר עיצוב ובנייה ע"פ סעיף 0
 3א )א(92. שינוי קווי בנין ע"פ סעיף 3

  

 
 
 
 

 מטרת התכנית:
חלוקה מחדש של מגרשי מגורים, הרחבת דרך ,התוית 

מתקנים הנדסיים ושינוי  -דרך גישה למגרש סמוך 
 חלוקת שטחי הבניה.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  כל מעונין
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, 

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע יבבנ
 555על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה עיתוניםב
, 53 – 9708129, טלפון: 159טבריה טבור הארץ ת.ד. 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 (.53 – 9159159)כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

 

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

את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות 
יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבנ

 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 ןזיגדואליהו 
 יו"ר ועדת משנה 

 טבריה לתכנון ובנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
 מספר  תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

0220170-210 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת, בדבר אישור 5891 -יה, תשכ"ה יוהבנ
 -איחוד וחלוקה ושינוי קווי בניין  - 251-5291590 פרמס

 וולפסון.
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

52197כפיפות ג/  
 59937כפיפות ג/

 52591שינוי ג/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: עפולה

עפולה דרומית וולפסון,   
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
חלקי 5עד:     5מחלקה:     59992גוש:    
 חלקי 2עד:     2מחלקה:     59992גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
הצרחת שטחים לשינוי הצורה הגיאומטרית לייעודי 

 .וי קווי בנייןקרקע מאושרים ושינ
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9889ובילקוט פרסומים מספר  59/52/2551

 . 21/52/2551, בתאריך 0959
 
 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
טלפון: , , עפולה37עפולה, רחוב יהושוע  הילתכנון ובני

העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה , 50-8137851
, קרית ממשלה, רמלה, 85 המחוזית )כתובת: הרצל

 .59-8799333טלפון: 
 

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

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבני

בכתב  .5898-סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט
ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין את מס' 

 טלפון ונייד. התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם, כתובת,
 
 

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מספר 

 רצ/ מק/70/2/1
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 ניתשינוי תכ אישור, בדבר 5891 - והבניה, תשכ"ה
 95/9/5מתאר מספר רצ/ מק/

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 /ב9/5רצ/  כפיפות  לתוכנית

 9/5רצ/   
 על כל תיקוניה  5/5רצ/   

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשות מקומית: ראשון לציון

 שכונת רמבם. – 1רח' פיינברג יוסף  
 שכונת השומר. – 51רח' לבונטין צבי 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 חלקות בשלמותן:

 230חלקה:    0828גוש: 
 232ח"ח:   237חלקה:   0809גוש: 

   

 עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה של מגרשים ללא הסכמת הבעלים. .1
 הגדלת  השטח המיועד לבניה ציבורית. .2
 שינוי קווי בניין. .3

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 1899מספר  ובילקוט הפרסומים  55.57.58

 .59.9.58בתאריך , 1021
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
ראשל"צ, טלפון:  25הכרמל  לתכנון ולבניה ראשל"צ,

מחוז מרכז,  ובמשרדי הועדה המחוזית, 50-8137177
 טלפון:  , קרית ממשלה, רמלה,85כתובת: הרצל 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים כל  .59-8799333
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 דב צור
  יו"ר הועדה המקומית

 ראשון לציוןה יתכנון ובניל
 
 
 

  מחוז  הצפון

 מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה בדבר הפקדת  תכנית מתאר מפורטת מספר  

0204422-207 
לחוק התכנון  98נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-ה, התשכ"היוהבני
ה טבריה, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבני

מופקדת תכנית מתאר  יה מחוז צפון,ילתכנון ובנ
 257-5213392מספר  מפורטת

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
  55157ג/ שינוי
  51552ג/ שינוי
  297ג/ שינוי

  27/ 297טה/מק/ כפיפות
  50תמא /  כפיפות
 / ג  0/  55תמא /  כפיפות
  0/ ב /  03תמא /  כפיפות
  3/ ב /  03תמא /  כפיפות
  01תמא /  כפיפות
  9תמא /  כפיפות
 2/  8תממ /  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
 רשות מקומית: טבריה.

 

 גושים/ חלקות לתכנית:

 גושחלק מ חלקות בשלמותן חלקות בחלקן
 מוסדר

272-270 ,
278 

232-275 
273-271 

51509 

 

א. איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמת הבעלים, תוך העברה 
של רצועת שצ"פ לחזית מגרשי המגורים ביעוד 
מגורים א, ותיקון גבולות המגרשים כמו כן שינוי 

מגרשים לפי  0-תוך חלוקתו ל 58מיקום של מגרש 
 ה.י( לחוק התכנון והבני5א )א() 92סעיף 

רות ב. תוספת שטחי בניה עיקריים ותוספת שטחי שי 
( 5א )א() 92סעיף  יבמגרשים ביעוד מגורים א' לפ

 יה.ילחוק התכנון והבנ
( לחוק התכנון 3א )א() 92ג. שינוי בקווי בנין לפי סעיף  

 יה.יוהבנ
 92 ד. שינוי בגובה המבנים ובמספר הקומות לפי סעיף 

 א( לחוק התכנון והבניה.3א )א()
ורים ה. שינוי בהוראות בינוי ועיצוב למגרשים ביעוד מג 

תת  0-חלוקתו ל בפרט תוך 58ב' בכלל ולמגרש 
מבנים צמודי  0ה של ימגרשים ומתן אפשרות לבני

( 1א )א() 92ה רוויה לפי סעיף יקרקע במקום בני
 ה.ילחוק התכנון והבני

יח"ד לפי  255-יח"ד ל599-ו. הגדלת מספר יח"ד מ 
יה. שינויים י( לחוק התכנון והבנ9א )א() 92סעיף 

בהוראות הבניה תוך איחוד וחלוקה מחדש של 
 המגרשים בתכנית מתחם יער צבי.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, 

אה את עצמו נפגע ין או בכל פרט תכנוני אחר הרויבבנ
 555על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
ה המאוחרת בין הפרסומים פרסומה של ההודע

, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיתונים
, 53-9708129, טלפון: 159ד "טבריה טבור הארץ ת

למשרדי הועדה המחוזית העתק התנגדות יומצא 
 (.53 – 9159159)כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

 

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

ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבני
 .5898 –עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי 

 
 

 מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה בדבר הפקדת  תכנית מתאר מפורטת מספר  

0277077-207 
לחוק התכנון  98נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבניה טבריה, ובמשרדי הועדה המחוזית 

 מופקדת תכנית מתאר מפורטת צפון,לתכנון ובניה מחוז 
 257-5297077מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 50519ג /  שינוי 
 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
 רשות מקומית: טבריה.

 

 גושים/ חלקות לתכנית:

 גושחלק מ חלקות בשלמותן חלקות בחלקן
 מוסדר

0 ,01 ,07-09 52-03 ,09 ,08-35 51598 

552 ,553 ,533  51278 

259 ,259 251 ,257 ,258-255 51295 
  

 עיקרי הוראות התוכנית :
. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים, מבלי לשנות 5

ה ומבלי יאת סך כל השטח הכולל המותר לבני
ה בכל ייעוד ילשנות את השטח הכולל המותר לבני

 ( לחוק התו"ב.9א)א()92קרקע, ע"פ סעיף 
 2א )א(92למגרשים צפונה ע"פ סעיף . הזזת דרך גישה 2
 1א )א(92. שינוי הוראות בדבר עיצוב ובנייה ע"פ סעיף 0
 3א )א(92. שינוי קווי בנין ע"פ סעיף 3

  

 
 
 
 

 מטרת התכנית:
חלוקה מחדש של מגרשי מגורים, הרחבת דרך ,התוית 

מתקנים הנדסיים ושינוי  -דרך גישה למגרש סמוך 
 חלוקת שטחי הבניה.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  כל מעונין
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, 

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע יבבנ
 555על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה עיתוניםב
, 53 – 9708129, טלפון: 159טבריה טבור הארץ ת.ד. 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 (.53 – 9159159)כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

 

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

את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות 
יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבנ

 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 ןזיגדואליהו 
 יו"ר ועדת משנה 

 טבריה לתכנון ובנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
 מספר  תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

0220170-210 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת, בדבר אישור 5891 -יה, תשכ"ה יוהבנ
 -איחוד וחלוקה ושינוי קווי בניין  - 251-5291590 פרמס

 וולפסון.
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

52197כפיפות ג/  
 59937כפיפות ג/

 52591שינוי ג/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: עפולה

עפולה דרומית וולפסון,   
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
חלקי 5עד:     5מחלקה:     59992גוש:    
 חלקי 2עד:     2מחלקה:     59992גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
הצרחת שטחים לשינוי הצורה הגיאומטרית לייעודי 

 .וי קווי בנייןקרקע מאושרים ושינ
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9889ובילקוט פרסומים מספר  59/52/2551

 . 21/52/2551, בתאריך 0959
 
 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
טלפון: , , עפולה37עפולה, רחוב יהושוע  הילתכנון ובני



7023 ילקוט הפרסומים 7068, י"ד בתמוז התשע"ה, 1.7.2015 

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון,  53-9125033
משרד הפנים נצרת עלית,   –כתובת: קריית הממשלה 

. כל המעוניין רשאי לעיין בה 53-9159159טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
 מספר  תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

0294170-210 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור  תכנית מפורטת5891 -והבניה, תשכ"ה 
שינוי הוראות בינוי מתחם  - 251-5283570מספר 

 רובע יזרעאל. -תעסוקה 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

55599כפיפות ג/  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
עפולה רשות מקומית:  
עפולהרובע יזרעאל,   

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
בשלמות 30עד:    30מחלקה:    59719גוש:    
 בשלמות 33עד:    33מחלקה:    59719גוש:  
 בשלמות 75עד:    75מחלקה:    59719גוש:  
 בשלמות 77עד:    77מחלקה:    59719גוש:  
 בשלמות 558עד:   558מחלקה:   59795גוש:  
 בשלמות 525עד:   525מחלקה:   59795גוש:  
 חלקי 505עד:   505מחלקה:   59795גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 7559ובילקוט פרסומים מספר  57/53/2551

 . 55/53/2551, בתאריך 3905
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית התכנית 
טלפון: , , עפולה37ה עפולה, רחוב יהושוע ילתכנון ובני

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון,  53-9125033
משרד הפנים נצרת עלית,   –כתובת: קריית הממשלה 

כל המעוניין רשאי לעיין בה  .53-9159159טלפון: 
 לקהל.   בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 

 שלמה מליחי
  יו"ר הועדה המקומית

 עפולהה יתכנון ובניל
 
 

 מרחב תכנון מקומי קצרין
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 

 1/17010מקומית ברמה מפורטת מספר קצ/מק/
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 

שהודעה על דבר הפקדתה  5/59551/מק/מספר: קצ
 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89בהתאם לסעיף 

ובילקוט  59/8/50, פורסמה בעיתונים בתאריך 1965

, בתאריך 799, התשע"ד, עמוד 9978הפרסומים 
23/55/2550. 

 המתייחסות לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 59551ג/ שינוי
 

 מטרת התכנית:
וחלוקה של מגרשים, ובלבד שאין שינוי בשטח איחוד 

 הכולל של כל יעוד קרקע.
 

 עיקרי ההוראות:
חלוקה, הקצאת מגרשים לבניה, שטחים לתנועת רכב 
והולכי רגל, שטחים ירוקים פתוחים, קביעת הוראות 

 הבניה לנ"ל.
 

 גושים וחלקות:
 78חלקי חלקה:  255555גוש: 

 

המקומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
ובמשרדי  53-9898993יה קצרין, טלפון: ילתכנון ולבנ

הועדה המחוזית, מחוז צפון משרד הפנים, כתובת: 
כל המעוניין ראשי  .53 – 9159159טלפון:  נצרת עלית.

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 לקהל.

 

 דימי אפרצב
  יו"ר הועדה המקומית

 קצריןיה יתכנון ולבנל
 
 

 מרחב תכנון מקומי קריית שמונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר: 

 1744קש/מק/
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  

בדבר אישור תכנית מפורטת , 5891-ה, התשכ"היוהבני
 5933מספר: קש/מק/

 פר:התכנית מהווה שינוי לתוכנית מס
 5/51/25 , תרש"צ50530, ג/55903, ג/55275ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
              שמונה-ישוב: קריית

   08,10חלק מחלקות:  53593גוש: 
   2חלק מחלקה:          50551גוש: 
   7,02,15,10חלק מחלקות:        50587גוש: 
   553חלק מחלקה:        50395גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מעגלי תנועה הרחבת דרך לצורך הסדרת

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
בתאריך: , 9937ובילקוט הפרסומים מספר:  29.7.50
 7998עמוד: ,1.5.50

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 07רחוב הרצל שכתובתה:  לתכנון ובניה קריית שמונה,

  :טלפון ,55558, מיקוד 5ד "קריית שמונה ת
וכן במשרדי הועדה המחוזית מחוז , 53-9859352

הצפון שכתובתה: משרד הפנים קריית הממשלה, נצרת 

אה את עצמו נפגע ין או בכל פרט תכנוני אחר הרויבבנ
 555על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
ה המאוחרת בין הפרסומים פרסומה של ההודע

, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיתונים
, 53-9708129, טלפון: 159ד "טבריה טבור הארץ ת

למשרדי הועדה המחוזית העתק התנגדות יומצא 
 (.53 – 9159159)כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

 

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

ה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבני
 .5898 –עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי 

 
 

 מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה בדבר הפקדת  תכנית מתאר מפורטת מספר  

0277077-207 
לחוק התכנון  98נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891-והבניה, התשכ"ה
לתכנון ולבניה טבריה, ובמשרדי הועדה המחוזית 

 מופקדת תכנית מתאר מפורטת צפון,לתכנון ובניה מחוז 
 257-5297077מספר 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 50519ג /  שינוי 
 

 השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
 רשות מקומית: טבריה.

 

 גושים/ חלקות לתכנית:

 גושחלק מ חלקות בשלמותן חלקות בחלקן
 מוסדר

0 ,01 ,07-09 52-03 ,09 ,08-35 51598 

552 ,553 ,533  51278 

259 ,259 251 ,257 ,258-255 51295 
  

 עיקרי הוראות התוכנית :
. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים, מבלי לשנות 5

ה ומבלי יאת סך כל השטח הכולל המותר לבני
ה בכל ייעוד ילשנות את השטח הכולל המותר לבני

 ( לחוק התו"ב.9א)א()92קרקע, ע"פ סעיף 
 2א )א(92למגרשים צפונה ע"פ סעיף . הזזת דרך גישה 2
 1א )א(92. שינוי הוראות בדבר עיצוב ובנייה ע"פ סעיף 0
 3א )א(92. שינוי קווי בנין ע"פ סעיף 3

  

 
 
 
 

 מטרת התכנית:
חלוקה מחדש של מגרשי מגורים, הרחבת דרך ,התוית 

מתקנים הנדסיים ושינוי  -דרך גישה למגרש סמוך 
 חלוקת שטחי הבניה.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  כל מעונין
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, 

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע יבבנ
 555על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה עיתוניםב
, 53 – 9708129, טלפון: 159טבריה טבור הארץ ת.ד. 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 (.53 – 9159159)כתובת: נצרת עלית, טלפון: 

 

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

את העובדות שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות 
יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבנ

 .5898 –סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 ןזיגדואליהו 
 יו"ר ועדת משנה 

 טבריה לתכנון ובנייה
 
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
 מספר  תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

0220170-210 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת, בדבר אישור 5891 -יה, תשכ"ה יוהבנ
 -איחוד וחלוקה ושינוי קווי בניין  - 251-5291590 פרמס

 וולפסון.
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

52197כפיפות ג/  
 59937כפיפות ג/

 52591שינוי ג/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: עפולה

עפולה דרומית וולפסון,   
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
חלקי 5עד:     5מחלקה:     59992גוש:    
 חלקי 2עד:     2מחלקה:     59992גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
הצרחת שטחים לשינוי הצורה הגיאומטרית לייעודי 

 .וי קווי בנייןקרקע מאושרים ושינ
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9889ובילקוט פרסומים מספר  59/52/2551

 . 21/52/2551, בתאריך 0959
 
 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
טלפון: , , עפולה37עפולה, רחוב יהושוע  הילתכנון ובני

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון,  53-9125033
משרד הפנים נצרת עלית,   –כתובת: קריית הממשלה 

. כל המעוניין רשאי לעיין בה 53-9159159טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
 מספר  תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

0294170-210 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור  תכנית מפורטת5891 -והבניה, תשכ"ה 
שינוי הוראות בינוי מתחם  - 251-5283570מספר 

 רובע יזרעאל. -תעסוקה 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

55599כפיפות ג/  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
עפולה רשות מקומית:  
עפולהרובע יזרעאל,   

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
בשלמות 30עד:    30מחלקה:    59719גוש:    
 בשלמות 33עד:    33מחלקה:    59719גוש:  
 בשלמות 75עד:    75מחלקה:    59719גוש:  
 בשלמות 77עד:    77מחלקה:    59719גוש:  
 בשלמות 558עד:   558מחלקה:   59795גוש:  
 בשלמות 525עד:   525מחלקה:   59795גוש:  
 חלקי 505עד:   505מחלקה:   59795גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 7559ובילקוט פרסומים מספר  57/53/2551

 . 55/53/2551, בתאריך 3905
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית התכנית 
טלפון: , , עפולה37ה עפולה, רחוב יהושוע ילתכנון ובני

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון,  53-9125033
משרד הפנים נצרת עלית,   –כתובת: קריית הממשלה 

כל המעוניין רשאי לעיין בה  .53-9159159טלפון: 
 לקהל.   בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 

 שלמה מליחי
  יו"ר הועדה המקומית

 עפולהה יתכנון ובניל
 
 

 מרחב תכנון מקומי קצרין
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 

 1/17010מקומית ברמה מפורטת מספר קצ/מק/
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 

שהודעה על דבר הפקדתה  5/59551/מק/מספר: קצ
 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89בהתאם לסעיף 

ובילקוט  59/8/50, פורסמה בעיתונים בתאריך 1965

, בתאריך 799, התשע"ד, עמוד 9978הפרסומים 
23/55/2550. 

 המתייחסות לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 59551ג/ שינוי
 

 מטרת התכנית:
וחלוקה של מגרשים, ובלבד שאין שינוי בשטח איחוד 

 הכולל של כל יעוד קרקע.
 

 עיקרי ההוראות:
חלוקה, הקצאת מגרשים לבניה, שטחים לתנועת רכב 
והולכי רגל, שטחים ירוקים פתוחים, קביעת הוראות 

 הבניה לנ"ל.
 

 גושים וחלקות:
 78חלקי חלקה:  255555גוש: 

 

המקומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
ובמשרדי  53-9898993יה קצרין, טלפון: ילתכנון ולבנ

הועדה המחוזית, מחוז צפון משרד הפנים, כתובת: 
כל המעוניין ראשי  .53 – 9159159טלפון:  נצרת עלית.

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 לקהל.

 

 דימי אפרצב
  יו"ר הועדה המקומית

 קצריןיה יתכנון ולבנל
 
 

 מרחב תכנון מקומי קריית שמונה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר: 

 1744קש/מק/
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  

בדבר אישור תכנית מפורטת , 5891-ה, התשכ"היוהבני
 5933מספר: קש/מק/

 פר:התכנית מהווה שינוי לתוכנית מס
 5/51/25 , תרש"צ50530, ג/55903, ג/55275ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
              שמונה-ישוב: קריית

   08,10חלק מחלקות:  53593גוש: 
   2חלק מחלקה:          50551גוש: 
   7,02,15,10חלק מחלקות:        50587גוש: 
   553חלק מחלקה:        50395גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מעגלי תנועה הרחבת דרך לצורך הסדרת

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך: 
בתאריך: , 9937ובילקוט הפרסומים מספר:  29.7.50
 7998עמוד: ,1.5.50

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
 07רחוב הרצל שכתובתה:  לתכנון ובניה קריית שמונה,

  :טלפון ,55558, מיקוד 5ד "קריית שמונה ת
וכן במשרדי הועדה המחוזית מחוז , 53-9859352

הצפון שכתובתה: משרד הפנים קריית הממשלה, נצרת  ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון,  53-9125033
משרד הפנים נצרת עלית,   –כתובת: קריית הממשלה 

. כל המעוניין רשאי לעיין בה 53-9159159טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
 מספר  תכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

0294170-210 
לחוק התכנון  557נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 , בדבר אישור  תכנית מפורטת5891 -והבניה, תשכ"ה 
שינוי הוראות בינוי מתחם  - 251-5283570מספר 

 רובע יזרעאל. -תעסוקה 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

55599כפיפות ג/  
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
עפולה רשות מקומית:  
עפולהרובע יזרעאל,   

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
בשלמות 30עד:    30מחלקה:    59719גוש:    
 בשלמות 33עד:    33מחלקה:    59719גוש:  
 בשלמות 75עד:    75מחלקה:    59719גוש:  
 בשלמות 77עד:    77מחלקה:    59719גוש:  
 בשלמות 558עד:   558מחלקה:   59795גוש:  
 בשלמות 525עד:   525מחלקה:   59795גוש:  
 חלקי 505עד:   505מחלקה:   59795גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 7559ובילקוט פרסומים מספר  57/53/2551

 . 55/53/2551, בתאריך 3905
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית התכנית 
טלפון: , , עפולה37ה עפולה, רחוב יהושוע ילתכנון ובני

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון,  53-9125033
משרד הפנים נצרת עלית,   –כתובת: קריית הממשלה 

כל המעוניין רשאי לעיין בה  .53-9159159טלפון: 
 לקהל.   בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 

 שלמה מליחי
  יו"ר הועדה המקומית

 עפולהה יתכנון ובניל
 
 

 מרחב תכנון מקומי קצרין
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 

 1/17010מקומית ברמה מפורטת מספר קצ/מק/
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 

שהודעה על דבר הפקדתה  5/59551/מק/מספר: קצ
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ובילקוט  59/8/50, פורסמה בעיתונים בתאריך 1965
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 המתייחסות לתכניות הבאות:
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 59551ג/ שינוי
 

 מטרת התכנית:
וחלוקה של מגרשים, ובלבד שאין שינוי בשטח איחוד 
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 עיקרי ההוראות:
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 גושים וחלקות:
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המקומית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
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 דימי אפרצב
  יו"ר הועדה המקומית

 קצריןיה יתכנון ולבנל
 
 

 מרחב תכנון מקומי קריית שמונה
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כל המעוניין רשאי , 53-9159159טלפון:  ,57555 עילית
לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 פתוחים לקהל.
 

 ניסים מלכה
  הועדה המקומיתיו"ר 

 קריית שמונהלתכנון ולבנייה 
 
 

 גליל מזרחימרחב תכנון מקומי 
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

0220940-201 
וק התכנון לח 98נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המקומיות  , כי5891 -, תשכ"ה יהיוהבנ
יה גליל מזרחי, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבנ

תכנית מפורטת מס' מופקדת  לתכנון ובנייה מחוז צפון
215-5291835. 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 רשות מקומית: מ.מ. כפר תבור

 ישוב:  כפר תבור
 

 גושים חלקות לתכנית:
 29חלקות בשלמותן: , )מוסדר( 57507גוש: 

 

התכנית:  עיקרי הוראות  
 ( לחוק.5א)א()92חלוקה בהסכמת כל הבעלים עפ" סעיף 

( 1א)א()92שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכלי עפ"י סעיף 
 לחוק.

 ( לחוק .7א)א()92מינימלי ע"פ סעיף  הקטנת גודל מגרש
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
ין ים פתוחים לקהל. כל המעונשהמשרדים האמורי

, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו בקרקע
 555נפגע על יד התכנית , וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ה גליל יבעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובני
כפר תבור טל' רב קווי  151מזרחי, מגדל השעון, ת.ד. 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה . 53-9772000
המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון )כתובת: קריית 

 (.53-9159159נצרת עלית, טלפון:  181ד "הממשלה ת
 

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

 .5898-סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט
 

 האבי קרמפ
 יו"ר הועדה המקומית 

 גליל מזרחי בנייהלתכנון ול
 
 
 
 

  מחוז הדרום

 
 מרחב תכנון מקומי בני שמעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר
720-0209770  

 שם תכנית:  דודאים-אתר מבקרים, החלפת שטחים
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה המקומית , כי 5891 -יה, תשכ"ה יוהבנ
יה בני שמעון, ובמשרדי הועדה המחוזית ילתכנון ולבנ
ה מחוז דרום, מופקדת תכנית מפורטת ילתכנון ובני

 .921-5218990מספר 
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

  051/52/7/15 שינוי
  051/52/7/39 כפיפות
  051/52/7/19 כפיפות 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 אתר דודאים , רשות מקומית: בני שמעון

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 מוסדר בחלק   32: גוש

  5מוסדר  בחלק חלקה:   555228/2גוש: 
 

 מטרות התכנית: 
החלפת שטחים בין "שטח ציבורי פתוח" ל"מבנים 

עודי יומוסדות ציבור" ללא שינוי בשטח הכולל של כל י
 הקרקע ושינוי קווי בניין. 

  

המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם כל 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל, )טלפון לבירורים: 

(. ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל 59-9217825
ובתאום מראש. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות  555הזכאי לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  95תוך 

הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ה, בני שמעון, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי יובני

הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 
 (.59-9290785באר שבע טלפון:  3

 

לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן  נגדות לתכניתהת
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

יה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יהתכנון והבנ
כל . 5898-סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט

המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה 
ום במשרדי הועדה המקומית בני שמעון, ללא תשל

יום  50:05 - 51:05בימים ובשעות קבלת קהל: יום א' 
ביום שלישי תתקיים קבלת קהל גם , 59:05 - 55:05ג'  

פרסום  , בשעות אחה"צ לתושבים ובתיאום מראש בלבד
זה ניתן לראות גם באתר אינטרנט בכתובת 
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 היתכנון ובני

 סיגל מורן
 יו"ר הועדה המקומית 

 בני שמעון בנייהלתכנון ול
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

סטאר טריינרס בע"מ
)ח"פ 51-475172-6(

)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 8.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון תנא, אצל עוה"ד אבי 
למפרק   ,077-5150116 טל'  אביב,  תל   ,12 קרליבך  רח'  סרוסי, 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון תנא, מפרק

לבוטק מולטימדיה לבורטוריס בע"מ
)ח"פ 51-309953-1(

)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 15.6.2015, 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 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

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

חומוס סולחה בע"מ
)ח"פ 51-412804-0(

)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 17.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר יעקובי, מרח' משה 

שרת 28, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר יעקובי, מפרק

יו-אר אלבו )2003( בע"מ
)ח"פ 51-345482-7(

)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 20.6.2015, התקבלה החלטה 
יוסף  מרח'  אלבו,  אהרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שכטר 8, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון אלבו, מפרק

גלילות ברכתיה בע"מ
)ח"פ 51-040553-3(

)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 29.6.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  אושרוביץ,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הזרזיר 3, ראשון לציון, למפרק החברה.

אבי אושרוביץ, מפרק

מופאן סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-471289-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי יונג, מרח' ההגנה 

61ב, רעננה 43422, טל' 09-7741354, למפרק החברה.

מרדכי יונג, מפרק

אלטשולר ולנר מסחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-406371-8(

)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 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיון קפלן, מרח' ישראל 
גלילי 11, נתניה 4265801, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סמיון קפלן, מפרק

כדי  בתקנון  הנדרש  לרוב  מעבר  רוב  הוא  רוב של 91%   *
לקבל החלטה מסוג זה.

ווליו	דאטה
)ש"מ 55-025839-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,28.5.2015 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
בזכויות  חלקם  מלוא  את  המוגבלים  השותפים  העבירו 
נויברגר,  מעידו   193 כדלקמן:  המוגבלים,  לשותפים  השותפות 
193 מויקטור  ויעוץ בע"מ, ח"פ 51-449103-4;  ניהול  לנויברגר 
שמריך, ליוסף ל.ג. בע"מ, ח"פ 51-449102-6 ו–193 מדני רימוני, 

לי.מ.א.ר החזקות בע"מ.
ענת	טרייבר, עו"ד

באת כוח השותפות 

עיזבון המנוח ד"ר מנדל גרנוף 
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והזמנה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי עו"ד גיורא רובננקו, מרח' דיזנגוף 205, תל 
בחיפה,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  צו  לפי  התמנה  אביב, 
בתיק ת"ע 24756-01-15, למנהל עיזבון המנוח ד"ר מנדל גרנוף.

כל נושי העיזבון מוזמנים בזה להודיע בכתב ובדואר רשום 
למנהל העיזבון בכתובת הנ"ל, על תביעותיהם בכתב וזאת עד 
חלוף 3 חודשים מיום פרסום הודעה זו; לא תיענה כל תביעה 
אשר תוגש על ידי מי מנושי החייב לאחר תום המועד האמור.

על כל תביעה להיות מנומקת ונתמכת במסמכים ובכתב.

גיורא רובננקו, עו"ד, מנהל עיזבון

הודעה בדבר חלוקת דיבידנד ביניים לנושים
בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, בתיק פש"ר 5845-10-14

שם החייב: עידן גבאי.

שם הנאמן ומענו: עו"ד רן מסיקה, שד' שאול המלך 35, תל אביב, 
טל' 03-6917002, פקס' 03-6952246.

דיבידנד  חלוקת  על  החייב  לנושי  הודעה  בזה  נמסרת 
באופן מיידי.

רן	מסיקה, עו"ד, נאמן

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.6.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  אמיתי,  עדי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עדי אמיתי, עו"ד, מפרק

ב.מ.ד. סיאנטיפיק בע"מ
)ח"פ 51-385132-9(

)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 7.6.2015, התקבלה החלטה 
משד'  בסט,  בן  ישראל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 42, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל בן בסט, מפרק

עמותת תאיר בלב 
)ע"ר 58-055699-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,18.2.2015 ביום  שהתכנסה 
 ,7 משושים  מרח'  ראדה,  אילנה  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

קצרין 1290000, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
אילנה ראדה, מפרקת

תיכון תל אביב קבוצת חינוך בע"מ
)ח"פ 51-512908-8(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  בכתב  בהחלטה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,*91% של  ברוב  הוחלט   ,23.6.2015 מיום  החברה  של  המניות 




