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הסמכת נציג משטרה
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

)בזק  התקשורת  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך את מי 
שמשמש קצין הפיקוח והבקרה במחלקת קשר במשטרת ישראל 

לנציג משטרת ישראל לעניין סעיפים 13א או 13ב לחוק.

כ"ד בסיוון התשע"ה )11 ביוני 2015(
)חמ 3-1723-ה8(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ז, עמ' 20.  1

מינוי נציג שר הפנים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  12)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המנהלת  בכר,  הוזמן  אורנה  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 
לתכנון  הארצית  במועצה  לנציגתי  הפנים,  משרד  של  הכללית 

ולבנייה.

מינויו של ד"ר שוקי אמרני לתפקיד זה2 - בטל.

ו' בתמוז התשע"ה )23 ביוני 2015(
)חמ 3-7-ה1(

סילבן שלום  
   שר הפנים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 1850.  2

מינוי נציג שר הבינוי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  12)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במועצה  לנציגי  ארמוני,  אשל  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 

הארצית לתכנון ולבנייה במקום שלמה בן אליהו2.

המנהל  בתפקיד  משמש  המתמנה  עוד  כל  המינוי  תוקף 
הכללי של משרד הבינוי.

אין במינוי זה כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום.

ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015(
)חמ 3-7-ה1(

יואב גלנט  
   שר הבינוי

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 4789.  2

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אופקים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
והרכבתי  חברים  שבעה  בת  תהיה  אופקים  הדתית  שהמועצה 

אותה כדלהלן:

בנימין מלכה          עדי פלח

סעדיה אלוס          מרדכי רביבו

רפאל טוייזר          טלי מימון

משולם קסל

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

תוקף המינוי מיום ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015(.

ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015(
)חמ 3-140-ה1(

דוד אזולאי  
   השר לשירותי דת

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

 1 שבסעיף  הרישוי"  "רשות  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפקודת התעבורה1, אני מודיע כי אצלתי את סמכויותי כרשות 
התשכ"א-21961,  התעבורה,  לתקנות  95א  תקנה  לעניין  רישוי 

לכל שטח המדינה, לאברהם ישעיהו.

אצילת הסמכות לסמעאן שנארה, שהודעה עליה פורסמה3 
- בטלה.

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
     רשות הרישוי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשנ"ג, עמ'   1

.538
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשנ"ד, עמ' 1178.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 4972.  3

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 

התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א( 
 ,)6 מס'  )תיקון  שעה(  )הוראת  ציבוריים  שיכונים  רישום  לחוק 
התש"ע-32010, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או 
מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה 
לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, או נכללו בתכנית 
שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, עד יום י"ב 
בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה בתוך שנתיים 
ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן, 

המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:

מס' תרש"צחלקי חלקהגושהמקום

2/25/11     10130142גבעת עדה

12105105 ,80

הבינוי  במשרד  הפרוגרמות  באגף  מופקדים  התשריטים 
והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

ז' בתמוז התשע"ה )24 ביוני 2015(
)חמ 3-74(

יוסי שטיינברג  
מנהל אגף )בכיר( תכנון  

אדריכל ראשי  
י"פ התשע"ד, עמ' 7248.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  4
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הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 78)ג( לחוק לשכת עורכי 
של  המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין, 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ד' בתמוז התשע"ה 
)21 ביוני 2015(, בתיק בד"מ 033/2015, החליט להטיל על עורכת 
דין רות דוד בלום, רישיון מס' 8567, עונש של השעיה זמנית 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין.

תוקף ההשעיה מיום ד' בתמוז התשע"ה )21 ביוני 2015( עד 
פסק דין חלוט בעניין כתב האישום המצוין בבקשה להשעיה 

זמנית.

ו' בתמוז התשע"ה )23 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן שלמה ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר שינוי תאריך הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בסיוון  י'  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
כי  החליט   ,034/2013 בד"מ  בתיק   ,)2015 במאי   28( התשע"ה 
מועד ריצוי עונשו של ישראל מנדל, רישיון מס' 29772 )עונש 
של הוצאה מן הלשכה( יחל ביום ב' בניסן התשע"א )6 באפריל 
 26( באדר התשע"ה  ז'  מיום  במכתבנו  כפי שנאמר  ולא   )2011

בפברואר 2015(.

ו' בתמוז התשע"ה )23 ביוני 2015(
)חמ 3-94(

איתן שלמה ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2015 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:   

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17018/2015

.27.6.2015

מרכז שלטון מקומי,3.
הסתדרות המעו"ף

מינהל רשויות מקומיות4.

כלל העובדים ברשויות המקומיות5.

עדכון קצובת הבראה6.

.723.6.2015

7.6.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17019/2015

.27.6.2015

מרכז שלטון מקומי,3.
הסתדרות המעו"ף

מינהל רשויות מקומיות4.

מעסיקים בבתי ספר החופש הגדול5.

תגמול שכר6.

.723.6.2015

7.6.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2015
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1145/2015

.26.5.2015

מגה קמעונאות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

מסחר4.

כלל העובדים5.

שינויים במבנה השכר6.

.715.6.2015

6.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1146/2015

.23.6.2015

מכון התקנים הישראלי,3.
הסתדרות החדשה / האגף לאיגוד מקצועי

מינהל ציבורי4.

עובדים שנפגעו בתוצאה מהסכם שנחתם ביום 5.
10.11.11

מענק שנתי לצמצום פגיעה6.

.715.6.2015

3.6.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1147/2015

.23.6.2015

מכון התקנים הישראלי,3.
הסתדרות החדשה 

מינהל ציבורי4.

30 עובדים 5.

תכנית פרישה מרצון6.

.715.6.2015

3.6.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
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הסכם שכר6.

.71.6.2015

13.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1154/2015

.27.5.2015

1( מינהל קהילתי תלפיות מזרח )ע"ש שאלתיאל(3.
2( מינהל קהילתי בקעה רבתי

3( מינהל קהילתי גינור העיר )מרכז תרבות עמים(
4( מינהל קהילתי גילה )ע"ש עדי יפה(

5( מינהל קהילתי פסגת זאב
6( מינהל קהילתי חומת שמואל,

כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
מרכזים קהילתיים4.
גננות וסייעות בצהרונים בתכנית צי"לה5.
תנאי העסקה 6.
.72.6.2015
7.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1155/2015

.220.10.2015

אסם השקעות בע"מ ח.פ 3,520026063.
הסתדרות החדשה

תעשיית מזון4.

נהגים ועוזרי נהגים5.

תנאי עבודה6.

.78.6.2015

20.10.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1156/2015

.227.5.2015

אסם השקעות בע"מ 3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מזון4.

כלל העובדים5.

הודעת ההסתדרות כאמור בסעיף 61.

.78.6.2015

27.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1157/2015

.231.3.2015

אפקון התקנות ושירותים בע"מ,3.
הסתדרות העובדים החדשה

תעשיית חשמל4.

עובדי באר שבע5.

תנאי עבודה6.

.78.6.2015

31.3.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1158/2015

.228.5.2015

קווים תחבורה ציבורית בע"מ,3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

הובלה יבשתית4.

נהגים5.

תנאי עבודה6.

.723.6.2015

.831.5.2019 - 1.6.2015

.1148/2015

.23.6.2015

מכון התקנים הישראלי,3.
הסתדרות החדשה 

מינהל ציבורי4.

כלל העובדים 5.

פיצוי בעד ימי מחלה6.

.715.6.2015

3.6.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

1149/2015
.221.5.2015
גת גבעת חיים אגודה שיתופית לשימורי תוצרת 3.

חקלאית בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית

תעשיית מזון4.

עובדי דור א' וב'5.

תוספת שכר6.

.715.6.2015

.828.2.2018 - 21.5.2015

.1150/2015

.21.6.2015

חברת אגמו בע"מ3.
חברת ורגוס בע"מ,
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.715.6.2015

.831.3.2018 - 1.6.2015

.1151/2015

.29.6.2015

ברנד תעשיות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.722.6.2015

.831.5.2019 - 1.6.2015

.1152/2015

.220.4.2015

אוניברסיטת חיפה,3.
ארגון הסגל האקדמי הזוטר

חינוך4.

סגל אקדמי זוטר5.

תנאי עבודה6.

.722.6.2015

20.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1153/2015

.213.5.2015

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות העובדים

כלל הענפים4.

עובדי יחידת יהלום ברשות המיסים5.
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בנק אגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

כאמור בנספח5.

העסקה במעמד זמני6.

.728.6.2015

31.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1165/2015

.215.6.2015

רמי תעשיות קרמיקה )1991( בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית נמ"א4.

כלל העובדים בנצרת עלית5.

סגירת מפעל וסיור העסקת עובדים6.

.728.6.2015

15.6.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1166/2015

.24.6.2015

חברת החדשות ערוץ 3,2.
הסתדרות החדשה

תרבות4.

כאמור בסעיף ב'5.

קיצוץ תקציבי6.

.728.6.2015

.831.12.2015 - 4.6.2015

.1167/2015

.227.5.2015

אסם השקעות בע"מ בשם מפעלי ואתרי קבוצת אסם 3.
וחברות הבנות שלה,

הסתדרות החדשה
תעשיית מזון4.
כלל העובדים5.
הודעת ההסתדרות כי הכרזת סכסוך העבודה תיעשה 6.

רק באישור בוועדה לתיאום וביצוע
.710.6.2015
27.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1168/2015

.219.9.2010

מדינת ישראל,3.
הסתדרות המורים

כלל הענפים4.

מורים5.

החלטת ועדת מעקב - רפורמת אופק חדש6.
קידום בדרגות

.728.6.2015

19.9.2010 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

י"ט בתמוז התשע"ה )6 ביולי 2015(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

.1159/2015

.216.4.2015

הוט מובייל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / איגוד עובדי הסלולר באינטרנט 

והייטק
תעשיית תקשורת4.
עובדי חטיבת הנדסה5.
צמצומים החטיבה בהנדסה6.
.78.6.2015
16.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1160/2015

.224.4.2015

חברה אמריקאית ישראלית לגז בע"מ,3.
הסתדרות הכללית

גז4.

כאמור בסעיף 52.

הארכת תוקף הסכמים קודמים ותנאי עבודה6.

.719.6.2015

24.4.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1161/2015

.22.3.2016

סוגת תעשיות בע"מ וסוגת בתי זיקוק לסוכר בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מזון4.

כאמור בסעיף 56.

תוספת שכר6.

.78.6.2015

.831.12.2015 - 2.3.2015

.1162/2015

.25.5.2015

יוניליוור ישראל טיפול אישי בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מזון4.

כאמור בסעיף ב'5.

תנאי עבודה6.

.78.6.2015

5.5.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1163/2015

.228.5.2015

להבים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בסעיף ג'5.

תנאי עבודה6.

.710.6.2015

.831.12.2017 - 28.5.2015

.1164/2015

.231.5.2015
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  תל-אביב
 

יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-מחוז: תל  
הודעה מתוקנת בדבר הכנת תכנית מס': 

0202020705  
 שם התכנית: רחוב אבן גבירול

נמסרת בזה הודעה, בדבר תיקון הודעת הכנת תכנית 
, התשעה, עמוד 4507פורסמה בילקוט הפרסומים ש

+  47. וכי בהתאם לסעיף 5465560570, בתאריך 5470
, נמסרת 1965 –לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה  44

הודעה בדבר הכנת תכנית והגבלת הוצאת היתר בנייה 
  5000555-054מס' 

 

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

 היתרים או הרשאות
 

 תל אביב רחוב אבן גבירולתחום התכנית: 
 X: 179609קואורדינטה 
 Y: 666497קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 707, 705, 74, 75, 50חלקות במלואן:  5777גוש: 
700 ,707 ,700 ,754 ,755 ,740 ,077 ,070 ,007 ,
000 ,047 - 045 ,000 ,055 ,470 ,404 ,407 ,407 ,
757 ,755 ,754 ,770 ,770 ,005 ,040 ,007 ,500. 

, 054, 754, 477, 077, 707חלקי חלקות:  5777גוש: 
544. 

, 707 - 777, 405, 400חלקות במלואן:  5070גוש: 
704 - 700 ,770 ,774 ,057 ,047 ,040 ,7570 ,

7575 ,7507 ,7547 ,7540 ,7004 ,7407. 
, 007, 704 - 700, 775, 774חלקי חלקות:  5070גוש: 

7500 ,7545 ,7574 - 7505 ,7707. 
, 700 -705, 750, 57 -00חלקות במלואן:  5074גוש: 
000. 

, 770 - 775, 707 - 777חלקות במלואן:  5077גוש: 
055 ,057 ,045 ,705 ,707 ,770 - 707 ,045 - 044 ,
047 ,040 ,044 ,047 ,557 ,550. 
 .745, 007, 045, 000, 007חלקות במלואן:  5070גוש: 
, 45, 55, 50, 07 - 05, 77חלקות במלואן:  5075גוש: 

47 ,40 ,74. 
 .70, 54, 50, 00, 07חלקי חלקות:  5075גוש: 
, 775 - 744, 700, 77, 47חלקות במלואן:  5074גוש: 
000 ,004 ,000 ,004 ,470 ,405 ,404 ,405 - 407 ,
777 ,707 ,740 ,707 - 707 ,705 ,050 ,074 ,555 ,
570 ,570. 

, 750, 00 -00, 77, 74חלקות במלואן:  5007גוש: 
775 ,700 ,704. 
, 75, 47 - 57, 57 - 00, 04חלקות במלואן:  5000גוש: 

74 ,77 ,777. 
 .700חלקי חלקות:  5000גוש: 

 .70 - 77חלקות במלואן:  5004גוש: 
 .05 - 77חלקות במלואן:  4570גוש: 

 .7חלקי חלקות:  4570וש: ג
, 700, 777, 774, 750, 757חלקות במלואן:  4777גוש: 
745. 

 

 השינויים המוצעים:
לחוק  44הודעה בדבר הכנת תכנית על פי סעיף  .7

 כדלקמן: 
להטמיע את המדיניות העירונית בכל הנוגע לחיזוק 

 04מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם לסעיף 
ים ועירוב ; לעודד התחדשות מבנ47לתמא6

שימושים; להגדיל את צפיפות יחידות הדיור; לקבוע 
הוראות עיצוביות ולהגדיר זכויות ונפחי בנייה, כל 
זאת תוך התבססות על ייעודי הקרקע והפרצלציה 

 המאושרים. 
לאמץ את החלטת הוועדה המקומית, לקבוע  .0

 47ולפרסם תנאים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 
 כדלהלן: בתחום התכנית המוצעת,

 גובה הבינוי: 2.2
 :בנייה חדשה .א

גובה המבנים במגרשים הנמצאים  .7
מחוץ לתחום הכרזת אונסקו )מצפון 

בצד המערבי של  לרחוב ארלוזרוב
הרחוב, מצפון לשד' דוד המלך בצד 

 0המזרחי של הרחוב(, יהיה עד 
קומות עליונות  0קומות, מהם 

חלקיות. )לא יותרו חדרי יציאה לגג 
 מעבר לגובה זה(. 

גובה המבנים במגרשים הנמצאים  .0
 4בתחום הכרזת אונסקו , יהיה עד 
 קומות, מהן הקומה העליונה חלקית. 

מ'  0.0 -קומת הקרקעגובה מרבי של  .4
 מ'. 7.0, גובה מינימאלי 

במקרה של איחוד חלקות של חלקה  .7
הפונה לרחוב אבן גבירול עם חלקה 
שאינה פונה לרחוב אבן גבירול, גובה 
הבינוי בחלקה שאינה פונה לרחוב 
אבן גבירול יהיה על פי התכנית 

 התקפה לחלקה זו.
גובה וחתך הבינוי  -במגרשי פינה  .0

היה זהה לגובה וחתך לרחוב הניצב י
הבינוי ברחוב אבן גבירול. במקרים 

מ',  05-בהם עומק המגרש גדול מ
גובה וחתך הבינוי לרחוב הניצב יהיה 
זהה לגובה וחתך הבינוי ברחוב אבן 

מ' במקרה  05מ' ) 70גבירול לאורך 
של פינת רחוב ראשי( אשר יימדדו 
מהצטלבות קווי הבניין בפינה. מעבר 

 7או  4רובע  לכך על פי תכנית
 סמוכה.
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 :תוספת על בניין קיים .ב
תותר תוספת של עד קומה וקומת גג 

 50%חלקית בהיקף שלא יעלה על 
משטח קומה טיפוסית, ובכפוף לנסיגה 

מ' לאחור, וזאת  0מ' בחזית,  4של 
בהתאם למדיניות הוועדה המקומית 

 7, 4לתוספת על בניינים קיימים ברבעים 
כפי שאושרו וכן בתכניות לרבעים אלו 

 למתן תוקף על ידי הוועדה המחוזית.
 קווי בניין ונסיגות: 2.2

 קו בניין קדמי .א
קדמי )לרחוב אבן גבירול או לרחוב  .7

על  -ניצב לו במקרה של בניין פינתי( 
פי התכנית התקפה. לא יותרו הקלות 

 בקו הבניין הקדמי.
קומת הקרקע לאורך אבן גבירול  .0

 7בעומק של לפחות  תחויב בקולונדה
מ' מקו הבניין. בבניין פינתי תחויב 
קולונדה כאמור גם ברחוב הניצב 

 לרחוב אבן גבירול.
מ' מחזית  4בנסיגה של  7-0קומות  .4

קדמית. באזור ההכרזה הנסיגה 
 בלבד.  4תהיה בקומה 

 קו בניין אחורי  .ב
מ'. יותר קו בניין  0קו בניין ממוצע של  .7

בד שקו מהחזית ובל 05%מ' לאורך  7
הנותרים לא  05%הבניין לאורך 

 מ'. 5-יפחתו מ
מ' מהקומות  0בנסיגה של  0קומה  .0

 התחתונות. 
 זיקות הנאה: 2.2

ברחוב אבן גבירול תסומן זיקת הנאה  .7
 להולכי רגל בתחום הקולונדה.

בקומות המרתף תסומן זיקת הנאה  .0
מ' מקו המגרש לטובת חיבור  4ברוחב 

 עתידי בין המרתפים. 
 :שימושיםתמהיל  2.2

בקומת מרתף: מסחר, תעסוקה, ציבורי  .7
 ומלונאות.

בחזית רחוב אבן גבירול תחויב חזית  .0
מסחרית. בבניינים פינתיים שימושי 

 המסחר יחויבו גם כלפי הרחוב הניצב.
בייתר הקומות: מגורים, מסחר, תעסוקה,  .4

 ציבורי ומלונאות. 
 הנחיות עיצוב לבינוי:  2.7

תנאי להיתר בנייה יהיה אישור תכנית  .7
 עיצוב ופיתוח ע"י הוועדה המקומית. 

הבלטת מרפסות לרחוב ראשי מעבר לקו  .0
בניין תותר בתנאי שעומקה לא יעלה על 

 מ' מהרחוב. 4-מ' וגובהה לא יפחת מ 7.0
 לא יופנו ממ"דים6 ממ"קים לחזית הראשית. .4

 

 איחוד חלקות: 2.2
רש איחוד חלקות יותר בתנאי ששטח המג .7

 דונם.  0.0לאחר האיחוד לא יעלה על 
לאורך אבן גבירול איחוד החלקות מוגבל  .0

חלקות מקסימום. אורך מבנן לא  4-ל
 0-מגרשים ולא יפחת מ 4יעלה על 

מגרשים. בכל מקרה לא תותר חזית 
 מ'. 50שאורכה עולה על 

 צפיפות יח"ד: 2.5
מ"ר. שטח  04-שטח עיקרי ממוצע לא יפחת מ

 מ"ר עיקרי. 40בבניין יהיה מינימלי ליח"ד 
 תנועה וחנייה: 2.2

לא תותר כניסת כלי רכב לחניונים מאבן  .7
גבירול אלא מרחובות ניצבים או מקבילים 

 בלבד. 
כדי לאפשר בעתיד חיבור בין מרתפי  .0

מגרשים סמוכים לכדי יצירת חניון 
משותף, במגרשים בהם מתאפשרת 
כניסת כלי רכב מרחוב ניצב לאבן גבירול 

הפיזי יאפשר שמירת רצועה, בה התכנון 
תסומן זיקת הנאה בתחום המרתף 

 למעבר כלי רכב לאחר אישור התכנית.
 :שלביות 2.0

תנאי לקידום תכניות 6 להוצאת היתר  .2
בנייה למגרש, יהיה אישור תכנית בינוי 
לכלל המבנן )הבנוי בקיר משותף( על ידי 
מהנדס העיר או מי מטעמו. תכנית הבינוי 

קרקע ופיתוח, קומה  תכלול תכנית קומת
 טיפוסית וקומת גג, חזיתות וחתכים. 

בכפוף לחוות דעת מהנדס העיר, תותר  .2
הוצאת היתר בנייה עצמאי לחלקה בודדת 

 הבנויה בקיר משותף. 
חדשה במתחם שיכון פועלי  בנייההוראות ל 2.20

הנמל )המבנים הניצבים לרחוב אבן גבירול 
בגדה המזרחית, מצפון לרחוב פנקס עד 

 -לפארק הירקון(: בנייה חדשה בשני אגפים 
אגף הפונה לרחוב אבן גבירול על פי התנאים 

 7כאמור לעיל, ואגף אחורי בגובה של עד 
קומות; כמו כן תחויב שמירה על חצרות 

 ין הבניינים.מגוננות ב
 

לא יחולו על הבקשה להיתר  47התנאים לפי סעיף 
, 705חלקה  5077, גוש 00בנייה ברחוב אבן גבירול 

 .755670לגביה תלוי ועומד הליך משפטי בעע"מ 
 שנים.  4 -תוקף התנאים  .2
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  הרצליה
 הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים

 תכנית: תכנית לשימור אתרים בהרצליהשם 
לחוק התכנון  47נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 , כי הועדה המחוזית לתכנון 7050 - , התשכ"הבנייהוה
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מחוז תל אביב קבעה תנאים שלפיהם יינתנו  בנייהול
היתר בנייה ו6או היתרים לשימוש בקרקע ו6או אישור 
תשריט של חלוקת קרקע בתחום תכנית מס' 

 א 446 שמ6 05556 ר6ה
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: הרצליה 

 

 גושים וחלקות:
 בית גופרמן – 4רח' שירת הזמיר  – 747חלקה  5075גוש 
 בית הגימלאי – 7, 5רח' סירקין  – 77חלקות  5047גוש 
פינת רח' אחד  05רח' סירקין  – 57חלקה  5040גוש 
 04העם 
 47אחד העם רח'  – 77חלקה  5040גוש 
 75רח' בני בנימין  – 705חלקה  5045גוש 
 בית הכנסת – 45רח' סוקולוב  – 74חלקה  5047גוש 
 כל בו שוחט – 44רח' סוקולוב  -  07חלקה  5047גוש 
 בית העירייה – 0רח' הנדיב  – 007חלקה  5044גוש 
 משכן האמנים – 4רחוב יודפת  – 70חלקה  5070גוש 
 7-4רחוב נורדאו  – 75,44חלקות  5005גוש 
 0רחוב נורדאו  – 70חלקה  5005גוש 
 בית דבור – 05רחוב נורדאו  – 00חלקה  5005גוש 
בית ספר  – 5רחוב ברנדייס  – 55חלקה  5005גוש 

 ברנדייס, מגדל מים
 – 04רחוב פנחס רוזן  – 04,57חלקות  5007גוש 

 מגדל מים
הבאר  – 04רחוב הרב קוק  – 00,45חלקות  5004גוש 

 הראשונה
 05רחוב בני בנימין  – 45חלקה  5007גוש 
 בית פורין – 40רחוב בני בנימין  – 775חלקה  5007גוש 
 בית פרלין – 44רחוב הנדיב  – 47חלקה  5000גוש 
 7, יהודה הלוי 00רחוב הנדיב  – 70חלקה  5000גוש 
 בית פרידמן – 00רחוב הנדיב  – 47חלקה  5000גוש 
בית רוזנפלד  – 77וב הנדיב רח – 00חלקה  5045גוש 

 )בית הרופאים(
 בית רדושיצקי – 7רחוב בני בנימין  – 44חלקה  5045גוש 
 בריכת המים – 5רחוב בני בנימין  – 47חלקה  5045גוש 
 בית טוביס – 7רחוב בני בנימין  – 40חלקה  5045גוש 
 בית נטר – 0רחוב בני בנימין  – 45חלקה  5045גוש 
קופת  – 7רחוב טשרניחובסקי  – 75חלקה  5045גוש 

 חולים
בית  – 7רחוב הנדיב  – 007,000חלקות  5045גוש 

 צ'יזיק )בית ראשונים, גן ראשונים(
, רחוב 74,70רחוב י.ל. גורדון  – 055חלקה  5045גוש 

 בית יחיאלי – 74החלוץ 
 –מתחם רחובות סירקין וחברון  – 05חלקה  5047גוש 

 הבאר השנייה
 7רחוב השומר  – 47חלקה  5047גוש 
 7, חברון 0רחוב בן גוריון  – 70חלקה  5047גוש 
 4רחוב קלישר  – 777חלקה  5040גוש 
 7, ריינס 07רחוב ויצמן  – 704,047חלקות  5044גוש 

 בית מיליקובסקי –

בית ספר  – 77רחוב ויצמן  – 57,50חלקות  5047גוש 
 ויצמן ומגדל המים

 –קולוב וההגנה רחובות סו – 5,4,40חלקות  5044גוש 
 גן בן שפר

 בתי סוכנות – 77,74רחוב הבנים  – 77חלקה  5047גוש 
בית יד  – 7רחוב הבנים  – 777חלקה  5047גוש 

 לבנים, רחבת יד לבנים
הבאר  – 47רחוב בן גוריון  – 770חלקה  5047גוש 

 השלישית
 בית הופברג – 00רחוב קהילת ציון  – 7חלקה  5075גוש 

בית  – 7רחוב ההסתדרות  – 775חלקה  5075גוש 
 הלפרין )בית איסר הראל(

 קיר כורכר –מחלף הסירה  – 5,4חלקות  5004גוש 
 מגדל מים שדה התעופה – 74חלקה  5557גוש 
רחוב הנשיא בן צבי  – 404,477,470חלקות  5557גוש 
 גן וריסלנד, מגדל ובאר מים – 757
, 47רחוב בזל  – 400,404,7557חלקות  5557גוש 

 מלון תדמור – 7,4,0יה בן אליעזר אר
בית  – 5רחוב רמת ים  – 707,700חלקות  5557גוש 

 צירות קובה
 – 7רחוב רמת ים  – 7447,7440חלקות  5557גוש 

 מלון השרון )האגף הדרומי ובריכת השחייה(
שדרת הפיקוסים בשדרות יצחק  770חלקה  5557גוש 

 בן צבי
מגדל  –בי רחוב הנשיא בן צ – 054חלקה  5550גוש 

 ובאר מים
 מגדל המים גלי תכלת 055חלקה  5550גוש 
רחובות החרצית וגולדה מאיר  – 074חלקה  5545גוש 

 חורשת האקליפטוסים –
 מגדל מים – 75חלקה  5544גוש 

 מאמן כוונות ומגדל מים -תחומי-המרכז הבין
 70רח' סוקולוב  – 55חלקה  5044גוש 
 77רח' סוקולוב  – 750חלקה  5044גוש 
 04רח' סוקולוב  – 7חלקה  5044גוש 
 47רח' סוקולוב  – 54חלקה  5047גוש 
 77רח' סוקולוב  – 07חלקה  5047גוש 
 70רח' סוקולוב  – 04חלקה  5047גוש 
 70רח' סוקולוב  – 00חלקה  5047גוש 
 00רח' סוקולוב  – 740חלקה  5040גוש 
 70רח' סוקולוב  – 44חלקה  5040גוש 
 55רח' סוקולוב  – 740חלקה  5040גוש 

 

 התנאים המוצעים להוצאת היתרי בנייה:
. לעניין מבנה לשימור, לא תותר הריסת המבנה או כל 7

 חלק ממנו.
. ניתן יהיה לערוך שיפוצים או תוספת בנייה בבניין 0

לשימור וכן בנייה בחלק האחר של המגרש בהתאם 
לזכויות הבנייה בתכניות מאושרות החלות במגרש 

 לתנאים הבאים:ובכפוף 
 א. הכנת תיק תיעוד מלא על פי הנחיות מנהל התכנון.

 ב. חוות דעת וועדת השימור העירונית.
 ג. חוות דעת יועץ השימור המחוזי.

 ד. אישור יועץ השימור העירוני. 
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 אישור יועץ קונסטרוקציה מומחה לשימור.    ה.
ביצוע שימור הבניין הקיים במסגרת אותו היתר  ו. 

תכנית שתאושר על ידי יועץ השימור ועל פי 
 העירוני ויועץ הקונסטרוקציה.

אישור מיוחד של הועדה המקומית להתאמה  ז.
אדריכלית בין הבניין לשימור והבנייה 

 המבוקשת לבינוי המתוכנן ברחוב סוקולוב.
 

בהתאם למדיניות הבנייה החדשה שאישרה הועדה 
ת על המקומית למתחם בני בנימין מורה הועדה המחוזי

פרסום נוסח תנאים מעודכן למבנים שבמתחם שאינם 
 מבנים ברשימת השימור:

לא תותר הריסה, בנייה לרבות שיפוצים, תוספות, 
 תיקונים וכיו"ב אלא בכפוף לתנאי הבא:

התאמה להוראות הביניים למדיניות בנייה בנושא 
תוספות מרחביות בתחום המתחם בשלמותו כפי 

 .74.0.70בתאריך שאישרה הועדה המקומית 
 

 תוקפם של התנאים:
תוקף התנאים לעיל הינו שמונה עשרה חודשים מתום 

 . 70.50.0575הפרסום הראשון בעניינם דהיינו 
 

הועדה  כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי:
 700מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייההמחוזית לתכנון ול

 וכן, 54-4540077טלפון:  54570יפו -תל אביב
הרצליה,  בנייהועדה מקומית לתכנון ול במשרדי:
, 50-0007070טלפון:  7575557הרצליה  00סוקולוב 

כל מעוניין, בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי 

לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון  47סעיף 
 50-5457040, טלפון 07557, ירושלים 0קפלן  בנייהול

 .50-5457005או 
 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת השרון
  0252207772הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 

  55-52שם התכנית: פרסום לפי סעיפים 
 22לתמ"א  22להכנת תכנית לפי סעיף 

לחוק  47+  44נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר הכנת תכנית 1965 – , התשכ"הבנייההתכנון וה

  5044750-004והגבלת הוצאת התרי בנייה מס' 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 

 תחום התכנית: 
 .0מרחב תכנון מקומי רמת השרון שמצפון לכביש 

 ידי:-עלחלק מתחום העיר רמת השרון התחום 
 מצפון   -רחובות הנגב יבנה ומבצע קדש 

 מדרום  0דרך מס' 
 מרחב התכנון המשותף תע"ש השרון ממזרח

 ממערב. 5555-ו 5004גבול הבינוי בגושים 
 לפי המסומן בתשריט.

 

 חוף השרון, הרצליה. מרחבי תכנון גובלים:

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 5000, 5777, 5774, 5775, 5770גושים בשלמות: 
5404 ,5407 ,4047. 
, 77 - 45, 47 - 40, 07 - 4חלקות במלואן:  5444גוש: 

75 - 05 ,04 - 00 ,00 - 75 ,77 - 754 ,754 - 745 ,
747 - 747 ,744 ,747 ,770 ,770 - 704 ,700 ,057, 
050 ,077, 070 ,077 - 005 ,004 - 045 ,040 - 045 ,
047 ,070 - 077 ,075 - 000 ,057 ,055 - 047 ,075 

- 077 ,005 - 007. 
 .454, 005חלקי חלקות:  5444גוש: 
, 700 -77, 40, 47 -40, 77חלקות במלואן:  5447גוש: 
704- 005. 
 .04חלקי חלקות:  5447גוש: 
, 47 - 50, 54 -57, 40 -45חלקות במלואן:  5477גוש: 

40 - 700 ,700 - 747 ,747, 740 ,744 ,740 ,775 ,
770 ,774- 700 ,707 ,705- 757 ,757, 750 ,745- 
075 ,077 - 075. 
, 777, 757 -757, 750 -70חלקות במלואן:  5074גוש: 
705 - 740 ,747 ,775. 
 .744חלקי חלקות:  5074גוש: 
 - 00, 05, 75 - 77, 75 - 7חלקות במלואן:  5005גוש: 
770 ,707, 700 ,744 - 777 ,774 - 705 ,700 - 700 ,
704 - 755 ,750 - 745 ,740 - 744 ,740 ,770 ,770 

- 774 ,705 ,700, 055 ,054 ,055 ,057 ,070 ,075 ,
077 ,005 ,000 - 007 ,004 - 075. 
 .077, 77חלקי חלקות:  5005גוש: 
, 750 -40, 45 -07, 77 -47חלקות במלואן:  5007גוש: 
754- 775 ,704- 047 ,044- 045 ,075, 077 ,074- 
070 ,074- 005 ,007 ,057- 040 ,047 ,045 ,044 ,
070- 004 ,000- 454 ,450 ,475 ,477- 400 ,440 - 
757 ,754- 750 ,754 - 747 ,744 - 774 ,775- 050. 
 .040חלקי חלקות:  5007גוש: 
, 77 ,75, 44 ,45, 47 -45חלקות במלואן:  5000גוש: 

77, 70 ,77, 70 ,00- - 057 ,054, 057 ,055, 054 ,
075- 075 ,070- 044 ,070 ,075 ,070 - 457. 
 .0 ,7, 7חלקי חלקות:  5000גוש: 
, 70 - 77, 47 - 45, 54 ,55חלקות במלואן:  5004גוש: 

74 - 70 ,07- 00 ,04, 07 ,757- 750 ,777- 774 ,
770 ,707, 700. 

, 47 -07, 07 -47, 45 -70במלואן: חלקות  5007גוש: 
45- 40 ,77 ,744- 705 ,707 ,700- 757 ,757- 740 ,

074 - 070 ,004 - 055 ,057 ,054 ,057 ,047, 040 ,
047 - 077 ,074 - 004 ,000 - 004 ,450 - 450 ,475 

- 400 ,447 ,444 ,445- 447 ,475- 477 ,475, 474 ,
407 ,404 ,405, 404 ,455 - 455 ,447, 444 ,440 - 
404 ,400 ,750 - 757 ,775 - 770 ,774 ,770 - 755 ,
750 - 007 ,005 - 075 ,077 ,000 - 057. 
 .405, 407, 445חלקי חלקות:  5007גוש: 
 .40 - 77, 0 - 7חלקות במלואן:  5555גוש: 
 .77חלקות במלואן:  5574גוש: 
 .70, 7 - 4חלקי חלקות:  5574גוש: 
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 050, 700 - 700, 704 - 44במלואן: חלקות  5577גוש: 
- 070 ,074 - 000 ,007, 000 ,044 - 057 ,054 - 040 ,

074 - 457 ,457 - 470 ,407 - 400 ,400, 445 ,444 - 
477 ,474 - 475 ,477 - 400 ,407 - 454 ,447 - 444 ,
445 - 470 ,470 - 407 ,755 - 757 ,754 - 754 ,777 ,
777 - 774 ,704 - 745 ,747 - 777 ,774, 777 ,775 ,
777 ,705 ,700 ,707 ,705 ,700 ,757 ,744 ,777 ,
775 ,777 ,704 ,705, 704 ,055, 057. 
 .707חלקי חלקות:  5577גוש: 
 .07, 05 - 0, 4 ,5חלקות במלואן:  5750גוש: 
 .04חלקי חלקות:  5750גוש: 

 X: 185000קואורדינטה 
 Y: 672000קואורדינטה 

 

 המוצעים:השינויים 
לחוק  44הודעה בדבר הכנת תכנית על פי סעיף  .2

התו"ב לחיזוק מבנים קיימים, או הריסתם ובנייתם 
מחדש על פי תקנים תקפים, לצורך עמידתם בפני 

על  47רעידות אדמה, הכל לפי הוראות תמ"א 
לתמ"א על שינויה, כמפורט  04שינויה ועל פי סעיף 

 להלן:
תוך קביעת הנחיות לתוספת זכויות  .א

התחשבות בשיקולים התכנוניים השונים 
 והתאמתם לעיר רמת השרון.

עידוד הריסה ובנייה מחדש, על פי הוראות  .ב
 , לצורך מימוש מטרה זו.4760תמ"א 

התחדשות עירונית על ידי עיבוי מבנים או  .ג
הריסתם ובנייתם מחדש, תוספת זכויות 
בנייה, קומות ויח"ד, תוך שימור החזון 

 .האורבאני של העיר
קביעת הנחיות והוראות לתוספת מבוקרת של  .ד

יח"ד בהתייחס לאתגרי התנועה, חניה ושטחי 
 ציבור.

לחוק להוצאת היתרי  47לקבוע תנאים על פי סעיף  .2
 בנייה ו6או היתרים לשימוש בקרקע כדלקמן:

על  47לא יינתנו היתרי בנייה מכוח תמ"א  .א
שינוייה בתחום התכנית. למרות זאת הוועדה 

וועדה המשנה של הועדה  המקומית או
המקומית, יהיו רשאיות ליתן היתרי בנייה 

יח"ד  055 -כאמור לעיל, אך לא יותר מ
נוספות וזאת לאחר שנתקבלה המלצת 

ולאחר  בנייהמהנדס העיר למתן היתר ה
תואם את מגבלות  בנייהשבחנה כי היתר ה

ועקרונות התכנית המפורטת ונדרש לצורך 
בהתאם לחוו"ד  חיזוק מיידי של מבנה קיים

 קונסטרוקטור.
 חודש. 77 -תוקף התנאים ל .2

 
 
 
 
 
 

אביב-תל יפו  מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: 
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 2227 תא/ מפורטת מס':
 נמירארלוזרוב מגורים מתחם דפנה שם התכנית:

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   4770 מקומית ברמה מפורטת מס': תא6
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית היחס סוג
 תא6 מ שינוי
 7450 שינוי
 505תא6  שינוי
 7570תא6  שינוי
 Gתא6  שינוי
 7תא6 ע6  שינוי
 577תא6  שינוי

 740תא6  ביטול
 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 4תמא6  כפיפות
 67 א6 04תמא6  כפיפות
 0תממ6  כפיפות
 6 ג0707תא6  כפיפות
 0557תא6  כפיפות
 67 70 תמא6 כפיפות
 60 7תמא6  כפיפות
 67 0תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפו רחוב: ארלוזורוב   .-יישוב: תל אביב
 יפו רחוב: דפנה   .-יישוב: תל אביב
 יפו רחוב: דרך נמיר מרדכי   .-יישוב: תל אביב
 055, 707, 705, 707, 700, 705רח' ארלוזורוב 

 07, 70, 74, 70, 74, 77, 0, 4, 0, 4, 7דרך נמיר 
, 45, 07, 05, 07, 00, 05, 77, 75, 77, 70רח' דפנה 

40 ,47 ,45 ,47 ,75 
 

 גבולות התכנית:
מתחם הממוקם בין הרחובות ארלוזורוב, נמיר, הנרייטה 

 סולד ודפנה בתל אביב
 

 גושים וחלקות:
, 074, 040 - 070, 50, 00חלקות במלואן:  5775גוש: 
070 ,474 ,400 - 404 ,400. 

, 47, 54, 50, 00, 47, 75חלקי חלקות:  5775גוש: 
44 ,70 ,74 ,70 ,00 ,00 ,07 ,757 ,075 ,074 ,077. 
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 מטרת התכנית:
נמיר  -ארלוזורוב  -. פיתוח והתחדשות מתחם דפנה 7

במתכונת של "פינוי ובינוי", בהתאם למדיניות 
 הוועדה המקומית באזור.

והגדלת מספר יחידות הדיור  . חיזוק מערך המגורים0
באזור תוך יצירת פתרונות הולמים לנגישות, מיגון, 

 חניה, שטחים פתוחים ושטחי ציבור.
. הסדרת מערך התנועה והרחבת הדרכים ברחובות 4

 המקיפים את המתחם.
. יצירת דופן עירונית פעילה לרחובות ארלוזורוב ונמיר 7

 באמצעות חזית מסחרית וקולונדה לאורכם.
יחידות דיור להשכרה אשר יוקצו באופן  055. קביעת 0

 יחסי מכל מתחם.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת ייעוד הקרקע למגורים, חזית מסחרית, 7

דרכים, שצ"פ ומבנים ומוסדות ציבור בשטח 
 התכנית.

. קביעת התכליות והשימושים המותרים בייעוד 0
ר מגורים: מגורים, חזית מסחרית לאורך דרך נמי

 וארלוזורוב ושטחי ציבור.
למגורים ומספר יחידות הדיור  בנייה. קביעת זכויות ה4

יחידות דיור, מתוכן  7747בתחום התכנית: סה"כ 
 705,007יחידות דיור להשכרה. סה"כ  055לפחות 

 מ"ר עיקרי ביעוד מגורים.
. קביעת מגרשים חדשים ומתחמי מימוש אשר כוללים 7

והשטחים הציבוריים כל אחד את מגרש המגורים 
 הגובלים בו.

 - 050. במגרשים בנייה. הגדרת הגובה המותר ל0
 5 -קומות למגדל מעל קומת קרקע ו 00: עד 055

קומות  45: עד 057קומות למבנה מרקמי. במגרש 
 קומות למבנה מרקמי. 7-למגדל מעל קומת קרקע ו

. קביעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל לאורך 5
 ארלוזורוב והנרייטה סולד.הרחובות נמיר, 

. מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ליצירת מתחמים 4
מרקמית הכוללים  בנייההמשלבים בנייה לגובה ו

 חזית מסחרית ושימושים ציבוריים.
. קביעת הוראות בנושא פיתוח ונוף, לרבות הנחיות 7

 בנושא שימור עצים.
לרבות . קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בנייה, 0

 תנאים להכנת תכנית עיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5447ובילקוט הפרסומים  0565460577

 .5765760577, בתאריך 7547
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 700מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 54-4540077טלפון:  54570יפו 
תל  57תל אביב, שד' בן גוריון  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 54-4074050יפו  טלפון: -אביב
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

הפנים  משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  חולון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 2 א/ /725 ח/ מפורטת מס':
 לרח' המרכבה 22חיבור בין כביש  שם התכנית:

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   7 א6 0746 מקומית ברמה מפורטת מס': ח6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 670 7ח6  שינוי
 7ח6  שינוי
 057ח6  שינוי
 057ח6  שינוי
 070ח6  שינוי
 44ח6  שינוי
 67 7ח6  שינוי
 604 7ח6  שינוי
 6 א077תגפ6  שינוי
 6 א67 7ח6  שינוי
 67 7ח6  שינוי

 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 4תמא6  כפיפות
 67 א6 04תמא6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חולון רחוב: המרכבה   .

 אזור תעשיה חולון. 
 .77חיבור מזרחי לכביש 

 

 גושים וחלקות:
 .45 - 00חלקי חלקות:  5474גוש: 
 .5 - 7חלקי חלקות:  5477גוש: 

 

 מטרת התכנית:
התווית דרך ראשית בין רחוב המרכבה באזור הצפון 

 77ה בחולון לבין כביש מס' ימזרחי של אזור התעשי
 ה בחולון. ילשיפור הנגישות לעיר ולאזור התעשי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ושביל הולכי  עודי קרקע מאזור תעשייה, שפ"פישינוי י

 רגל לדרך מוצעת ושצ"פ. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5707ובילקוט הפרסומים  0565760577

 .7465760577, בתאריך 4007
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 700מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 54-4540077לפון: ט 54570יפו 
טלפון:  ,חולון 07בנייה חולון, ויצמן מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 54-0504000
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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



ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015  7346

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  0222222702מס':
בניין מגורים ומבנים /ג2222רג/ שם התכנית:

 22ו 0ומוסדות ציבור ברח' שועלי שמשון 
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 7050-, התשכ"הבנייהוה
דה מחוז תל אביב ובמשרדי הוע בנייהלתכנון ול

רמת גן מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
 05 -גרסת: הוראות  5775050-055מפורטת מס': 

 74 -תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 64 ג6 475רג6  שינוי
 674 ג6 475רג6 מק6  שינוי
 6 א7707רג6  שינוי
 670 ג6 475רג6  שינוי
 607 ג6 475רג6  שינוי
 670 ג6 475רג6 מק6  שינוי
 6 ב607 ג6 475רג6 מק6  שינוי
 605 ג6 475רג6 מק6  שינוי
 475רג6  שינוי
 67 ג6 475רג6  שינוי
 6 ג475רג6  שינוי
 675 ג6 475רג6 מק6  שינוי
 670 ג6 475רג6 מק6  שינוי
 67 64 ג6 475רג6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 0,   74יישוב: רמת גן רחוב: שועלי שמשון 

 055,057,050חלקה -מצפון
 055,054,057רח' שועלי שמשון וחלקות -מדרום
 050,057חלקות -ממזרח
 070חלקה -ממערב

 X: 183450קואורדינטה 
 Y: 665125קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .077, 050חלקות במלואן:  5707גוש: 
 .7007, 075, 057, 054, 055חלקי חלקות:  5707גוש: 

 

 מטרת התכנית:
התחדשות עירונית ע"י פינוי והריסה של מבנה קיים  .7

 והקמת מבנה מגורים במקומה.
, מחניה ציבורית 077שינוי ייעוד קרקע בחלקה  .0

 למבנים ומוסדות ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קומות  5קביעת אזור מגורים ד' להקמת בנין מגורים  .7

מעל  7.5+קומת גג מעל קומת קרקע בגובה עד 
 קומת מרתף חניה. 

 קביעת זכויות בנייה ומס' יחידות דיור: .0
 יח"ד. 77א. יותרו 

מ"ר ויותרו שטחי  7405ותר שטח עיקרי של ב. י
מ"ר  775מ"ר מעל הקרקע ו 005שירות של 

 מתחת הקרקע. 
 מ'. 4.05ג. גובה קומה טיפוסי 

 קביעת קווי בניין.  .4
מול  5.5-ל 7.5-הגדלת רוחב רח' שועלי שמשון מ .7

ושינוי ייעודו לדרך משולבת לפי תכנית  050חלקה 
 6א. 7707רג6

 למתן היתר בנייה. קביעת תנאים  .0
קביעת שטח לזיקת הנאה לטובת הציבור בחלקה  .5

מ' ולפי  7, לצורך הרחבת הדרך ברוחב של 050
 המסומן בתשריט בצמוד לדרך משולבת.

מחניה ציבורית למבנים  077שינוי ייעוד חלקה  .4
ומוסדות ציבור. קביעת הוראות להקמת חניון 

 ציבורי תת קרקעי.
 

לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל מעוניין רשאי 
 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  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

מועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים מ
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 54570יפו -תל אביב 700מחוז תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית  .54-4540075טלפון: 

העתק  .77:55-77:55בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 
 בנייהמית לתכנון ולההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקו

 54-5404070רמת גן  טלפון:  05רמת גן, המעגל 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר וסדרי

 
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 א /2222 רג/ מפורטת מס':
 מחנה גנים שם התכנית:

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 א   77546 מקומית ברמה מפורטת מס': רג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 475רג6  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  00-70רחוב: דרך בן גוריון דוד , רמת גןיישוב: 

 רחוב: הגת   ., יישוב: רמת גן
 .  44-754רחוב: קריניצי , יישוב: רמת גן
 רחוב: מגדים   ., יישוב: רמת גן

 

 גבולות התכנית:
 רחוב קריניצי -במערב

 5700בגוש  470-405, 457-450חלקות  - בצפון
, 747, 755-750, 500, 507, 705חלקות  -בדרום

 5700בגוש  005, 074, 077-075
 דרך בן גוריון, גבול עם מרחב תכנון בני ברק -מזרח

 

 גושים וחלקות:
 .7חלקי חלקות:  5750גוש: 

 

 מטרת התכנית:
-פינוי מחנה צבאי והשלמת פיתוח המרקם העירוני על

ידי שינוי ייעוד הקרקע לשימושים מיטביים כגון: מגורים, 
סחר ושטח ציבורי פתוח, תוך מבנים ומוסדות ציבור, מ

שימור בניינים היסטוריים, שימור עצים בוגרים ויצירת 
 שטח ציבורי פתוח. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע למגורים, שטח ציבורי פתוח, י. קביעת י7

שטח למבנים ומוסדות ציבור, אזור מגורים מסחר 
 ותעסוקה, דרכים, שביל.

עודי הקרקע השונים, יבנייה לי. קביעת זכויות והוראות 0
יחידות דיור שטח עיקרי של  7,055הכוללים 
עד  44מ"ר למגדלי מגורים בניינים בני  705,555

 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת. 74
מ"ר שטח עיקרי למבנים לצרכי  00,004. קביעת 4

מ"ר שטח עיקרי למסחר ומשרדים.  7,055-ציבור ו
מ"ר סה"כ  740,074סה"כ שטח עיקרי בתכנית 

 מ"ר שטח כולל. 405,704זכויות הבנייה בתכנית 
 . קביעת בניינים לשימור.7
 . קביעת עצים לשימור ואתר לשימור נופי. 0
 . קביעת הוראות והנחיות לבינוי ופיתוח השטח.5
מ"ר  00,000. קביעת שטח ציבורי פתוח בהיקף של 4

 והוראות לפיתוחו.
ת ציבור בהיקף של . קביעת מגרשים למבנים ומוסדו7

 מ"ר קביעת זכויות בנייה והוראות לבנייתם.  77,555
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5755ובילקוט הפרסומים  5765060577

 .7065060577, בתאריך 0777
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 700מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 54-4540077טלפון:  54570יפו 
רמת גן   05רמת גן, המעגל  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 54-5404070טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת השרון
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

0202225772  
 בי"ס יערים רמת השרון שם התכנית:

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-, התשכ"הבנייהוה

 70 -תשריט  05 -גרסת: הוראות  7074 570-004מס': 
איחוד ו6או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית6בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 6 ב747רש6  שינוי
 6 א075רש6  שינוי

 40תמא6  כפיפות
 0תממ6  כפיפות
 45תמא6  כפיפות
 477רש6  כפיפות
 47תמא6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 74יישוב: רמת השרון רחוב: יצחק אלחנן 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .077חלקות במלואן:  5007גוש: 
 .077חלקי חלקות:  5007גוש: 

 X: 184134קואורדינטה 
 Y: 673045קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
במגרש עבור מבנה חינוך קיים  בנייההסדרת זכויות ה

ע"פ בינוי קיים ופרוגראמות עדכניות של משרד החינוך 
 לבתי ספר:

א. שינוי חלוקת שטחים במגרש שמהותו: שינוי ייעוד 
ומוסדות  משטח "ציבורי פתוח" לשטח למבנים

 דונם. 5.0-ציבור. השטח לשינוי הייעוד הוא כ
 במגרש. בנייהב. הגדלת אחוזי ה

 ג. שינויי קווי הבניין והתאמתו לבינוי הקיים במגרש.
 ד. תוספת קומות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
-נים ומוסדות ציבור להגדלת השטח המיועד למב -

-, ע"פ המסומן בתשריט, במקום כדונם 75.555
 דונם בתכנית מאושרת. 7.0

 שינוי בקו בנין לדרך.  -
שינוי בקווי בניין במגרש למבנים ומוסדות ציבור  -

 כמפורט להלן: 
 מ' 7במקום  - 5* קו צידי צפוני עם שצ"פ 
 מ' 7במקום  -מ'  4* קו צידי דרומי עם שצ"פ 
 מ' 5במקום  -מ'  5* קו בנין אחורי עם שצ"פ 

 קומות. 4-קומה אחת ל-קומות מקסימלי מ 'הגדלת מס -
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-בייעוד מבנים ומוסדות ציבור מ בנייההגדלת אחוזי ה -
 בקומה(. 40%שטח עקרי )לפי  750%לסה"כ  45%סה"כ 

 הגדלת  שטחי שירות  מותרים מעל ומתחת לקרקע.  -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 5077ובילקוט הפרסומים  0767760577

 .5567760577, בתאריך 477עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 700מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 54-4540077טלפון:  54570יפו 
 77רמת השרון, שד ביאליק  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 54-0774700טלפון:  74054רמת השרון 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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

 

 גילה אורון
 בנייהיו"ר הועדה המחוזית לתכנון ול

 אביב -מחוז תל
 
 

  מחוז  חיפה
 

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

0222202202  
הקמת בנין מגורים עם   2272שם התכנית: חפ/

 20משרדים ברחוב יהודה הלוי 
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  ייהבנהמחוזית לתכנון ול
חיפה מופקדת תכנית מתאר  בנייההמקומית לתכנון ול

    5707707-457מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 454חפ6  שינוי
 754חפ6  שינוי
 67 יב6 7755חפ6 מק6  שינוי
 057חפ6  שינוי
 000חפ6  שינוי
 6 גב7755חפ6 מק6  שינוי

 60 י6 000חפ6  כפיפות
 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 6 פמ7755חפ6 מק6  כפיפות
 67 יב6 7755חפ6 מק6  כפיפות
 6 יב7755חפ6  כפיפות
 6 ד000חפ6  כפיפות
 7047חפ6  כפיפות
 6 תט7755חפ6 מק6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 05יישוב: חיפה רחוב: יהודה הלוי 

 הדר תחתון, בין רחובות יהודה הלוי לאבן גבירול.
 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .40חלקות במלואן:  75705גוש: 
 .747, 45חלקי חלקות:  75705גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קביעת  שימושים ומתן הוראות וזכויות בנייה למגרש 

 754המיועד לשיקום  על פי התכנית המאושרת חפ6
ושבו יש להכין  תכנית תכנון עיר מפורטת על מנת 

 לאפשר בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת שימושים למגורים ולמשרדים. .א

 קביעת זכויות והוראות בנייה ב. 
 קביעת קווי בניין ג.  
מתן אפשרות לבניית מרפסות זיזיות בתחום רחוב  ד.  

 אבן גבירול  ורחוב יהודה הלוי
מ' על חשבון   5.0-הרחבת רחוב יהודה הלוי ב ה.  

 6ד.000החלקה בהתאם להוראות תוכנית חפ6
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים שרדמ 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  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהן ולתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנויבע

 טלפון:  44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700

חיפה  טלפון:  4חיפה, ביאליק  בנייהמקומית לתכנון ול
57-7405754 

 

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

ת שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדו
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

   0222027202מס':
מרכז קהילתי "קלור",  ג  2025שם התכנית: חפ/

 חיפה 22הירדן רח' 
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
חיפה מופקדת תכנית מפורטת  בנייההמקומית לתכנון ול

    5070070-457מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:



7349 ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  הרשאות:התרי בנייה ו
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 454חפ6  שינוי
 6 ד000חפ6  כפיפות
 6 יב7755חפ6  כפיפות
 6 שש7755חפ6  כפיפות
 67 יב6 7755חפ6 מק6  כפיפות
 6 פמ7755חפ6 מק6  כפיפות
 47תמא6  כפיפות
 5תממ6  כפיפות
 6 תט7755חפ6 מק6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 04יישוב: חיפה רחוב: הירדן 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .07חלקי חלקות:  70770גוש: 
 .00חלקי חלקות:  70774גוש: 
 .47חלקות במלואן:  70777גוש: 
 .45חלקי חלקות:  70777גוש: 

 

 מטרת התכנית:
למבני ציבור בכדי לאפשר הקמת שינוי ייעוד ממגורים ג' 
 מרכז קהילתי שכונתי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לאזור בנייני ציבור.

 ב. קביעת הוראות וזכויות בנייה.
 ג. הרחבת רחוב הירדן.

 

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  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

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

 טלפון:  44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700

חיפה  טלפון:  4חיפה, ביאליק  בנייהמקומית לתכנון ול
57-7405754 

 

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

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

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 
 
 
 

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

0222222202  
 רח' גולומב מכני חניון ציבורי   2222שם התכנית: חפ/

לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
חיפה מופקדת תכנית מפורטת  בנייההמקומית לתכנון ול

    5074777-457מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  בנייה והרשאות:התרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6 גב7755חפ6 מק6  שינוי
 67 יב6 7755חפ6 מק6  שינוי
 7704חפ6  שינוי
 6 א477חפ6  שינוי
 64 יב6 7755חפ6  שינוי
 67 יב6 7755חפ6 מק6  שינוי
 6 ה000חפ6  שינוי
 000חפ6  שינוי
 6 יב7755חפ6  שינוי
 6 א704חפ6  שינוי

 60 י6 000חפ6  כפיפות
 6 פמ7755חפ6 מק6  כפיפות
 6 שש7755חפ6  כפיפות
 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 7400חפ6  כפיפות
 47תמא6  כפיפות
 6 א7704חפ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 05אליהו יישוב: חיפה רחוב: שד גולומב 

 התכנית ממוקמת מול בי"ח "בני ציון".
 במקום יש מחסור גדול בחניות במשך כל שעות היום.

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .447חלקות במלואן:  75775גוש: 
 .0557חלקי חלקות:  75775גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 א. הקמת חניון ציבורי, מכני, מול בי"ח "בני ציון". 

מאזור מגורים א' אל מסחר, תעסוקה ב. שינוי ייעוד 
 ותחבורה.

ג. הסדרת בניית חלק מהחניון התת קרקעי מתחת 
 לדרך גולומב.
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 עיקרי הוראות התכנית:
מ'  7מ', צידי  0שינוי קוי בנין: מ: קו בנין קדמי  .א

 אל: 5ואחורי 
מ', בקומות  7בקומת הכניסה  -. קו בנין קדמי 7

 מ'. 5העליונות 
 .5 – 05אחורי בגבול תא שטח מס' . קו בנין 0
מ' למעט בחלקי בניין שהם תת  0. קו בנין צידי 4

קרקעיים והחלק הבולט מעל פני הקרקע אשר 
 מ'. 7.75גובהו אינו עולה על 

 .5 -. הוספת קו בנין תת קרקעי 7
ב. התרת שימוש של חניון תת קרקעי מתחת לדרך 

 מאושרת
 ג. שינוי גובה בנין.

 ות והיציאות לחניון.. הסדרת הכניסד
 . הגדרת שלביות וחלופות.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

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700

חיפה  טלפון:  4חיפה, ביאליק  בנייהמקומית לתכנון ול
57-7405754 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חיפה
 2222 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':חפ/

שם התכנית: שינוי ייעוד משירותים עירוניים ממשלתיים 
 באזור תעשיה לשטח תעשייה, תעשייה קלה

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   0075 מפורטת מס': חפ6
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 475חפ6  שינוי
 775חפ6  שינוי

 6 יג7755חפ6 מק6  כפיפות
 7407חפ6  כפיפות
 7447חפ6  כפיפות
 6 א7045חפ6  כפיפות
 6 יב7755חפ6  כפיפות
 6 מר7755חפ6  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 שש6 7755חפ6  כפיפות
 6 ה7045חפ6 מק6  כפיפות
 6 א7407חפ6  כפיפות
 70תמא6  כפיפות
 67 יב6 7755חפ6 מק6  כפיפות
 6 תט7755חפ6 מק6  כפיפות

 4תמא6  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוף שמן, 00יישוב: חיפה רחוב: דרך גזל 

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקות במלואן:  75745גוש: 
 .05חלקי חלקות:  75745 גוש:

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח השמור לממשלה עפ"י תכנית 

יה, תעשייה קלה, מלאכה קלה ימאושרת לתעש
 ומשרדים תוך קביעת הוראות בנייה ופיתוח.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הוראות בנייה ופיתוח. -
 שינוי קווי בניין מאושרים. -
 קיים.הסדרת בית מטבחיים  -
הסדרת התנועה והדרכים הפנימיות, קביעת מיקום  -

 לכניסות ויציאות והמרחק ביניהם.
 קביעת הוראות בנושאי איכות הסביבה. -
 תתי תאי השטח. 0קביעת זיקת הנאה בין  -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 5077ובילקוט הפרסומים  5065760570

 .7767060577אריך , בת7757עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  70ז חיפה, שד הפלי"ם מחו בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-7544700טלפון: , 44500
טלפון:  ,חיפה 4חיפה, ביאליק  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-7405754
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

0222202202  
 הסדרת בנייה קיימת   2225/שם התכנית: חפ

 א25בשד' טרומפלדור 
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
    5707757-457 מפורטת מס':

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

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6 ה000חפ6  שינוי
 007חפ6  שינוי
 67 יב6 7755חפ6 מק6  שינוי
 000חפ6  שינוי
 6 יב7755חפ6  שינוי

 6 פמ7755חפ6 מק6  כפיפות
 60 י6 000חפ6  כפיפות
 47תמא6  כפיפות
 60 י6 000חפ6 מק6  כפיפות
 6 גב7755חפ6 מק6  כפיפות
 7077חפ6  כפיפות
 67 י6 000חפ6  כפיפות
 6 י000חפ6  כפיפות
 67 יב6 7755חפ6 מק6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 04יישוב: חיפה רחוב: שד טרומפלדור 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .70חלקות במלואן:  75770גוש: 
 .707חלקי חלקות:  75770גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בנייה קיימתהסדרת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . תוספת שטחי בנייה עיקריים.7
 . שינוי בקוי הבנין המאושרים.0
 . קביעת הוראות בנייה.4
 . תוספת קומת מגורים בקומת העמודים.7
מ"ר עם סטיה של  440 -. שינוי שטח מגרש מינימלי ל 0

 0%עד 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5704ובילקוט הפרסומים  5765760577

 .5465760577, בתאריך 4075
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  70ז חיפה, שד הפלי"ם מחו בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-7544700טלפון: , 44500
טלפון:  ,חיפה 4חיפה, ביאליק  בנייהון ולמקומית לתכנ
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-7405754

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

0222022202  
הסדרת בנייה קיימת  2222שם התכנית: חפ/

 72ותוספת חזית מסחרית בשד' הציונות 
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
    5744570-457 מפורטת מס':

 ד וחלוקהללא איחו איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 004חפ6  שינוי

 6 גב7755חפ6 מק6  כפיפות
 6 י000חפ6  כפיפות
 67 י6 000חפ6  כפיפות
 6 יב7755חפ6  כפיפות
 6 שש7755חפ6  כפיפות
 67 יב6 67755 מק6 חפ כפיפות
 407חפ6  כפיפות
 60 י6 000חפ6 מק6  כפיפות
 67 יב6 7755חפ6 מק6  כפיפות
 6 פמ7755חפ6 מק6  כפיפות
 6 תט7755חפ6 מק6  כפיפות
 6 ה000חפ6  כפיפות

 

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

 יהודה ורח' הרצליה
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .5חלקות במלואן:  70747גוש: 
 .47חלקי חלקות:  70747גוש: 

 

 גושים ישנים:
 .75755גוש ישן:   - 70747גוש נוכחי: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת בנייה קיימת באזור מגורים ג' שאושרה  כגרג' 
מכוניות והפיכתה לשטח בשימוש מסחרי עם חזית 

 מסחרית.
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
שינויים בקווי הבניין להסדרת הבנייה הקיימת  .א

פון מערבית )המהווה חלק במרווח בפינה הצ
 .מהמספרה(
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ב. שינוי שימוש מגרג' למכוניות לשימוש מסחרי בשטח 
 מ"ר.  07של 

ג. תוספת חזית מסחרית בחלק מקומת הקרקע של בנין 
קיים המהווה חזית קדמית של המספרה הפונה 

 לרחוב הציונות. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5704ובילקוט הפרסומים  0065760577

 .5465760577, בתאריך 4075
 

זית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו
חיפה  70ז חיפה, שד הפלי"ם מחו בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-7544700טלפון: , 44500
טלפון:  ,חיפה 4חיפה, ביאליק  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-7405754
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

  0250072202מס':
הוספת יחידות דיור  שם התכנית: שכונת הפארק 

 ושטחי בנייה למגדלים
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייהלתכנון ולהמחוזית 

חדרה מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
    5740507-450מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6 ב7055חד6  שינוי
 7055חד6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: חדרה רחוב: ביאליק   .

 יישוב: חדרה רחוב: חטיבת הנח"ל   .
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 740, 447, 447, 445חלקות במלואן:  75750גוש: 
744 ,747 ,740 ,744 ,747 ,700 ,704 ,700 ,755. 
, 07, 50, 57, 00, 07, 04, 00חלקות במלואן:  75754גוש: 

00 ,755 ,757 ,750 ,755 ,754 ,757 ,750 ,775 ,705, 
707 ,700 ,704 ,707 ,700 ,705 ,774 ,777 ,770 ,700 ,
705 ,704 ,750 ,750 ,745, 747 ,745 ,744. 

 .705, 754, 750חלקי חלקות:  75754גוש: 
 

 מטרת התכנית:
ממספר  74.7%א. הוספת יחידות דיור בשיעור של 

יחידות הדיור בתכנית וכן הוספת שטחי בנייה 

עיקריים, שרות ומרפסות הנדרשים באזור מגורים 
 ד'.

ב. ניוד זכוית בנייה עודפות, שלא נוצלו, מחלק ממגרשי 
 מגורים ג' למגרשי מגורים ד'.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
-מספר יחידות הדיור מ יח"ד: הגדלת 704א. תוספת 

יחידות במגרשי המגדלים  747-ל 474
(4574,4570,4577,0545 .) 

מ"ר עיקרי )ללא מרפסות( במגרשי  77,555ב. תוספת 
(: הגדלת 4574,4570,4577,0545המגדלים )

 מ"ר. 70,445-מ"ר ל 47,745-שטחים העיקריים מ
ג. תוספת שטח למרפסות במגרשי המגדלים 

 704מ"ר עבור  7,777(: 4574,4570,4577,0545)
 בהם.יח"ד שנוספו 

מ"ר שטחי השירות מעל הקרקע  77,705ד. תוספת 
 (:4574,4570,4577,0545במגרשי המגדלים )

 מ"ר. 04,455 -מ"ר ל 0,075 -מ
מ"ר שטחי השירות מתחת לקרקע  4,470ה. תוספת 

 (:4574,4570,4577,0545במגרשי המגדלים )
 מ"ר. 05,745 -מ"ר ל 70,004 -מ

 775ו. השטחים המוגדרים בסעיף ב' כוללים ניוד של 
מ"ר שטחים עיקריים ממגרשי מגורים ג' למגרשי 

 מגורים ד' לפי 
 הפרוט   הנ"ל : 

 0755מ"ר ממגרש  055
 0500מ"ר ממגרש  755
  0574מ"ר ממגרש  055
 0577מ"ר ממגרש  755
 0575מ"ר ממגרש  055
  0570מ"ר ממגרש    75

ת בדבר שינוי בינוי ועיצוב, העמדה ז. קביעת הוראו
   במגרשים, חניה ומרתפים, באזור מגורים ד'.

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

נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו
ימים  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות יומצא 57-7544700

חדרה  0חדרה, הלל יפה  בנייהמקומית לתכנון ול
 57-5454774טלפון:  47755

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -מכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט ס
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  חדרה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  0220220202מס':
שם התכנית: הוספת שימוש למרפאה ברחוב אחד העם, 

 חדרה.
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה , כי במשרדי 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול

חדרה מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
    5055775-450מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 7070חד6  שינוי
 6 ב7774חד6 מק6  שינוי
 7774חד6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פינת הרחובות הילל יפה ואחד העם

 

 גושים וחלקות:
 .000, 007, 775חלקי חלקות: , מוסר, 75545גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הוספת שימוש למרפאה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למרפאה ביעוד מסחר ומשרדים.הוספת שימוש 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 : טלפון 44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700

חדרה  0חדרה, הלל יפה  בנייהמקומית לתכנון ול
 57-5454774טלפון:  47755

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  נייהבהתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 
 
 
 

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

  0222222272מס':
עודי הקרקע ישינוי י שם התכנית: מגדל הצעירים

 ומתן זכויות בנייה, קרית מוצקין
לחוק התכנון  70הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול

קריות מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
    5047774-400מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 444ק6  שינוי

 6 א745ק6  כפיפות
 60 ב6 47תמא6  כפיפות
 5תממ6  כפיפות
 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 757ק6  כפיפות
 40תמא6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 77מוצקין רחוב: קדיש לוז  יישוב: קרית

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .54, 50, 57, 55חלקות במלואן:  75704גוש: 
 .05, 75חלקי חלקות:  75704גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד הכולל תעסוקה  750הקמת מבנה מגורים בן 

 וחזית מסחרית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ל"מגורים שינוי ייעוד הקרקע מ"שטח למבני ציבור"  -

 מסחר ותעסוקה" עם חזית מסחרית.
קומות מעל  74קביעת הנחיות לבניית בניין מגורים בן  -

 שתי קומות מסחר ותעסוקה וחניון תת"ק.
קביעת הנחיות לפיתוח כיכר עירוני עם חזית מסחרית  -

 הפונה לצומת אפק.
 יח"ד קטנות מסה"כ יח"ד המוצעות בתכנית. 05%קביעת  -
 "מגורים, מסחר ותעסוקה".-והוראות בנייה ל קביעת זכויות -
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
 מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
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הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700

קרית  7קריות, הגדוד העברי  נייהבמקומית לתכנון ול
 57-7470007טלפון:  05777מוצקין 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קרית טבעון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 

0222702202  
 שם התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ למגורים א' 

 20252גוש  272בחלקה 
לחוק התכנון  70לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
קרית טבעון מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
    5777050-455 מתאר מקומית מס':

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 750טב6  שינוי

 075טב6 מק6  כפיפות
 47טב6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 74,   70יישוב: קרית טבעון רחוב: השושנים 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .704במלואן: חלקות  75747גוש: 
 .774, 775, 770חלקות במלואן:  75740גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ברח' 

 בקרית טבעון. 74-70השושנים 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א'.7
 . שינוי קווי בניין בהתאם לקונטור המבנים0
. קביעת הוראות וזכויות בנייה בשטח החדש למגורים 4

 בהתאם לתכניות המאושרות.
 

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
פגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נ

ימים  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 טלפון:  ,44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

שרדי ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למ57-7544700
קרית טבעון, קרית טבעון  בנייהמקומית לתכנון ול

 57-0040070טלפון:  45755
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -מכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט ס
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:  קרית טבעון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  0202255202מס':
 טבעון שם התכנית: נופי כרמל 

לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייהלתכנון ולהמחוזית 
קרית טבעון מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

    5057044-455מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 005טב6  שינוי
 7057ג6  כפיפות
 7505ג6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קרית טבעון   .

התכנית ממוקמת בצפון קריית חרושת, בין הרחובות 
מעלה אבשלום ורחוב מעלה השיזף במורד מערבי של 
היישוב טבעון. גבולות התכנית: במערב: מעלה השיזף, 

אבשלום, בדרום: שולי היישוב בצפון ובמזרח: מעלה 
 הקיים.

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות: , מוסדר, 77400גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יחידות דיור.  77שכונת מגורים הכוללת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד משצ"פ למגורים וממגורים לשצ"פ.

 ב. קביעת זכויות והגבלות בנייה למגרשים השונים.
 ושינוי מערך דרכים.ג. תוספת 

 ד. קביעת הנחיות בינוי.
 ה. קביעת הנחיות סביבתיות
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 ו. אחוד וחלוקה.
ז. קביעת הוראות לפתוח השטח כולל תשתיות ושרותים 

 כגון: דרכים, ביוב, נקוז, תקשורת, חשמל גז וכו'.
 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 אתרב 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  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשרדי הועיבע
 טלפון:  ,44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700
קרית טבעון, קרית טבעון  בנייהמקומית לתכנון ול

 57-0040070טלפון:  45755
 

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

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

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

0052250202  
 קיסריה 2שם התכנית: שכונה 

לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
חוף הכרמל מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

    5547545-454מפורטת מס': 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6750 ג6 74חכ6  שינוי
 6 א70חכ6  שינוי
 6 ב70חכ6  שינוי
 6 ג70חכ6  שינוי
 6 יב70חכ6 מק6  שינוי

 40תמא6  כפיפות
 5תממ6  כפיפות
 67 ב6 47תמא6  כפיפות

 תיכון -6 ים 74תמא6  אישור ע"פ תמ"א
 67 70תמא6  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: קיסריה   .

 0בקיסריה, השכונה נמצאת מצפון לשכונה  4שכונה 
 ממערב לבי"ס קיסריה  7ומדרום לשכונה 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 440, 447, 444, 457, 400חלקות במלואן:  75505גוש: 
475 ,477 ,470 ,474 ,477 ,470 ,475 ,474 ,477 ,
470 ,405, 407 ,400 ,404 ,407 ,400 ,405 ,404 ,
407 ,400 ,755, 757 ,750 ,754 ,757 ,750 ,755 ,
754 ,757 ,750 ,775 ,777 ,770 ,774 ,777 ,770 ,
775 ,774 ,777 ,770 ,705 ,707 ,700 ,704 ,707 ,
700 ,705 ,704 ,707 ,700 ,745 ,747 ,740 ,744 ,
747 ,740 ,745 ,744 ,747 ,740 ,775 ,777 ,770. 

 .457, 057, 5חלקי חלקות:  75505גוש: 
 

 נית:מטרת התכ
 הסדרת שימושים זכויות ויעודי קרקע בשכונה קיימת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעודי קרקע 

 הסדרת מרכז ציבורי ומסחרי לצרכי הישוב קיסריה
הסדרת זכויות בנייה ותגבורם של יח"ד קיימות כולל 

 יח"ד לשכונה 75תוספת 
 הסדרת שטחים פתוחים והנגישות אליהם

 הסדרת תנועה וחניה
 קביעה ושינוי קווי בנין 

 

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  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  ,44500חיפה  ,70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700

 45755כרמל חוף הכרמל, עין  בנייהמקומית לתכנון ול
 57-7745074טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי:
  מורדות הכרמל, זבולון, חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
   0222222202מס':

הרחבת המכון  א 202א זב/200שם התכנית: חפ/
 לטיהור שופכין , חיפה.
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
חיפה, זבולון ומורדות הכרמל  בנייההמקומית לתכנון ול

    5707757-457מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 545ג6  שינוי
 700חפ6  שינוי
 04משח6  שינוי

 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 64 ב6 47תמא6  כפיפות
 40תמא6  כפיפות
 75תמא6  כפיפות
 47תמא6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .יישוב: נשר , יישוב: יגור,  יישוב: חיפה

צ'ק פוסט(. וממזרח למחלף הקריות ) 40לכביש  צפונית
 תוואי נחל הקישון עובר מצפון

 

 גושים וחלקות:
 .74, 77, 74, 70חלקי חלקות: , מוסדר, 77470גוש: 

 

 מטרת התכנית:
א. הרחבת מכון הטיהור לשופכין של איגוד ערים אזור 
חיפה ביוב, תוך יצירת אפשרות לפיתוח בהתאם 

ות איכות עדכניות ולמניעת עתידיים ולדריש לצרכים
 מפגעים סביבתיים.

ב. מתן אפשרות להקמת מתקנים ייחודיים  לטיפול 
בשפכים ובבוצות עירוניים ותעשייתיים והתוצרים 

 שלהם. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי, אתר ציבורי 
)המיועד למכון טיהור( ומתעשייה לייעוד של 

לצורך מכון טיהור ומתקני טיפול  מתקנים הנדסיים
 בשפכים ותוצריהם .

ב. קביעת הוראות וזכויות בנייה למתקן הנדסי למכון 
לטיהור שופכין, מבני שירות, מנהלת האיגוד ומרכז 

 מבקרים.
ג. ביטול דרך הגישה המאושרת  למתקן בתחום הקו 

 הכחול של התכנית
 ד. הסדרת דרכי שירות היקפיות. 

 ה על הסביבה. ה. הוראות לשמיר
 

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  55שאי להגיש התנגדות תוך לחוק, ר 755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700

 חיפה  טלפון: 4חיפה, ביאליק  בנייהמקומית לתכנון ול

זבולון,  בנייהועדה מקומית לתכנון ול, 57-7405754
ועדה , 57-7747750טלפון:  45545כפר המכבי 

חיפה  0מורדות הכרמל, כורי  בנייהמקומית לתכנון ול
 .57-7545005טלפון:  44504

 

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

בדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העו
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה- אלונה
 202 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': מ/
 שם התכנית: תכנית מתאר קיבוץ רגבים

לחוק התכנון  774הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   400 מפורטת מס': מ6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 44משח6  שינוי
 074מ6  שינוי
 00מ6  שינוי

 40תמא6  כפיפות
 00תמא6  כפיפות
 67 ב6 44תמא6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רגבים.

קיבוץ רגבים ממוקם מזרחית לגבעת עדה על כביש מס' 
504. 

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות:  70755גוש: 
 .74 ,75חלקי חלקות:  70707גוש: 
 .77 - 0, 0חלקי חלקות:  70700גוש: 
 .70 ,77, 70, 0, 4 - 0חלקות במלואן:  70704גוש: 
 .74, 7חלקי חלקות:  70704גוש: 

 

 מטרת התכנית:
עריכת תכנית מתאר מפורטת לאזור המגורים בקיבוץ 

 רגבים במגמה לאפשר:
חלוקת אזור המגורים בישוב הותיק למגרשי  .א

טח מגורים לחברים ותוספת מגרשי מגורים בתוך ש
 חדש של אזור המגורים.מהתכנית ע"י ארגון 

 חלוקה למגרשים לצרכי ציבור וקהילה. .ב
הסדרת מערכת הדרכים והשבילים המבטיחה  ג.

 נגישות לכל אזורי הקיבוץ בהתאם לתכנית  החדשה.
הגדרת שטחי חניה בהתאם לצרכי המגרשים  ד.

 למגורים וצרכי ציבור ובמרחק סביר מהם.
 פתוחים בתחום התכנית החדשה.הגדרת שטחים  ה.
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 הסדרת אזור משקי ללולים במזרח התכנית. .ו
 הגדרת אזור תיירות בכניסה לקיבוץ מצפון לדרך. .ז

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יעודי הקרקע השונים.יקביעת התכליות ב -
קביעת זכויות ומגבלות בנייה במגרשי המגורים  -

הוצאת ובמגרשים למבני ציבור, על מנת לאפשר 
 ז' לחוק. 770סעיף  היתרי בנייה עפ"י

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. -
 קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים. -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5740ובילקוט הפרסומים  0065460577

 .7765460577, בתאריך 5470
 

רה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמו
חיפה  70ז חיפה, שד הפלי"ם מחו בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ו.מקומית 57-7544700טלפון: , 44500
, טלפון: 44770ד.נ חפר -מנשה אלונה בנייהלתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-5744454
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 א /2270 ש/
שם התכנית: שינוי אזור מלאכה למגורים ומסחר 

 במרכז בנימינה
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה  ,7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
שומרון מופקדת תכנית מתאר  בנייההמקומית לתכנון ול

 א   74006 מקומית מס': ש6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית ג היחססו

 6 א04ש6  שינוי
 004ג6  שינוי

 6 ד077ש6  כפיפות
 745ש6  כפיפות
 7500ש6  כפיפות
 6 א7700ש6  כפיפות
 75ש6  כפיפות
 777ש6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גבעת עדה רחוב: דרך ניל"י   .-יישוב: בנימינה

 

 גושים וחלקות:
 .7במלואן: חלקות  75057גוש: 
 .44 - 40, 0חלקי חלקות:  75057גוש: 

, 775, 750, 47, 40, 00חלקי חלקות:  75070גוש: 
744 ,057 ,054 ,040 ,447 ,005. 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד של אזור מלאכה שלא התפתח לאזור 
למגורים ומגורים משולבים עם מסחר ומבני ציבור, 

 במרכז בנימינה. -ולחניון 
 

 ראות התכנית:עיקרי הו
חלוקה לתאי שטח עבור חניון, בנייה למגורים, מגורים  -

עם חזית מסחרית, מגורים משולבים עם מסחר 
 ומוסדות ציבור.

מתן הוראות שמכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה, לרבות  -
הנחיות להכנת תכניות בינוי ופיתוח ותכניות 

 חלוקה, והוראות 
 עיצוב אדריכלי.  
 ת והוראות בנייה.קביעת זכויו -
קביעת  -עקב חשש לזיהום קרקע משימושים קודמים  -

 תנאים לטיפול בקרקע מזוהמת במידה ותהיה.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700

כרון יז 07סדים ישומרון, המי בנייהמקומית לתכנון ול
 57-5450000טלפון:  45005יעקב 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייהוההתכנון 
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

  0227002272מס':
, 222שם התכנית: תוספת זכויות בנייה בחלקות 

 , בנימינה20272גוש  222
לחוק התכנון  70לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול

שומרון מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
    5070005-404מפורטת מס': 

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

 תרים או הרשאותהי
 
 



ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015  7358

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6 א7707ש6  שינוי
 6 א04ש6  שינוי
 047ש6  שינוי
 700ש6  שינוי

 6 א005ש6 מק6  כפיפות
 6 ג7700ש6 מק6  כפיפות
 6 א474ש6 מק6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הסיגלית   .גבעת עדה רחוב: -יישוב: בנימינה

 

 גושים וחלקות:
 .000, 077חלקות במלואן: , מוסדר, 75707גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יחידות דיור. 0תוספת זכויות בנייה לשם הקמת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 040-מ"ר שטח עיקרי מעל לקרקע ל 757א( תוספת 

 705סה"כ  -מ"ר מתחת לקרקע  775-מ"ר קיימים ו
 מ"ר עיקרי.

 -מ"ר הקיימים  70-מ"ר שטח שרות ל 07ב( תוספת 
 מ"ר שטח שרות. 755סה"כ 

 

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

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

ית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנ
ימים  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  44500חיפה  70מחוז חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-7544700

כרון יז 07סדים ישומרון, המי בנייהלתכנון ול מקומית
 57-5450000טלפון:  45005יעקב 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות 

 

 יוסף משלב
 בנייהיו"ר הועדה המחוזית לתכנון ול

 מחוז חיפה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחוז הצפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  בקעת בית הכרם
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 20502 מפורטת מס':ג/
שינוי בקו בניין והגדלת זכויות בנייה,  שם התכנית:

 בענה
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   05450 מקומית ברמה מפורטת מס': ג6

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5457ג6  שינוי
 7440ג6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ביענה   .

 

 גושים וחלקות:
 .44, 05חלקי חלקות:  77040גוש: 

 X: 225725קואורדינטה 
 Y: 759825קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בזכויות והוראות בנייה במגורים בכפר בענה.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 .007%-ל 777%-הגדלת אחוזי בנייה מ-
קביעת קווי בניין בהתאם לקונטור מבנה קיים כמסומן -

 בתשריט.
 קומות. 0-ל 7-הגדלת מספר קומות מ-
 יח"ד לדונם. 4-יח"ד לדונם ל 77-הקטנת צפיפות לדונם: מ-
 .07% -ל 45%-הגדלת תכסית בנייה מ -
 הגדלת גובה מבנה.-

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5440ובילקוט הפרסומים  0565060577

 .0565460577, בתאריך 7077
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
כרמיאל   בקעת בית הכרם, בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-0075504טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  0270222222מס':
שינוי בהוראות  הסדרת חריגות בנייה, שם התכנית:

 22022מס' ג/ וזכויות בנייה
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית , כי במשרדי 7050-, התשכ"הבנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
תכנית מפורטת  גבעות אלונים מופקדת בנייהלתכנון ול

 77 -תשריט  07 -גרסת: הוראות  5000757-057מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4545ג6  שינוי
 600 77גא6 מק6  שינוי

 057ג6 במ6  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת זוגות צעירים. -שכונה צפונית , יישוב: כפר מנדא

 X: 224075קואורדינטה 
 Y: 746775קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .00, 04חלקי חלקות:  74570גוש: 
 .07, 04, 04חלקי חלקות:  74757גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לצורך  בנייההגדלת זכויות בנייה, שינוי בהוראות ה

 הסדרת חריגות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים ומסחר. -מגורים ל-שינוי ייעוד מ -7
 .075%-ל 777%-הגדלת אחוזי בנייה מ -0
 בהוראות בנייהשינוי  -4
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה-7

 

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

הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
ימים  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 7404550נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 57-5057000טלפון: 

שפרעם   גבעות אלונים, בנייהכנון ולועדה מקומית לת
 57-0050574טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 20520 ג/ מס':
הרחבת אזור המגורים, הגדרת זכויות  שם התכנית:

 והוראות בנייה והסדרת מערכת דרכים, שפרעם
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –התשכ"ה , בנייהוה
   05440 מפורטת ברמה מפורטת מס': ג6

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 75054ג6  שינוי
 4500ג6  שינוי
 0070ג6  שינוי
 70044ג6  שינוי
 70775ג6  שינוי
 74770ג6  שינוי
 70004ג6  שינוי

 40תמא6  כפיפות
 60 0תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שפרעם   .

 

 גושים וחלקות:
 .05 - 77חלקי חלקות:  75050גוש: 
 .45 - 04, 00חלקי חלקות:  75007גוש: 

 X: 214500קואורדינטה 
 Y: 746200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הרחבת אזור המגורים וקביעת זכויות והוראות בנייה, 
והסדרת מערכת הדרכים והתווית חדשות, לצורך יצירת 
 מסגרת תכנונית למתן היתרים ואישורים בשטח התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד ע"י שינוי  70א. הרחבת שטח המגורים והוספת 

ללא תכנון מפורט למגורים ב', דרכים  ייעוד משטח
 ושצ"פ.

 ב. הסדרת מערכת דרכים קיימת והתויית חדשות. 
 ג. קביעת הוראות וזכויות בנייה.

 ד. קביעת שימושים.
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.ה

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעד, 5707ובילקוט הפרסומים  7065760577

 .7565760577, בתאריך 4405
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון:  בנייהמקומית לתכנון ול

בה בימים , וכל המעוניין רשאי לעיין 57-0050574
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
 22202 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

הסדרת שביל בהתאם למצב הקיים  שם התכנית:
 שפרעם.והוספת אחוזי שירות למרתפי חנייה, 

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   07557 מפורטת מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4474ג6  שינוי
 70004ג6  שינוי
 0070ג6  שינוי
 4500ג6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעשיה, יישוב: שפרעם

 

 גושים וחלקות:
 .04, 07חלקי חלקות:  75075גוש: 

 X: 217160קואורדינטה 
 Y: 744600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תכנונית אחת, איחוד שני מגרשי תעשיה ע"מ ליצור י"ח 

 והתאמת שביל מאושר לקיים בפועל.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי ייעוד משצ"פ לתעשיה, ומתעשיה לשביל.7
 שטחי שירות מתחת למפלס הכנסיה. 755%. הוספת 0
 . שינוי בקווי בנין כמסומן בתשריט.4
 . קביעת תכסית וגובה בנין.7
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5775ובילקוט הפרסומים  7067560577

 .7565060577, בתאריך 7770
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
טלפון:  ,גבעות אלונים, שפרעם בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-0050574
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגלבוע
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

 22222 ג/
 שיקום מחצבת עין חרוד שם התכנית:

לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
הגלבוע מופקדת תכנית מתאר  בנייההמקומית לתכנון ול

   07747 מקומית מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 77070ג6  שינוי
 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 40תמא6  כפיפות
 00תמא6  כפיפות
 60 0תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין חרוד )מאוחד(   .

 X: 234650קואורדינטה 
 Y: 716250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .77חלקות במלואן:  05754גוש: 
 .70 - 77 ,70, 0, 0, 4 - 7חלקי חלקות:  05754גוש: 
 .5 - 0חלקי חלקות:  05757גוש: 
 .40 - 44חלקי חלקות:  04745גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קביעת הוראות לשיקום הבור הצפוני של מחצבת עין 

 77070חרוד, כאמור בתכנית מאושרת ג6 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המאושרת אחד התנאים למתן  77070על פי תכנית ג6 

הדרומי של מחצבת עין  היתר בנייה למתקנים בבור
חרוד הינו הגשת תכנית מפורטת לשיקום השטח 
המיועד לשיקום )הבור הצפוני( תכנית זו ממלאת אחר 

 תנאי זה על ידי:
 

שינוי ייעוד קרקע משטח לשיקום ליער פארק מוצע עפ"י 
 00תמ"א 

 קביעת הוראות ושימושים שיותרו בכל תא שטח
 התכניתקביעת תנאים להוצאת היתרים בתחום 

 סיווג מבנים קיימים לשימור ולהריסה
 קביעת הנחיות לפיתוח השטח

 

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  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 7404550נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 57-5057000טלפון: 
עין חרוד הגלבוע,  בנייהועדה מקומית לתכנון ול

 57-5044044טלפון:  ,)מאוחד(
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייהתכנון והה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 20022 ג/ מפורטת מס':
שינוי ייעוד ממבנה ציבור למגורים,  שם התכנית:

 בועניה נוג'ידאת
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   70544 מקומית ברמה מפורטת מס': ג6

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מספר סוג היחס
 74047ג6  שינוי

 40תמא6  כפיפות
 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 60 0תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נוג'יידאת   .-יישוב: בועיינה

 

 גושים וחלקות:
 .77, 40חלקי חלקות:  74077גוש: 

 X: 234225קואורדינטה 
 Y: 745325קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 77לאזור מגורים ב' ייעוד השטח 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעוד שטח מאזור מבני ציבור לאזור מגורים ב' 7

 ולאזור עם הנחיות מיוחדות
 . הקטנת קווי בנין קדמי וצידי.0
 . קביעת הוראות בנייה ופיתוח.4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5707ובילקוט הפרסומים  0465560577

 .7065560577, בתאריך 5070
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
הגליל המזרחי, כפר תבור  בנייהמית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי לעיין 57-5440444טלפון:  70077

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל התחתון
 מקומית מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר

 22257 ג/
 עודי קרקע בפארק קדמת הגליליהסדרת י שם התכנית:

לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
הגליל התחתון מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   07440 מתאר מקומית מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 75074ג6  שינוי
 70775ג6  כפיפות
 40תמא6  כפיפות
 70055ג6  כפיפות
 60 0תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 X: 244700קואורדינטה 
 Y: 743500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .04 - 70חלקי חלקות:  70077גוש: 
 .77 - 75, 04, 0חלקי חלקות:  70070גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת יעודי קרקע בקטע מזרחי של פארק תעשיה 

 קדמת גליל
 

 הוראות התכנית: עיקרי
שינוי ייעוד  שטחי יער נטע אדם מוצע בתכנית יער 

לאזור תעשיה והשבת יעודי הקרקע  75074פוריה ג6 
בהתאם לתכנית פארק קדמת גליל ג6  בנייהוזכויות ה

70055 
 70055התכנית מאמצת את כל נספחי התכנית ג6 

ואישורים  נוספים שנתנו במסגרתה ע"י גופים שונים 
 עומדים והם בעינם

 

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  55גיש התנגדות תוך לחוק, רשאי לה 755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 7404550נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק 
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. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 57-5057000טלפון: 
הגליל התחתון, טלפון:  בנייהועדה מקומית לתכנון ול

57-5507075 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 20020 ג/ מפורטת מס':
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בהוראות בנייה,  שם התכנית:

 יפיע
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   05050 מקומית ברמה מפורטת מס': ג6

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5700ג6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  יישוב: יפיע 

 

 גושים וחלקות:
 .70חלקות במלואן:  75777גוש: 

 X: 226300קואורדינטה 
 Y: 733350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה.

 שינוי בהוראות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה.-
 הגדלת כיסוי קרקע.-
 שינוי בהוראות בנייה.-

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5775ובילקוט הפרסומים  5467560577

 .7565060577, בתאריך 7770
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן  בנייהמית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי 57-5757070טלפון:  74555עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 22222 ג/ תכנית מפורטת מס':הודעה בדבר אישור 

 הסדרת מגרש למגורים ומסחר שם התכנית:
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   07577 מפורטת מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 05ג6 טב6  שינוי
 05775ג6  שינוי
 705ג6 במ6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בסמת טבעון   .

 

 גושים וחלקות:
 .74חלקי חלקות:  75747גוש: 

 X: 213550קואורדינטה 
 Y: 737750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מגרש למגורים ומסחר

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים ומסחר, ביטול דרך 

 והתווית דרך גישה למגרש מגורים ומסחר.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 5005ובילקוט הפרסומים  7067060577

 .4567760577, בתאריך 7000עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 57-5757070טלפון:  74555עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':

 20502 ג/
ביטול קטע דרך הרחבת צומת ושינוי  שם התכנית:

 קווי בנין וגודל מגרש מינימלי עראבה
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   70407 מקומית מס': ג6

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7577 ג6 שינוי
 5457ג6  שינוי



7363 ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015 

 מספר התכנית סוג היחס
 70054ג6  שינוי

 60 0תממ6  כפיפות
 40תמא6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עראבה   .

 

 גושים וחלקות:
 .40 - 47חלקות במלואן:  70475גוש: 

 X: 232225קואורדינטה 
 Y: 751000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 וזכויות בנייה.ביטול דרך ושינוי בהוראות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ביטול קטע דרך.

 הרחבה והסדרת צומת. 
 שינוי בקווי בנין כמסומן בתשריט.

 מ"ר. 755מ"ר מקום  055קביעת גודל מגרש מנימלי 
 .777%במקום  705% -הגדלת אחוזי בנייה ל

 .05%הגדלת תכסיס עד 
 ביטול חזית מסחרית.

 

בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה 
, התשעה, 5057ובילקוט הפרסומים  4767560577

 .0067560577, בתאריך 707עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
 טלפון:  ,ח'ניןלב הגליל, ס בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-5475475
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
 22220 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/

 הולכי רגל למגורים ב' החלפת שטח דרך  שם התכנית:
 סכנין ומגורים ב' לחניון 

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   07400 מפורטת מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0750ג6  שינוי
 70055ג6  שינוי
 557ג6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סח'נין   .

 

 גושים וחלקות:
 X: 752200קואורדינטה 
 Y: 227800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התוכנית הסדרת שטח חניה ושטח מגרש 

 בתוך השטח הבנוי בסכנין.מגורים 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בתכנית מפורטת:

. החלפת שטח הולכי רגל למגורים ב' וממגורים ב' 7
 לשטח חניון.

 שטח ממגורים ב' לשטח חניון. . החלפת0
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 5000ובילקוט הפרסומים  7067060577

 .5067060577ריך , בתא7744עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
 טלפון:  ,לב הגליל, סח'נין בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-5475475
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות 

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
 22225 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין לפי  שם התכנית:
 תכנית במערב סכנין, סכנין

לחוק התכנון  774בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   07704 מפורטת מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0505ג6  שינוי
 0750ג6  שינוי
 70055ג6  שינוי
 70440ג6  שינוי
 0407ג6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 במערב סכנין, יישוב: סח'נין

 

 גושים וחלקות:
 .05חלקי חלקות:  70040גוש: 

 X: 227050קואורדינטה 
 Y: 752325קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מגורים המצוי על דרך אזורית  בנייההגדלת שטחי ה

750. 
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 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי בקווי הבנין.

 שינוי ייעוד מגורים לדרך.
 הגדלת זכויות  והוראות בנייה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 50775ובילקוט הפרסומים  0767760577

 .5567760577, בתאריך 407עמוד 
 

ורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמ
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
 טלפון:  ,לב הגליל, סח'נין בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-5475475
 ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
 22255 ג/ הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

הגדלת אחוזי בנייה, מס' יח"ד ומס'  שם התכנית:
 קומות, סח'נין

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   07744 מפורטת מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 70440ג6  שינוי
 5547ג6  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .744חלקות במלואן:  70005גוש: 
 .745חלקי חלקות:  70005גוש: 

 X: 229300קואורדינטה 
 Y: 752125קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 70005בגוש  744בחלקה  בנייהשינוי בהוראות וזכויות ה

 ביעוד מגורים בסכנין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .475%  -ל 705% -. הגדלת אחוזי בנייה מ7
 קומות.. 4 -ל 7 -. הגדלת מס' הקומות ת0
 יח"ד. 75במקום  77. הגדלת מס' יח"ד לדונם 4
 מ'. 00 -מ' ל 70-. הגדלת גובה מבנה מ7
 .70%במקום  05% -. הגדלת תכסית ל0
 . קומת מרתף משמשת לחניה.5
 מ"ר. 055. קומת קרקע מסחר עם זכויות בנייה של 4
 יח"ד כל קומה(. 7יח"ד ) 75וללות קומות א+ב+ג+ד כ .7
 יח"ד. 0. קומה ה כוללת 0

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 5005ובילקוט הפרסומים  0567060577

 .4567060577, בתאריך 0754עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רת עילית נצ 00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
 טלפון:  ,לב הגליל, סח'נין בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-5475475
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
 22202 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':ג/

 שינוי ייעוד קרקע למבני משק, צוריאל שם התכנית:
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל -מעלה הגליל בנייההמקומית לתכנון ול

   07707 מופקדת תכנית מפורטת מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 77440ג6  שינוי
 75007ג6  שינוי

 40תמא6  כפיפות
 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 60 0תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: צוריאל   .

 X: 229288קואורדינטה 
 Y: 767785קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .7חלקי חלקות:  70057גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח )לפי תכנית ג6 

 משק. ( למבני77440וג6  75007
לגיטמציה של מבנה קיים והסבתו למבנה חקלאי ) ללא 

 בעלי חיים(.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע התקף.

 קביעת השימושים ביעוד קרקע.
 קביעת הוראות וזכויות בנייה.

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 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 
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ימים  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהתכנון ולתונים, למשרדי הועדה המחוזית ליבע
 7404550נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 57-5057000טלפון: 
ד.נ מעלה -מעלה הגליל בנייהועדה מקומית לתכנון ול

 57-0040500מעונה  טלפון:  הגליל,
 

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

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

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  0222202277מס':
עודי קרקע והארכת ישינוי י 22022ג/ שם התכנית:

 דרך גישה למגרש מגורים במושב חוסן
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל -מעלה הגליל בנייההמקומית לתכנון ול

גרסת:  5074454-000תכנית מפורטת מס':  מופקדת
 5 -תשריט  4 -הוראות 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 675 05מג6 מק6  שינוי
 750ג6 במ6  שינוי

 40תמא6  כפיפות
 60 0תממ6  כפיפות
 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 0004ג6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרכז הרחבה מושב חוסן, יישוב: חוסן

 X: 227535קואורדינטה 
 Y: 766932קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .774חלקות במלואן:  07775גוש: 
 .47, 45חלקי חלקות:  07777גוש: 

 

 ישנים:גושים 
 .77757גוש ישן:   - 07775גוש נוכחי: 
 .70704גוש ישן:   - 07777גוש נוכחי: 

 

 מגרשים:
 750בהתאם לתכנית ג6במ6 0555
 750בהתאם לתכנית ג6במ6 070

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע משטח מגורים לשטח פרטי פתוח 
ומשטח למבני ציבור וספורט למגורים א' לצורך ניצול 

של הקרקע לבינוי כולל הארכת הדרך לצורך  יעיל יותר
 מתן גישה למגרש המגורים המוצע.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים לשטח פרטי פתוח ומשטח למבני   -

ציבור וספורט למגורים א' ללא שינוי בשטח הכולל 
 של ייעוד המגורים.

התאמת והארכת דרך קיימת לצורך מתן גישה   -
 ים המוצע.למגרש המגור

לשטח מבני ציבור  77שינוי ייעוד מקולדיסק דרך מס'   -
"שטח למבני -וספורט שמהווה השלמת המגרש ל

 .750ציבור וספורט" בהתאם לתכנית בתוקף ג6במ6
שינוי ייעוד משטח מבני ציבור וספורט לשטח פרטי   -

"שטח פרטי -פתוח שמהווה השלמת המגרש ל
 .6750פתוח" בהתאם לתכנית בתוקף ג6במ

 

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  55ש התנגדות תוך לחוק, רשאי להגי 755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 7404550נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 57-5057000טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגליל בנייהועדה מקומית לתכנון ול
 57-0040500הגליל, מעונה  טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -תשמ"ט  סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(,

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה חרמון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 20220 ג/ מפורטת מס':
תכנית מפורטת לשינוי  ייעוד שטח  שם התכנית:

 שמורת טבע לשטח חקלאי
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה , כי במשרדי 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
מעלה החרמון מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   05470 מפורטת ברמה מפורטת מס': ג6
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5075ג6  שינוי

 67 ב6 47תמא6  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 64 0תממ6  כפיפות

 40תמא6  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: מסעדה   .

 X: 269950קואורדינטה 
 Y: 792075קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .77חלקי חלקות:  050575גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 5075הקמת דיר צאן עפ"י  הוראות תכנית ג6 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משמורת טבע הגדרת ייעוד קרקע חקלאי, גריעת שטח 

, קביעת קווי בנין והגדרת 40וגנים לאומיים עפ"י תמ"א 
 זכויות בנייה עבור הדיר המבוקש

 הגדרת ייעוד קרקע חקלאית 
 הגדרת זכויות בנייה

 5075קביעת קווי בנין בהתאם לבנוי ולא בהתאם לג6 
 

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

.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  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהרדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשיבע

 7404550נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 57-5057000טלפון: 

מסעדה  מעלה החרמון, בנייהועדה מקומית לתכנון ו
 57-5074557טלפון:  70740

 

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

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

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 20202 ג/ מפורטת מס':
 קיבוץ כפר רופין שם התכנית:

לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
עמק המעיינות מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   05750 מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 77500ג6  שינוי
 75770ג6  שינוי
 70משצ6  שינוי
 0בבש6 מק6  שינוי
 74075ג6  שינוי
 7477ג6  שינוי

 47תמא6  כפיפות
 675 ד6 75תמא6  כפיפות
 64 ב6 47תמא6  כפיפות
 67 ב6 47תמא6  כפיפות

 60 0תממ6  אישור ע"פ תמ"מ
 40תמא6  אישור ע"פ תמ"א
 7תמא6  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר רופין   .

 קיבוץ כפר רופין
 X: 253000קואורדינטה 
 Y: 707400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .77חלקי חלקות:  00077גוש: 
 .04, 00חלקות במלואן:  04555גוש: 
 .07, 05, 04חלקי חלקות:  04555גוש: 
 .70, 74חלקות במלואן:  04557גוש: 
 .75חלקי חלקות:  04557גוש: 
 .75 - 4, 0 - 0חלקות במלואן:  04540גוש: 
 .70 - 74, 5חלקי חלקות:  04540גוש: 
 .70חלקות במלואן:  04545גוש: 
 .75, 77, 0 - 4, 0, 4חלקי חלקות:  04545גוש: 
 .77חלקי חלקות:  04540גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 50תכנון מחודש לקיבוץ כפר רופין והוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. הסדרת האזור הציבורי והגדרת מגרשים לשימושים 7

 ציבוריים וקהילתיים.
 בנייהאזור המגורים הקיים לתאי שטח ע"פ ה. חלוקת 0

 הקיימת בפועל.
דונם משמורת טבע, בהתאם  75-. שינוי ייעוד של כ4

 060( בתמ"מ 7)המחיל את הוראות תמ"א  7.4לס' 
 למגורים.

( לתוספת הראשונה 0)א()5. אישור תכנית ע"פ ס' 7
 לחוק התכנון והבנייה.

 .. הגדרת מתחמי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ0
. עריכת שינויים באזור המגורים החדש, הרחבתו 5

 והגדרת איזור מגורים נוסף בדרום מזרח היישוב.
יעודי קרקע של אזור מבני המשק ואזור י. שינוי פריסת 4

 התעסוקה.
. שמירה על שדרות עצים בוגרים )שדרות הפיקוסים( 7

 כצירים מרכזיים בליבת הקיבוץ.
 . הגדרת אזור לתיירות.0



7367 ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015 

הדרכים והשבילים בהתאם  הסדרת מערכת. 75
לחלוקה החדשה והגדרת מקומות חנייה נוספים 

 בשטח הקיבוץ.
. קביעת הנחיות לבנייה, לעיצוב אדריכלי ולשימור 77

 מבנים ושימור נופי )שדרת הפיקוסים, נחל אבוקה(.
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.70

 

ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
 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  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 7404550נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 57-5057000טלפון: 

עמק המעיינות,   בית שאן   בנייהועדה מקומית לתכנון ול
 57-5550705טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  עמק המעיינות, בית שאן

 בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':הודעה 
 22222 ג/

 נחל חרוד מזרח שינוי בהוראות התכנית שם התכנית:
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
   07447 מקומית מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 74404ג6  שינוי
 7תמא6  כפיפות
 60 ב6 47תמא6  כפיפות
 40תמא6  כפיפות
 64 ב6 47תמא6  כפיפות
 60 0תממ6  כפיפות
 00תמא6  כפיפות

 

 גושים וחלקות:
, 00700, 00707 ,00774, 05057גושים בשלמות: 

00750 ,00744 ,00777 ,00055 ,00047 ,00045 ,
00050. 

 .74, 00, 04חלקות במלואן:  05000גוש: 
 .0חלקות במלואן:  05007גוש: 

 .7 - 4, 0 - 0חלקות במלואן:  05000גוש: 
 .5חלקי חלקות:  05000גוש: 
 .0, 0חלקות במלואן:  05055גוש: 
 .4חלקי חלקות:  05055גוש: 
 .74, 75, 4, 7חלקות במלואן:  05057גוש: 
 .70 - 77, 5חלקי חלקות:  05057גוש: 
 .75חלקי חלקות:  05054גוש: 
 .77, 0 - 7חלקות במלואן:  05050גוש: 
 .4 - 5, 4 - 0חלקי חלקות:  05050גוש: 
 .70 - 74, 75, 0 - 4חלקות במלואן:  05054גוש: 
 .70 - 77, 0, 5חלקי חלקות:  05054גוש: 
 .47 ,45, 05 - 77, 75, 77חלקות במלואן:  00754 גוש:

 .05 - 00, 70, 74חלקי חלקות:  00754גוש: 
, 04 ,00, 05 -77, 75 -75, 7חלקות במלואן:  00750גוש: 

05 - 00. 
 .07, 07, 0חלקי חלקות:  00750גוש: 
 .77, 0 - 4חלקות במלואן:  00755גוש: 
 .70, 75, 5חלקי חלקות:  00755גוש: 
 .07 - 04, 07 - 70חלקות במלואן:  00704גוש: 
 .77 - 74חלקי חלקות:  00704גוש: 
, 44, 05 - 07, 05, 70 - 7חלקות במלואן:  00707גוש: 

74 - 05 ,00 ,07 ,07 - 00 ,57 ,54 - 57 ,55 - 54. 
 .50 ,57, 50חלקי חלקות:  00707גוש: 
 .75 - 77חלקות במלואן:  00757גוש: 
 .75 - 7ות: חלקי חלק 00757גוש: 
 .70, 0 - 7חלקי חלקות:  00754גוש: 
, 07 -70, 74 -75, 4 ,5, 7חלקות במלואן:  00747גוש: 

47 ,75 - 77 ,05 - 50 ,54 - 45 ,44, 47 ,44 ,75 ,75 ,
00 - 755 ,750 - 750 ,770 - 704 ,754 - 750 ,754 ,

740, 744 ,740 ,775 - 704 ,055 - 057 ,054 ,070 - 
074 ,044 ,040 ,044 ,040 ,070 ,077 ,075 ,077 ,
005 ,000 ,007 ,005 ,007 ,455 ,450 ,457 ,455. 

, 47 - 40, 45 ,00, 07, 0חלקי חלקות:  00747גוש: 
70 ,54, 57 ,55 ,47, 40 ,45 ,47, 40 ,77 ,755 ,000 ,

047 ,077 ,457 ,470 ,474 ,470 ,405. 
 .755, 700 -704, 705 -777חלקות במלואן:  00740גוש: 

 ,50, 70, 70 - 7, 4 ,0חלקות במלואן:  00747גוש: 
54 ,47. 

, 74, 77 ,74, 4, 0 ,7, 7חלקי חלקות:  00747גוש: 
57 ,57 - 55. 

, 47 - 07, 07 - 70, 75 - 4, 7חלקות במלואן:  00740גוש: 
707, 700 ,700 - 747. 

, 40, 05 - 00, 77 ,74, 0חלקי חלקות:  00740גוש: 
04, 07 ,774 ,774 ,770. 

, 47, 05, 77 ,74, 7, 0 ,7חלקות במלואן:  00740גוש: 
75 - 77 ,05, 07 ,57 ,754 - 750 ,744 ,740 ,777 ,

774, 777 ,777 ,705 ,707 ,057. 
, 707, 700, 777, 775, 44חלקי חלקות:  00740גוש: 
744 ,740 ,700 ,055 ,054. 
, 777 -750 ,754, 47 ,04חלקות במלואן:  00770גוש: 
770 ,700, 705. 
 .757חלקי חלקות:  00770גוש: 
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 .55, 77 ,74חלקות במלואן:  00770גוש: 
 .75, 75, 07, 4 - 7חלקי חלקות:  00770גוש: 
 .000, 070חלקי חלקות:  00705גוש: 
 .7חלקות במלואן:  00057גוש: 
, 40, 50 -54, 54 -57, 4 ,0חלקי חלקות:  00057גוש: 

44 ,40. 
 .44, 40 ,47חלקות במלואן:  00075גוש: 
 .47חלקי חלקות:  00075גוש: 
 .0חלקות במלואן:  00057גוש: 
 .70 ,77, 7 - 0חלקות במלואן:  00074גוש: 
 .77 ,74, 74חלקי חלקות:  00074גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספות הוראות והנחיות לצורך תפעול והגנה אקולוגית 

 וסביבתו על אזורים בתחום נחל חרוד המזרחי
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בכל הנוגע  74404שינוי הוראות תכנית מאושרת ג6 

לשימוש בדרכים )שאינן מכח מערכת הדרכים הארצית( 
שבילים וחניות ובכלל זה גם הסדרת הנלי סגירתם, 

 חסימתם או מניעת מעבר בהם. 
תוספת הוראות ליעודי הקרקע המאושרים בתכנית ג6 

ן מכח מערכת הדרכים הארצית( דרכים )שאינ 74404
 ושבילים, אזור חקלאי משולב בגופי מים, שביל הנחל

קביעות הוראה חדשה בנושא הגנה אקולוגית והוראות 
 ליצירת אזורים מוגנים במרחב הנחל

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5754ובילקוט הפרסומים  0065760577

 .0765760577 , בתאריך4475
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
, בית שאןעמק המעיינות,  בנייהמקומית לתכנון ול

 בנייהועדה מקומית לתכנון ול, 57-5550705טלפון: 
טלפון:  75055בית שאן  7בית שאן, ירושלים הבירה 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-5770777
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל העליון
ברמה  הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית

 20227 ג/ מפורטת מס':
 , רמות נפתלי22מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   05700 מקומית ברמה מפורטת מס': ג6
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 77470ג6  שינוי
 40תמא6  כפיפות
 60 0תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 54משק6 מגרש , יישוב: רמות נפתלי

 

 גושים וחלקות:
 .54חלקי חלקות:  74500גוש: 

 X: 778104קואורדינטה 
 Y: 251934קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ברמות נפתלי וחלוקת זכויות בנייה  54פיצול מגרש 

המאושרים במגרש בין המגרשים הנוצרים כתוצאה 
 מהפיצול.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בנייה. פיצול מגרש מאזור המגורים וחלוקת זכויות ה7

 המאושרים ללא תוספת זכויות בנייה.
. שינוי ייעוד למגרש המפוצל מאזור מגורים א' לאזור 0

 .7מגורים ב'
 . שינוי גודל שטח מגרש שמותר להקיים עליו בנין.4
 . שינוי קווי בנין.7

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 5005ובילקוט הפרסומים  0767760577

 .4567760577, בתאריך 7005עמוד 
 

אמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית ה
נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5057000טלפון:  7404550
הגליל העליון, ראש פינה  בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 57-5775444טלפון:  70755
תוחים בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  0272522277מס':
שכונת חיילים הסדרת חלוקת מגרשים  שם התכנית:

 ינוח ג'ת 
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –התשכ"ה , בנייהוה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל -מעלה הגליל בנייההמקומית לתכנון ול

גרסת:  5005474-000תכנית מפורטת מס':  מופקדת
 5 -תשריט  5 -הוראות 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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חה ניתן להוציא תכנית שמכו התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5777ג6  שינוי
 74077ג6  שינוי

 40תמא6  כפיפות
 60 0תממ6  כפיפות
 67 ב6 47תמא6  כפיפות
 607 0554מג6 מק6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 משחורריםשכונת חיילים , ג'ת-יישוב: ינוח

 X: 221800קואורדינטה 
 Y: 764350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .05, 70, 75חלקי חלקות: , מוסדר, 77470וש: ג

 

 מגרשים:
 5777בהתאם לתכנית  50

 74077בהתאם לתכנית ג6  755
 

 מטרת התכנית:
הסדר גבולות בין מגרש ביעוד מבנה ציבור )בית ספר( 

 לבין מגרשים ביעוד מגורים.
 הוספת יח"ד ותוספת אחוזי בנייה לשטח מגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד מבני ציבור )בית ספר(  למגורים.-
 קביעת התכליות המותרים לכל ייעוד.-
 קביעת הוראות הבנייה.-

 

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  55לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

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

 7404550נצרת עילית  00מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 57-5057000טלפון: 

ד.נ מעלה -מעלה הגליל בנייהועדה מקומית לתכנון ול
 57-0040500מעונה  טלפון:  הגליל,

 

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

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

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז צפון  בנייהלתכנון ול
 
 

 

  מחוז  דרום
 

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

 20 /220 /02 /7מס':
, שכונה ד', 02מסחר ברחוב אברהם אבינו  שם התכנית:

 באר שבע
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול

באר שבע מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
   45 7756 546 06מפורטת מס': 

איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 64 6775 654 0 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: באר שבע 

רח' אברהם אבינו,  -שטח התכנית נמצא בשכונה ד'
 באר שבע

 X: 180400קואורדינטה 
 Y: 575440קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .044חלקי חלקות:  47544גוש: 
 .47חלקי חלקות:  47570גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת שטח בנייה למבנה מסחרי ברח' אברהם אבינו 

, שכונה ד', ב"ש ע"י איחוד וחלוקת מגרשים, שינויים 07
 בזכויות, הנחיות והגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
( 755שינויים במגרש המיועד למסחר )תא שטח מס' 

 , שכ' ד', ב"ש על ידי : 07ברח' אברהם אבינו 
.  איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת הבעלים ע"י 7

 העברת חלק משטח ציבורי פתוח למסחר.
 .  שינוי ייעוד הקרקע מש.צ.פ למסחר.0
.  קביעת זכויות בנייה למסחר למטרה עיקרית בהיקף 4

 מ"ר. 047של 
.  קביעת זכויות בנייה למסחר למטרת שירות בהיקף 7

 מ"ר. 405של 
 .  קביעת קווי בניין.0
 .  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.5
 .  קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.4
 .  קביעת תקן חניה.7
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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 20לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייההמחוזית לתכנון ול תונים, למשרדי הועדהיבע

 טלפון:  77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400

באר  0באר שבע, בגין מנחם  בנייהמקומית לתכנון ול
 57-5754754טלפון:  ,שבע

 

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

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

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

22/ 02/ 202/ 2 
מוסקת בגז טבעי בלחץ נמוך  שם התכנית: תחנת כח

 מגוואט בקיבוץ חצרים 20ובקוגנרציה בהספק עד 
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול

בני שמעון מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
   7 7576 546 476': מפורטת מס

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 67 6775 654 4 שינוי

 00תמא6  כפיפות
 6 ת44תמא6  כפיפות
 40תמא6  כפיפות
 604 677 7תממ6  כפיפות
 60 67 א6 44תמא6  כפיפות
 67 ד6 75תמ6  כפיפות
 70תמא6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 : חצרים יישוב

 אזור מבני משק קיבוץ חצרים
 X: 173386קואורדינטה 
 Y: 572090קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 
 

 גושים וחלקות:
 .57, 00, 75חלקות: חלקי  75504767גוש: 
 .70חלקי חלקות:  75500460גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת תחנת כח מוסקת בגז טבעי בלחץ נמוך 

 מגה וואט.  05ובקוגנרציה בהספק נומינלי של עד 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. לקבוע שינוי ייעוד לחלק משטח למבני משק לשטח 7

 למתקן הנדסי.
 והפעלתה.  . קביעת תנאים להקמת תחנת כח0
 . קביעת הספק ייצור לתחנת הכח. 4
. קביעת תנאים והוראות לחיבור תחנת הכח לרשת 7

 החשמל.
. לקבוע תנאים והוראות לחיבור תחנת הכח לרשת 0

 החלוקה של הגז הטבעי.
. לקבוע הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה 5

 לתחנת הכח. 
 סביבתיים.. לקבוע הוראות למניעת ומזעור מפגעים 4
. לקבוע תנאים והוראות למעקב ובקרה על פעולות 7

 תחנת הכח.
. קביעה והצגת אופן הוצאת האנרגיה כחלק מתחום 0

 התכנית.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 20לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400

בני שמעון, בית קמה  בית קמה  בנייהמקומית לתכנון ול
 57-5004005טלפון:  70455

 

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

ות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנ
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 20 /227 /02 /72מס':

  – 202בית אריזה בחלקה חקלאית  שם התכנית:
 עין הבשור

לחוק התכנון  70לסעיף  נמסרת בזה הודעה, בהתאם
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
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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 20לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייההמחוזית לתכנון ול תונים, למשרדי הועדהיבע

 טלפון:  77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400

באר  0באר שבע, בגין מנחם  בנייהמקומית לתכנון ול
 57-5754754טלפון:  ,שבע

 

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

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

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

22/ 02/ 202/ 2 
מוסקת בגז טבעי בלחץ נמוך  שם התכנית: תחנת כח

 מגוואט בקיבוץ חצרים 20ובקוגנרציה בהספק עד 
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול

בני שמעון מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
   7 7576 546 476': מפורטת מס

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 67 6775 654 4 שינוי

 00תמא6  כפיפות
 6 ת44תמא6  כפיפות
 40תמא6  כפיפות
 604 677 7תממ6  כפיפות
 60 67 א6 44תמא6  כפיפות
 67 ד6 75תמ6  כפיפות
 70תמא6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 : חצרים יישוב

 אזור מבני משק קיבוץ חצרים
 X: 173386קואורדינטה 
 Y: 572090קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 
 

 גושים וחלקות:
 .57, 00, 75חלקות: חלקי  75504767גוש: 
 .70חלקי חלקות:  75500460גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת תחנת כח מוסקת בגז טבעי בלחץ נמוך 

 מגה וואט.  05ובקוגנרציה בהספק נומינלי של עד 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. לקבוע שינוי ייעוד לחלק משטח למבני משק לשטח 7

 למתקן הנדסי.
 והפעלתה.  . קביעת תנאים להקמת תחנת כח0
 . קביעת הספק ייצור לתחנת הכח. 4
. קביעת תנאים והוראות לחיבור תחנת הכח לרשת 7

 החשמל.
. לקבוע תנאים והוראות לחיבור תחנת הכח לרשת 0

 החלוקה של הגז הטבעי.
. לקבוע הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה 5

 לתחנת הכח. 
 סביבתיים.. לקבוע הוראות למניעת ומזעור מפגעים 4
. לקבוע תנאים והוראות למעקב ובקרה על פעולות 7

 תחנת הכח.
. קביעה והצגת אופן הוצאת האנרגיה כחלק מתחום 0

 התכנית.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 20לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400

בני שמעון, בית קמה  בית קמה  בנייהמקומית לתכנון ול
 57-5004005טלפון:  70455

 

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

ות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנ
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה

 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 20 /227 /02 /72מס':

  – 202בית אריזה בחלקה חקלאית  שם התכנית:
 עין הבשור

לחוק התכנון  70לסעיף  נמסרת בזה הודעה, בהתאם
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול

נגב מערבי מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
   75 0706 546 076מפורטת מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
הוציא תכנית שמכוחה ניתן ל התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 677 7תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין הבשור   

 ממזרח למושב
 בתחום מועצה אזורית אשכול

 X: 150150קואורדינטה 
 Y: 575550קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 בקו כחול רצוף כמסומן בתשריט

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות: , מוסדר, 755477גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית אריזה בחלקות ב' 

 של מושב עין הבשור. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קמת בית אריזה ודרך גישה . קביעת תא שטח לה7

 חקלאית.
. קביעת ייעוד קרקע מ"שטח ללא ייעוד" ל"מבני משק" 0

 ול"קרקע חקלאית" עם זיקת הנאה למעבר ברכב.
. קביעת שימושים, הנחיות זכויות ומגבלות בנייה 4

 בקרקע חקלאית.
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.7

 

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

.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  20לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשריבע
 טלפון:  77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400
 57-5747455: 'נגב מערבי, טל בנייהמקומית לתכנון ול

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 
 

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

 0 /227 /02 /72מס':
   57חקלאית בית אריזה בחלקה  שם התכנית:

 מושב עין הבשור
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול

נגב מערבי מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול
   0 0706 546 076מפורטת מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 60550 מק6 4 כפיפות
 677 7תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין הבשור   
 בכיוון מזרח למושב

 אשכולבתחום מועצה אזורית 
 X: 148700קואורדינטה 
 Y: 577350קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .7חלקי חלקות:  75547067גוש: 
 .75חלקי חלקות:  755470גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית אריזה בחלקות ב' 

 של מושב עין הבשור. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת תא שטח להקמת בית אריזה ודרך מוצעת. 7
. קביעת ייעוד קרקע מ"שטח ללא ייעוד" ל"מבני משק" 0

 ול"דרך מוצע".
. קביעת שימושים, הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה 4

 בקרקע חקלאית.   
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.     7

 

כנית, בימים ובשעות כל מעוניין רשאי לעיין בת
 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 20לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 
מה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסו

 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 טלפון:  77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400
 57-5747455: 'נגב מערבי, טל בנייהמקומית לתכנון ול
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כן  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

0227022272 
 חורה 2שכונה  22מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 7050-, התשכ"הבנייהוה

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
תכנית מפורטת  נגב מזרחי מופקדת בנייהלתכנון ול

 5 -תשריט  0 -גרסת: הוראות  5770005-500מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 607 במ6 4 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 75מגרש  5שכונה , יישוב: חורה
 X: 194714קואורדינטה 
 Y: 577544קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות: , מוסדר, 6755574 7גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 75תוספת יח"ד והגדלת זכויות בנייה למגרש מס' 

 בחורה. 5שכונה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
)אזור מגורים  75הגדלת אחוזי בנייה במגרש מס'  -7

 מ"ר לשטחים עיקריים  470מתוכם  755%-א'( ל
 מ"ר שטחי שירות. 707-ו

 .50%-הגדלת  תכסית מרבית ל -0
 קביעת התכליות והשימושים. -4
 קביעת התנאים למתן היתרי בנייה. -7
 יח"ד במגרש. 7ל  0תוספת יח"ד מ  -0

 

לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל מעוניין רשאי 
 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 20לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400
 57-5045055: 'נגב מזרחי, טל בנייהמקומית לתכנון ול

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 722 /02 /72מס':
 שם התכנית: אזור תעשיה חקלאית אשכול מרכז

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   040 546 076מפורטת מס': 
איחוד ו6או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית6בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 75משד6  שינוי
 75משד6  שינוי

 677 7תממ6  כפיפות
 677 7תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ק"מ מצפון למושב  עמיעוז ומשב ישע 0

 אזורית אשכולבתחום מועצה 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .755454גושים בחלקיות: 

 

 מוסדר:
 .40חלקות במלואן:  755457גוש: 
 .07, 07 - 00, 70חלקי חלקות:  755457גוש: 
 .74 - 75, 7 - 7חלקי חלקות:  755450גוש: 

 X: 142750קואורדינטה 
 Y: 575000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקמת מתחם תעשיה חקלאית אזורי עבור מפעלים 

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

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת ייעוד לתעשיה קלה ומלאכה, למסחר, 7

 למתקנים הנדסיים, לשצ"פ ודרכים. 
 דבר  איחוד,. חלוקת שטח התכנית וקביעת הוראות  ב0

 חלוקה ורישום מגרשים. 
 



7373 ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015 

בדבר התכליות, השימושים, קוי בנין, . קביעת הוראות 4
, הנחיות בינוי, בנייהמספר הקומות, שטחי ואחוזי ה

עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות 
לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי 

 בנייה. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5704ובילקוט הפרסומים  7765760577

 .5465760577, בתאריך 4457
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5054400טלפון:  77755
, 57-5747455: 'טלנגב מערבי,  בנייהול מקומית לתכנון

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:  נגב מערבי
הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת 

 2005 מפ/ /5מס':
 קיבוץ סופה מתקן פוטו וולטאי  התכנית:שם 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית תמ"א 
, בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת מס': 675ד756
לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך  7554 מפ6 46

4.4.0574. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 47משד6  שינוי
 6075 654 4 שינוי

 675 ד6 75תמא6  פירוט
 677 7תממ6  כפיפות
 6000 650 4 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: סופה.
 X 744055קואורדינטה 
 Y 047555קואורדינטה 

 של קיבוץ סופהבשטחים מבני משק 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות: , מוסדר, 755455גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 וולטאי בקיבוץ סופה.-הקמת מתקן פוטו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הנחיות מיוחדות ביעוד מבני משק להקמת • 

 מתקן פוטו וולטאי; 
 מאזור מבני משק ליעוד דרך מוצעת;  שינוי ייעוד• 

 שינוי ייעוד מדרך מוצעת לייעוד מבני משק; • 
 שינוי שטח פרטי פתוח לייעוד מעורב מבני משק; • 
וולטאי בהספק של -קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו• 

 מגוואט;  5-כ
 קביעת השימושים המותרים; • 
 קביעת הוראות בנייה; • 
 .השטח כולל תשתיות ושירותיםיתוח קביעת הוראות לפ• 
 קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות; • 
 קביעת השלבים והנחיות לביצוע; • 
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.• 

 

הודעה על אישור התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, 5477ובילקוט הפרסומים  7465060570

 .5465460570, בתאריך 0074עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה 
באר  7וולטאים, התקוה -להתנגדויות למיתקנים פוטו

. וכן במשרדי: ועדה 57-5054754טלפון:  77755שבע 
, 57-5747455: 'נגב מערבי, טל בנייהמקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
2/ 02/ 202/ 200 

 שם התכנית: פינוי מתחם שדה התעופה אילת
לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

במשרדי הועדה , כי 7050 –, התשכ"ה בנייהוה
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
מופקדת תכנית מתאר  אילת בנייההמקומית לתכנון ול

   750 7576 506 06: מקומית מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 674 6750 654 0 שינוי
 600 6777 654 0 שינוי
 670 6750 654 0 שינוי
 6707 654 0 שינוי
 674 6750 654 0 שינוי
 6757 650 0 שינוי
 64 6750 654 0 שינוי
 674 6757 650 0 שינוי
 605 6757 650 0 שינוי
 670 6757 650 0 שינוי
 607 6777 654 0 שינוי
 607 6757 650 0 שינוי
 64 6777 654 0 שינוי
 675 6757 650 0 שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אילת.
 X: 195750קואורדינטה 
 Y: 385850קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .05חלקי חלקות:  75555גוש: 
 .755, 05, 07חלקות במלואן:  75557גוש: 
 .704, 07, 00, 05חלקי חלקות:  75557גוש: 
 .54חלקות במלואן:  75550גוש: 
 .70חלקי חלקות:  75550גוש: 
 .5 - 0חלקות במלואן:  75575גוש: 
 .75, 0 ,7חלקי חלקות:  75575גוש: 
 .77 - 7חלקות במלואן:  75777גוש: 
 .0 ,7חלקות במלואן:  75770גוש: 
 .7חלקות במלואן:  75775גוש: 
 .77 - 70חלקי חלקות:  75700גוש: 
 .7 - 5, 7חלקות במלואן:  75770גוש: 
 .77 - 77חלקות במלואן:  75740גוש: 
 .70, 7, 7חלקי חלקות:  75740גוש: 
 .77, 7, 5חלקי חלקות:  75775גוש: 
 .7חלקות במלואן:  75777גוש: 
 .4 ,5, 7חלקי חלקות:  75777גוש: 

 .0חלקות במלואן:  75770וש: ג
 .7חלקי חלקות:  75770גוש: 
 .77 ,75, 4 - 7חלקות במלואן:  75775גוש: 
 .70חלקי חלקות:  75775גוש: 

 

 לא מוסדר:
 .7חלקות במלואן:  75770גוש: 
 .4חלקי חלקות:  75770גוש: 
 .7חלקי חלקות:  75554גוש: 
 .7חלקי חלקות:  75557גוש: 
 .7חלקות: חלקי  75550גוש: 

 

 מטרת התכנית:
פיתוח מתחם "נמל התעופה המתפנה" כמוקד עירוני 
לבילוי, נופש, פנאי, מסחר, מלונאות, אטרקציות 
תיירותיות ומגורים, תוך יצירת מדרחוב מסחרי פעיל 
בעל אופי תיירותי ושימת דגש על חיזוק והידוק הקשר 

ובין אזור  055בין חלקה של העיר שממערב לדרך מס' 
ת על ידי שינויים בייעודי התיירות בחוף הצפוני, כל זא

הקרקע, קביעת זכויות בנייה חדשות וקביעת הנחיות 
 בינוי. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעודי קרקע מאזור מרכז תחבורתי ואזור  א. 

מיוחד לתכנון עתידי לייעודי מגורים, מלונאות 
אטרקציות תיירותיות, מבנים ומוסדות ציבור, 

מתקנים הנדסיים  מסחר, דרכים, מסילת ברזל,
 ושטחים ציבוריים פתוחים.

 קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד. ב. 
קביעת הוראות בנייה לעניין פיתוח שטח התכנית  ג. 

עודי הקרקע יוהבינוי בו בהתאם לתשריט י
 והנספחים, בין השאר לגבי:

, מספר קומות, מספר בנייה. אופי הבינוי, שטחי ה7
 לון לכל מגרש.יחידות דיור ו6או חדרי מ

 . הנחיות לעיצוב אדריכלי.0
 . מאפייני הטיפול בשטחי התכנית שאינם מבונים.4

הרחבת דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות  ד. 
 וביטול דרכים מאושרות.

קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות  ה. 
רותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, יוש

 חשמל גז וכו'.
 קביעת שלביות לביצוע. ו. 
 קביעת הנחיות סביבתיות. ז. 

 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 20תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 ן: טלפו 77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400

אילת   7אילת, חטיבת הנגב  בנייהמקומית לתכנון ו
 .57-5454777טלפון: 

 
 

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

 2 /202 /02 /2מס':
 מתחם טרמוסינטקס מבוא אילת  שם התכנית:

לחוק התכנון  70בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
אילת מופקדת תכנית מפורטת  בנייההמקומית לתכנון ול

   0 7076 546 06מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 600 6757 650 0 שינוי
 6707 654 0 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אילת 

 דרום אזור תעשיה ישן , מבוא אילת
 כביש הערבה -רחוב חטיבת גולני 

 X: 195400קואורדינטה 
 Y: 385750קואורדינטה 
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 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .00 - 00חלקות במלואן:  75557גוש: 
 .704, 755, 04, 07 ,05, 70חלקי חלקות:  75557גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מתחם תיירות המכיל מלונאות, מסחר ומגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד :

 757תא שטח  א. 
שינוי ייעוד מאזור תיירות, למגורים עם חזית 

 מסחרית.
 מ"ר. 77,455קיים: שטח לאזור תיירות סה"כ 

 מוצע: מעל הכניסה הקובעת:
מ"ר ושטח שרות  7,475שטח עיקרי למגורים 

 מ"ר. 0,705מ"ר, סה"כ  7,745
 יח"ד לדונם. 05, בצפיפות של  755מס' יח"ד 

מ"ר,  740מ"ר ושרות  450עיקרי למסחר שטח 
 מ"ר. 055סה"כ 

 מתחת לכניסה הקובעת:
מ"ר ושטח שרות  0,555שטח שרות למגורים 

 מ"ר. 7,755למסחר 
 מ"ר. 74,005 בנייהסה"כ שטח ל

 057א שטח ת ב. 
 שינוי ייעוד מאזור תיירות למסחר ותיירות.

 מ"ר. 4,000קיים: שטח לאזור תיירות סה"כ 
 כניסה הקובעת:מוצע: מעל ה

מ"ר,  755מ"ר ושרות  0,070שטח עיקרי לתיירות 
 מ"ר. 5,440סה"כ 

 יח' לדונם. 05, בצפיפות של 775מס' יח' מלונאיות 
 מתחת לכניסה הקובעת:

מ"ר,  005מ"ר ושרות  7,700שטח עיקרי למסחר 
 מ"ר. 7,540סה"כ 

מ"ר,  405מ"ר ושרות  070שטח עיקרי לתיירות 
 מ"ר. 7,000סה"כ 

 מ"ר. 0,575ח שרות לחניון מקורה שט
 מ"ר. 70,700 בנייהסה"כ שטח ל

 

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

כנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי הת
 ימים 20לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

 טלפון:  77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400

אילת   7אילת, חטיבת הנגב  בנייהמקומית לתכנון ו
 57-5454777טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

0220200202  
 אילת 2שחמון רובע  222שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965-, התשכ"הבנייהוה

 4 -תשריט  0 -גרסת: הוראות  75750 57-550מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6774 מק6 0 שינוי
 6077 654 0 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 75יישוב: אילת רחוב: דפנה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .47חלקות במלואן:  75707גוש: 
 .770חלקי חלקות:  75707גוש: 

 X: 193670קואורדינטה 
 Y: 383585קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בנייה קיימת 

 באילת.  5בשחמון רובע  747ועתידית במגרש 
ללא שינוי  5.55-בתכנית זו מבוקשים: שינוי מפלס ה

בגובה האבסולוטי המרבי המותר עפ"י תכנית הבינוי 
 המאושרת, תוספת קומה מתחת למפלס הכניסה,

שינוי נקודתי  תוספת זכויות בנייה מעל ומתחת לקרקע,
 בקו בנין מעל לקרקע והגדרת קווי בנין תחתיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 775.5: שטח עיקרי מותר: בנייה(  שינוי זכויות ה7

 מ"ר )תוספת של  040.5מוצע: 
 מ"ר( 00.5

מ"ר  05.5שטח שירות מותר: 
 מ"ר לחניה 45.5+ 

 מ"ר  45.5מ"ר +   05.5מוצע:  
 שינוי(לחניה )ללא 

 (  שינוי מרווחי קווי בנייה:     0
שינוי קו בניין צדדי )שמאלי( 

 מעל לקרקע:
 מ' 0.5מאושר:                               

 מ' )נקודתי(  7.7 - 0.5מוצע:                               
 שינוי קו בנין לבריכת שחיה:                               
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 מ'  0.5מאושר:                               
 מ'  7.5מוצע:                               

 הגדרת קו בנין לחצר שקועה:                               
 מוצע: כמצוין בתשריט ובנספח 

 הבינוי  
 +45.55: מאושר עפ"י תכנית בינוי 5.55-(  שינוי מפלס ה4

 7.0של + )הגבהה 47.05מוצע: 
מ' ללא שינוי בגובה האבסולוטי 

 מ'( 47.05המרבי המותר )
 קומות מעל למפלס הכניסה  0מאושר: (  תוספת קומה: 7

 הקובעת
קומות מעל למפלס  0מוצע: 

מתחת למפלס  7הכניסה וקומה 
 הכניסה

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
התשעה, , 5007ובילקוט הפרסומים  5767060577

 .5767060577, בתאריך 7740עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 57-5054400טלפון: 
 טלפון:  'אילת 7אילת, חטיבת הנגב  בנייהו

בימים  , וכל המעוניין רשאי לעיין בה57-5454777
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אשדוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 22 /222 /02 /2מס':
 צפון אשדודמתחם מע''ר   2מגרש מס'  שם התכנית:

לחוק התכנון  70נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה 7050 –, התשכ"ה בנייהוה

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה  בנייההמחוזית לתכנון ול
אשדוד מופקדת תכנית  בנייההמקומית לתכנון ול

   07 7746 546 46מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:התרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 670 6774 654 4 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב הבנים, מע"ר צפון אשדוד 'יישוב: אשדוד
 X: 165948קואורדינטה 
 Y: 633560קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 
 

 גושים וחלקות:
 .70, 47, 47חלקי חלקות: , מוסדר, 0540גוש: 

 

 מטרת התכנית:
המיועד למגורים, מסחר  0שינויים בתא שטח מספר 

 בנייהומשרדים ע"י תוספת יח"ד, הגדלת שטח ה
 למשרדים ומסחר. בנייהלמגורים, הקטנת שטח ה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד לפי  770ל  55כמות יח"ד המותרות מ  .הגדלת7

 התמהיל הנ"ל.
מ"ר  7,055למגורים )עיקרי( מ  בנייה.הגדלת שטח ה0

 שטחי מרפסות. 5,455מ"ר +  77,555ל
 77,555למשרדים )עיקרי( מ  בנייה.הקטנת שטח ה4

 מ"ר שטחי מרפסות. 055מ"ר +  4,555מ"ר ל 
מ"ר ל  4455למסחר )עיקרי( מ  בנייה.הקטנת שטח ה7

 מ"ר 4055
ק.  0 -קומות ו 70 -.הוספת קומות מעל הקרקע מ0

 קומות וקומה למתקנים טכניים.  77 -טכניות ל
מ' יקטן קו  05.שינוי קו בניין צידי נקודתי כך שמגובה 5

 מ' למרפסות בלבד. 4מ' ל  0הבניין נקודתי מ 
 .05%ל  40%.הגדלת שטח תכסית מ 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 20לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  755סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 טלפון:  77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 57-5054400
 75אשדוד, הגדוד העברי  בנייהמקומית לתכנון ול

 57-7070457טלפון:  44755אשדוד 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית  בנייההתכנון וה
 .7070 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

0252000207  
ברח' סמבורסקי  252Aשם התכנית: מגורים במגרש 

 , שכ' רמות, באר שבע22שמואל 
לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מפורטת , בדבר אישור 1965-, התשכ"הבנייהוה
 70 - תשריט 05 -גרסת: הוראות  5747550-550מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 



7377 ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 67 65 במ6 0 שינוי
 64 65 במ6 0 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 70יישוב: באר שבע רחוב: סמבורסקי שמואל 

ברח' סמבורסקי  ,שטח התכנית נמצא בשכ' רמות
 שבע-, באר70שמואל 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .77חלקות במלואן:  47707גוש: 
 .007חלקי חלקות:  47707גוש: 

 X: 181314קואורדינטה 
 Y: 575643קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת היקפי בנייה במגרש מגורים )תא שטח( מס' 

A171 שכ' רמות, 70בורסקי שמואל הנמצא ברח' סמ ,
 באר שבע.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -מ"ר ל  745 -. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ7

 מ"ר. 700
 45מ"ר  07 -. הגדלת זכויות בנייה למטרת שירות מ0

 5מ"ר ומחסן  70מ"ר, ממ"ד  77מ"ר )סככת חניה 
 מ"ר(.

 .00%. קביעת תכסית מרבית בסך 4
מ' סביב  7.7הנחיות להקמת גדר בגובה עד . קביעת 7

 המגרש.
 . שינוי בינוי סטנדרטי.0
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.5
 . קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5770ובילקוט הפרסומים  7065060570

 .0065460577, בתאריך 5055
 

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנ
 77755באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 57-5054400טלפון: 
 טלפון:  ,באר שבע 0באר שבע, בגין מנחם  בנייהול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-5754754
 ם לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחי

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

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

22/ 02/ 222/ 2 
 חניון לילה פארק ירוחם שם התכנית:

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   4 7006 506 056מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 670 6754 650 05 שינוי
 6754 650 05 שינוי

 677 6754 650 05 כפיפות
 604 6754 650 05 כפיפות
 6050 במ6 05 כפיפות
 67 657 במ6 05 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בפארק האגם שבשטח הישוב ירוחם.

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות:  40540גוש: 

 X: 190800קואורדינטה 
 Y: 544200קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 670 6754 650 05בהתאם לתכנית  7,0

 

 מטרת התכנית:
 יצירת מסגרת תכנונית להקמת חניון לילה בפארק ירוחם.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. יצירת מסגרת תכנונית להקמת חניון לילה בפארק 7

 ירוחם עפ"י הנחיות תכנית האב.
. קביעת הנחיות לגבי הבינוי בשטח התכנית והנחיות 0

 פיתוח השטח, בהתאם למסמכי התכנית.  לגבי
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5744ובילקוט הפרסומים  0765460577

 .7065460577, בתאריך 5407
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 77755באר שבע  7 מחוז הדרום, התקוה בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 57-5054400טלפון: 
טלפון:  75005ירוחם  7ירוחם, בורנשטיין צבי  בנייהול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-5007045
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

22/ 02/ 200 
 שם התכנית: בריכות אידוי בעברונה חברת המלח

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   705 546 706מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות



ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015  7378

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 605 6757 650 0 שינוי
 6740 650 70 כפיפות
 04תמא6  כפיפות

 607 677 7תממ6  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עברונה בסמוך לעין

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .7 - 0חלקי חלקות:  40775גוש: 
 .0חלקות במלואן:  40704גוש: 
 .7חלקי חלקות:  40704גוש: 
 .0חלקות במלואן:  40707גוש: 
 .7חלקי חלקות:  40707גוש: 

 X: 199600קואורדינטה 
 Y: 393400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת בריכות אידוי הקיימות בעברונה לקרקע 

 חקלאית עם מתקנים הנדסיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי הקרקע המאושרים לקרקע י. שינוי מערך י7

חקלאית עם מתקנים הנדסיים לצורך בריכות אידוי 
 קיימות.

 . קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.0
 השטח.. קביעת הוראות לפיתוח 4
 . קביעת הוראות והנחיות לשמירה על איכות הסביבה.7

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 5070ובילקוט הפרסומים  0465060570

 .7565060570, בתאריך 4000עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  7 מחוז הדרום, התקוה בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5054400טלפון:  77755
 טלפון:  ,חבל אילות, אילות בנייהמקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 57-5400770
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 2020 מפ/ /22מס':
 וולטאי קיבוץ גלאוןשם התכנית: מתקן פוטו

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   7575 מפ6 406מפורטת מס': 
 
 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6007 650 5 שינוי

 675 ד6 75תמא6  פירוט
 40תמא6  כפיפות
 677 7תממ6  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: גלאון   .

 X 775,005קואורדינטה 
 Y 570,405קואורדינטה 

שטחים חקלאיים ממזרח לקיבוץ גלאון ומצפון לכביש 
404. 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .7, 7חלקי חלקות: , מוסדר, 47545גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מתקן פוטו וולטאי בשטחי קיבוץ גלאון.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 7להקמת מתקן בהספק של . יצירת מסגרת תכנונית 7

 מגה וואט לצורך הפקת חשמל בגלאון.
. שינוי ייעוד קרקע מ"קרקע חקלאית" ל"קרקע 0

 חקלאית ומתקנים הנדסיים".
. קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב בייעוד "קרקע 4

 חקלאית".
 . קביעת זכויות בנייה למבנים. 7
. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה, תנאים בהיתר 0

 נאים להפעלת המתקן. ות
 . קביעת שימושים ותכליות.5
 . קביעת הוראות לטיפול נופי.4
 . קביעת הוראות לפקיעת תוקף התכנית.7

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 5044ובילקוט הפרסומים  5067060577

 .0065760570, בתאריך 4547עמוד 
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5054400טלפון:  77755
, וכל 57-7055470יואב, טלפון:  בנייהמקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 
 
 
 
 



7379 ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015 

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

5/ 02/ 222/ 7 
 ערערה בנגב  22מגרש  2שם התכנית: שכונה 

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   0 4746 546 46מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6 א67 6474 654 4 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ערערה בנגב - 4שכונה  77מגרש 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .7חלקי חלקות: , לא מוסדר, 755577גוש: 

 X: 202925קואורדינטה 
 Y: 562575קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 6 א 67 6477 654 4בהתאם לתכנית  77

 

 מטרת התכנית:
מה שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קו

 77יח"ד במגרש  7 -ל 0 -שלישית והגדלת מס' יח"ד מ
 ערערה בנגב. - 4שכונה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  050-רביים במגרש לקביעת שטחי הבנייה המ -

למטרות  45.4-מ"ר למטרות עיקריות, ו 777.4)
 שירות(.

 .77יח"ד בתא שטח  7יח"ד, כך שסה"כ יהיו  0הוספת  -
 שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט. -
 הוספת קומה שלישית. -
 קביעת התכליות והשימושים. -
 קביעת הנחיות לתשתיות. -
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 5055ובילקוט הפרסומים  0065060574

 .0565460574, בתאריך 4440
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5054400טלפון:  77755
, 57-5045055נגב מזרחי, טל:  בנייהמקומית לתכנון ול

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:  נגב מזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

5/ 02/ 220/ 20 
 שגב שלום 205שם התכנית: מסגד במגרש 

לחוק התכנון  774נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

   05 0056 506 46מקומית מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6 א60504 מק6 4 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שלום   .-שלום רחוב: שגביישוב: שגב 

במרכז שגב שלום, לצד הרחוב הראשי בשכונה ח', מול 
 שכונה ג'.

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .00חלקי חלקות:  40440גוש: 
 .74חלקות במלואן:  40770גוש: 
 .7, 0חלקי חלקות:  40770גוש: 

 X: 184540קואורדינטה 
 Y: 567325קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 6005 650 4בהתאם לתכנית  554

 

 מטרת התכנית:
יצירת מגרש למבנים ומוסדות ציבור מתוך חלק ממגרש 
קיים שיעודו שצ"פ. יתרת השצ"פ תוקדש לגינה 

 ציבורית. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. שינויי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למבנים 

 ומוסדות ציבור. 
 ב. קביעת זכויות ומגבלות בנייה. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 5450ובילקוט הפרסומים  0465460577

 .0065060577, בתאריך 7550
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  7 מחוז הדרום, התקוה בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 57-5054400טלפון:  77755
, 57-5045055: 'נגב מזרחי, טל בנייהמקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 עלי פורטי
 מ"מ יו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז דרום בנייהתכנון ולל
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הודעה לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 45985-06-15

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנספה יוסף )יוסי( רוזנבאום,

והמבקשת: נעמי קסלר, מרח' הפלמ"ח 50א, ירושלים.

הודעה

המשפט  בית  אל  פנתה  הנ"ל,  המבקשת  כי  ידוע  להווי 
לענייני משפחה בירושלים ביום ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 

2015(, בבקשה להצהיר על מותו של הנספה הנ"ל.

יהודית שויגר, עו"ד    
באת כוח המבקשת    

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 40330-05-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  לנצ'נר  קונדיטוריה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-228451-4

מרח'  שניידר,  לב  עו"ד  ב"כ  ע"י  באבייב,  ארסן  והמבקש: 
אחד העם 27, קומה 3, תל–אביב-יפו.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.5.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2015 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.10.2015.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 2171-06-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  השקעות  יעקב  אוהל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-346776-1

עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובד  וורקו,  טספהון  והמבקש: 
דיסקאונט(,  )בית   132 משרד   ,17 סחרוב  מרח'  בן–חמו,  עמליה 

ראשון לציון.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
29.11.2015 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.11.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמליה בן–חמו, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 40110-05-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בינוב בע"מ, ח"פ 51-358835-0,

לב  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  יאסינסקי  אדוארד  והמבקשים: 
שניידר, מרח' אחד העם 27, קומה 3, תל–אביב-יפו.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.5.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.9.2015 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.8.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 58234-05-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת רכב מורנו בע"מ, ח"פ 51-352797-8, 
מרח' הסולל 3, חולון 58853,

מסארווה  עו"ד  ב"כ  ע"י  סמעאן,  אבו  חאלד  והמבקש: 
האשם ו/או עו"ד מוחמד סואלחה, ת"ד 792, באקה אלגרבייה 

30100, טל' 04-6767628, פקס' 04-6355583.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.5.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.10.2015 בשעה 8.30.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

האשם מסארווה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 407050-06-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מעלה צפת בע"מ, ח"פ 51-217524-1,

בע"מ. השקעות  אד-מרי   .2 לוי.  אדמונד   .1  והמבקשים: 
לוי, ע"י ב"כ עו"ד שאול  3. עידן גל - השקעות בע"מ. 4. אילן 
ו/או  דיקלה פרץ  ו/או  יונה מאיר  ו/או  ו/או שי פיאדה  קוטלר 
דין,  עורכי  קוטלר, משרד  מורן שבו, משאול  ו/או  דוד  בן  משה 
רח' ויצמן 2, תל אביב 64239, טל' 03-6935644, פקס' 03-6955565.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.10.2015 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 24.6.2015.

התנגדויות יוגשו לא יאוחר מ–14 ימים לפני מועד הדיון; 
התנגדויות שלא יוגשו במועד, עשוי בית המשפט שלא לשמען.

 דיקלה פרץ, עו"ד    שאול קוטלר, עו"ד
                                              באי כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 31417-03-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת רדיו מיק בע"מ,

רח'  ויסאם,  דלאשה  עו"ד  אצל  עפאן,  אחמד  והמבקש: 
הגליל 52, טבריה 14100.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.10.2015 בשעה 13.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
 במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 1.10.2015.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.10.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אחמד עפאן, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 47673-06-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  תקשורת  גאלופ  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-460559-1

והמבקשים: יקטרינה פנחסוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד שניאור 
קטשוילי, מרח' ז'בוטינסקי 8, קרית מלאכי 830355.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.9.2015 בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שניאור קטשוילי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

חזק ביתך יזמות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-469256-5(

)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   ,7.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים 

סרגוסי, מרח' לינקולן 22, ירושלים, 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.
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ש.ל. עומר שרותי בניה ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-272241-4(

)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   ,28.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 
טל'  רחובות,   ,1 קומה   ,1 רח' המדע  פריד,  רונן  עו"ד   עבד, אצל 

08-9477080, 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.

 ,29.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שלמה עבד, מפרק

וולנס ישראל - שוש קזז בע"מ
)ח"פ 51-443475-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה 
 ,054-7390777 טל'  לציון,  ראשון   ,25/45 החלמונית  מרח'  קזז, 

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.

 ,18.10.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שושנה קזז, מפרקת

אריבוס בע"מ
)ח"פ 51-513915-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

 ,10.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מרים סרגוסי, מפרקת

כיסופים - להגיע רגוע בע"מ
)ח"פ 51-385057-8(

)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   ,25.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 
רביבו, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 

08-9477080, 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.

 ,25.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אליהו רביבו, מפרק

וויבקס פתרונות אינטרנט מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-357517-4(

)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   ,28.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 
טל' רחובות,   ,1 קומה   ,1 רח' המדע  פריד,  רונן  עו"ד   עבד, אצל 

08-9477080, 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.

 ,29.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שלמה עבד, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.10.2015, 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, הגן הטכנולוגי מלחה, קומה 10, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניסים כהן, מפרק

ביורום בע"מ
)ח"פ 51-303940-4(

)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   ,30.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אסף י' טייבר, מרח' קהילת ונציה 6א, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אסף י' טייבר, עו"ד, מפרק

רמיוניקס בע"מ
)ח"פ 51-437107-9(

)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   ,25.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך 

שחורי, 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.

 1.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן, רח' יגאל אלון 
98, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך שחורי, מפרק

התקבלה   ,23.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביתר 

שורש, מרח' רוטשילד 63, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.10.2015, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אביתר שורש, מפרק

אינטרנישיונל סיטיס רפזנטיישן )אסר( בע"מ
)ח"פ 51-117132-4(

)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   ,23.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 עו"ד אהוד עובדיה, מרח' כינרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, בני ברק, טל'

 03-6240300, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.10.2015, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אהוד עובדיה, עו"ד, מפרק

ניסים כהן שיווק )2011( בע"מ
)ח"פ 51-470351-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים 
כהן, מרח' שיר לשלמה 24, ירושלים, טל' 052-2600202, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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התקבלה   ,29.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את דקל  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

אילת, מרח' יוסף אליהו 4, תל אביב, 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.

 ,1.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דקל אילת, מפרקת

ניסים דדוש הובלות בע"מ
)ח"פ 51-455899-8(

)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   ,24.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילון 
כספי, מרח' שלום עליכם 1, הוד השרון, טל' 09-7405803, 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.

 ,1.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אילון כספי, מפרק

ספורטג'ובז בע"מ
)ח"פ 51-475621-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי 
שטימלר, מרח' שץ 2, קומה 4, דירה 9, תל אביב, טל' 052-6997289, 

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.

פרה פיפל בע"מ
)ח"פ 51-383933-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
חובב ביטון, מרח' קהילת ציון 3, עפולה 18301, טל' 04-6491010, 

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.

 ,1.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חובב ביטון, עו"ד, מפרק

נ.א.ג. ראובן בע"מ
)ח"פ 51-437459-4(

)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   ,23.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן 
חיים יומטוביאן, מרח' אנצו סירני 14, נתניה, טל' 050-5683360, 

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.

 ,1.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרד המפרק, רח' לוינסקי 27, תל אביב- יפו, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
ראובן חיים יומטוביאן, מפרק

להלה אדום הפקות )2004(
)ח"פ 51-356888-1(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.5.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, ת"ד 5805, 

הרצליה 46157, 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.

טל מייק, עו"ד, מפרק

וולרד ג'ייט לינקס בע"מ
)ח"פ 51-299032-6(

)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 22.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, ת"ד 5805, 

הרצליה 46157, 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.

טל מייק, עו"ד, מפרק

לרזות ולהינות בע"מ
)ח"פ 51-435037-0(

)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 7.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעד שחם, מרח' 

פל- ים 2, 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.

אליעד שחם, עו"ד, מפרק

הסעות נתניה ע.ע. )1991( בע"מ
)ח"פ 51-157360-2(

)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 17.6.2015, התקבלה החלטה 

 ,1.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
רועי שטימלר, מפרק

סינרג'י יוניברסל בע"מ
)ח"פ 51-370261-3(

)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   ,30.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

איתן לביא, מרח' לינקולן 20, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.30 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן לביא, עו"ד, מפרק

פרסום אונסקרין בע"מ
)ח"פ 51-405998-9(

)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 1.3.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיא בן משה, מרח' אגוז 

64, קרית ביאליק, 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.

שגיא בן משה, מפרק

פליקאן )אריזות( בע"מ
)ח"פ 51-253667-3(

)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 
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אמ.די.אמ. ייבוא משקאות בע"מ
)ח"פ 51-444236-7(

)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 22.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא פן, מרח' המנופים 8, 
למפרק   ,09-9568990 טל'   ,46733 פיתוח  הרצליה   ,12194 ת"ד 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 פן, מפרק

ספיר טביב אירועים ושרותי קייטרינג 2009 בע"מ
)ח"פ 51-424349-2(

)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 22.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

בבית שלי בע"מ
)ח"פ 51-180767-9(

)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 23.6.2015, התקבלה החלטה 
עם  מרח'  רויזמן,  אלכס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים, 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.

אלכס רויזמן, מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סנדרה אטלין, מרח' 
טל'  נתניה,  פולג,  התעשייה  אזור  אדר,  בית   ,7 ישראל  גיבורי 

09-8357555, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

סנדרה אטלין, עו"ד, מפרקת

ג.ס.ס קומיוניקיישן בע"מ
)ח"פ 51-460284-6(

)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 21.6.2015, התקבלה החלטה 
ו/או  גרנית,  עו"ד אפרת  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
 ,)2 התאומים  )מגדלי   35 ז'בוטינסקי  מרח'  לנדאו,  ליאור  עו"ד 

רמת גן, למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

אפרת גרנית, עו"ד, מפרקת

פנטלוג ישראל בע"מ
)ח"פ 51-446719-0(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2015, התקבלה 
אריאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
דין,  עורכי  פולק,  קרן-  אברמוביץ,  רוזנברג,  ממשרד  רוזנברג, 
מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 17, תל אביב 67021, טל' 
 ,ari@rosak-law.com :03-6081451, פקס' 03-6081452, דוא"ל

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

אריאל רוזנברג, עו"ד, מפרק
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אלון מהנדסים את אדיר בע"מ
)ח"פ 51-380133-2(

)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 25.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז הלל, מרח' אחד 

העם 28, תל אביב 65141, טל' 03-5250007 , למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

ארז הלל, עו"ד, מפרק

קלירליקס בע"מ
)ח"פ 51-481041-5(

)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 28.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עודד זקס, מרח' כנפי 
נשרים 3, ירושלים, טל' 02-6522020, פקס' 02-6517721, דוא"ל: 

oded@zacks.co.il, 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.

עודד זקס, רו"ח, מפרק

אקווה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-408675-0(

)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 6.7.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  דובב,  אשר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 4, 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.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

א.ל.ת. אינפיניטי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-278873-8(

)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 23.6.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  הס,  יצהר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אחוזה 105, רעננה, 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.

יצהר הס, עו"ד, מפרק

יובי לבס בע"מ
)ח"פ 51-487594-7(

)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 24.6.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  רואש,  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 
דרך ששת הימים 28, בני ברק, טל' 03-5773300, 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.

אריה רואש, עו"ד, מפרק

צפון אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-149824-8(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.6.2015, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ושות'-  רותם  קונפורטי,  שנהב,  ממשרד  רוז-דוד,  נופר  עו"ד 

סניף צפון, קיבוץ שמיר, ד.נ.ג.ע. 1213500, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

נופר רוז-דוד, עו"ד, מפרקת
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רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,15.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אבא הלל 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנוך וינדרבוים, עו"ד, מפרק

א.ב.ר.ב תעשיות אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-277237-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,15.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' דרך ויסגל מאיר 2, פארק המדע, רחובות, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלדר פרץ, עו"ד, מפרק

נאנו - סטלייטס בע"מ
)ח"פ 51-395891-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
זיסמן, אהרוני,  10.00, במשרדי  16.8.2015, בשעה  ביום  תתכנס 
לשם  אביב,  תל   ,45-41 רוטשילד  רח'  דין,  עורכי  ושות'  גייר 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

רז יצחקי טמיר, מפרק

יוגייד בע"מ
)ח"פ 51-444927-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.8.2015, בשעה 10.30, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,94 יהודה  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונית קרירי, מפרקת

מוסך השלושה - חדרה בע"מ
)ח"פ 51-077373-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

אנ.אמ.אס. יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-484935-5(

)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 29.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר סלע, מרח' הכפר 9, קרית 

אונו, 5552505, למפרק החברה.

ניר סלע, מפרק

טויסף מוצרי מזון בע"מ
)ח"פ 51-323572-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.7.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף דבח, מרח' רקנטי 14, 

תל אביב, למפרק החברה.

יוסף דבח, מפרק

אסטיל בע"מ
)ח"פ 51-161402-6(

)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 10.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל בורשטיין, מרח' מאיר 

יערי 14, תל אביב, למפרק החברה.

מיכאל בורשטיין, מפרק

גרוויטי פתרונות מחשוב בע"מ
)ח"פ 51-255057-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,9.6.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל בורשטיין, מרח' מאיר 

יערי 14, תל אביב, למפרק החברה.

מיכאל בורשטיין, מפרק

חן שירותי קנינות בע"מ
)ח"פ 51-143451-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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רדר ש.ה. אסטרגיות בע"מ
)ח"פ 51-436043-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2015, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' התומר 
15, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל בר און, מפרק

סוקסס בע"מ
)ח"פ 51-364754-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מנחם  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.8.2015 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,11 בגין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן שטיינברג, עו"ד, מפרק

א.א.פ.י. השקעות ופיתוח )1993( בע"מ
)ח"פ 51-190327-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מנחם  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,30.8.2015 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,11 בגין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן שטיינברג, עו"ד, מפרק

א.ל.ל.י החזקות בע"מ
)ח"פ 51-332486-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' השמורה 
7, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי בן משה, מפרק

רח'  המפרקת,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,16.8.2015 ביום  תתכנס 
הרברט סמואל 36, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת גולוד-קופרברג, עו"ד, מפרקת

דליבר מי בע"מ
)ח"פ 51-286794-6(

)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 25.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבריאל ספרן, מרח' 
למפרק   ,03-6134401 טל'   ,52506 גן  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא 

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.

גבריאל ספרן, עו"ד, מפרק

דליבר מי בע"מ
)ח"פ 51-286794-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
נחושתן,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,25.8.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ספרן, שרף, יפה ושות', רח' אבא הלל 12, קומה 10, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

גבריאל ספרן, עו"ד, מפרק

מידל גלובל טרייד בע"מ
)ח"פ 51-377597-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.8.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
החורטים 8, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנינית דנקנר, עו"ד, מפרקת
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מדיה - נע בע"מ
)ח"פ 51-305067-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,10.00 1.9.2015, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,4 קומה   ,15 מסלאויטה  האחים 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מאיה בית–און, מפרקת

מיזוג ארקיע סניף הבורסה ר"ג בע"מ
)ח"פ 51-289351-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הלסינקי 
16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל שחם, עו"ד, מפרק

אס.אמ.די.נבון רן בע"מ
)ח"פ 51-190473-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התעשייה 16, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב שטרן, מפרק

אשאם אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-386363-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תובל  רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,5.9.2015 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  30, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב צישלביץ, מפרק

יד - חנה בע"מ
)ח"פ 51-175218-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2015, בשעה 16.00, במשרד עוה"ד אסנת נווה 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  שרבט,  בית   ,4 קויפמן  רח'  ושות', 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דב שמעוני, מפרק

עתודות שירותי כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-389658-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' צבי שור 
25, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוריס חמו, מפרק

מבנה עלית עבודות בנייה ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-274763-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הרצל 93, 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן חמו, מפרק

רוטר שגיא השקעות בע"מ
)ח"פ 51-432119-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
11.00, אצל המפרק, רח' דובנוב  1.9.2015, בשעה  תתכנס ביום 
20, תל אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל רוטר, מפרק
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חליל ח'לאילה דלקים שיווק )2011( בע"מ
)ח"פ 51-466521-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2015, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' חטין 
1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

חמסה - חוצות בע"מ
)ח"פ 51-308173-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2015, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' חטין 
1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

מיקרו ציפויים בע"מ
)ח"פ 51-223265-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2015, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח חטין 
1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

סיני מיד לפה הקריון )2000( בע"מ
)ח"פ 51-288919-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2015, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' חטין 
1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

פנינת בקה בע"מ
)ח"פ 51-253674-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 6.9.2015, בשעה 10.00, במשרד עוה"ד גרשון 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ישי,  רמת  הצפצפה,  רח'  הורוביץ, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמרי ארבל, מפרק

מרוול פארמה בע"מ
)ח"פ 51-489658-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
11.00, במשרד עוה"ד אפשטיין,  7.9.2015, בשעה  ביום  תתכנס 
לשם  אביב,  תל   ,111 ארלוזורוב  רח'   ,)ERMׂׂ( מעוז  רוזנבלום, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אולג ברודט, עו"ד, מפרק

אפרוקסימץ' בע"מ
)ח"פ 51-293228-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.9.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אבא הלל 
סילבר 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף הראל, עו"ד, מפרק

נונסטופ ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-302624-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,9.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יורו- פארק, בניין ספרד, קומה 4, אזור תעשייה יקום )אצל הוט 
- מערכות תקשורת בע"מ(, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי גור אריה, עו"ד, מפרק
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ישראטאר חברה לבנייה בע"מ
)ח"פ 51-160702-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
10.00, במשרדי  31.8.2015, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס  החברה 

שבלת ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב.

מפרק  ובחירת  החברה  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
לחברה מטעם הנושים.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד  
                                                  בא כוח החברה

פריסים בע"מ
)ח"פ 51-447969-0(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
בעלי  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.8.2015, בשעה 12.00, 
15א,  פלי"ם  רח'  כוח החברה,  בחדר הישיבות של משרד בא 

בניין המפרש, קומה 25, ת"ד 353, חיפה, טל' 077-5444720.

מפרק  ובחירת  החברה  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
לחברה מטעם בעלי המניות.

יגיל מרון, עו"ד  
בא כוח החברה

תמר עץ מלא בע"מ
)ח"פ 51-440651-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

של  מיוחדת  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.6.2015, בבאר שבע בנוכחות 
טל יצחק, המחזיק ב–100% ממניות החברה ולאחר שבעלי כל 
 21 של  מראש  הודעה  מסירת  על  מוותרים  בחברה  המניות 
מיוחדת  החלטה  התקבלה  הכללית,  האסיפה  לכינוס  ימים 

בדבר פירוק החברה מרצון ומינוי טל יצחק למפרק החברה.

טל יצחק, מפרק  

בוגרי תנועת המחנות העולים 
)ע"ר 58-016300-4(

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 25.5.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את יעקב אלדר, מרח' היסמין 1, רמת אפעל, טל' 

054-4694000, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יעקב אלדר, מפרק

משאבות משגב בע"מ
)ח"פ 51-260991-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2015, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' חטין 
1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

נגרית מ.ג'. עטאללה בע"מ
)ח"פ 51-158195-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שפרעם  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.9.2015 ביום  תתכנס 
20200, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מופיד עטאללה, מפרק

קו - אב הנדסה ובינוי בע"מ
)ח"פ 51-243163-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,10.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קרן היסוד 65, קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אביגדור, מפרק

קבוצת הראל אחזקות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-357525-8(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.8.2015, בשעה 11.00, במשרד עו"ד אריה 

לב גנדלמן, רח' היצירה 29, קומה 4, רמת גן.

פרעון(  כושר  הצהרת  )בלא  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
ומינוי מפרק.

חוה פרידמן שפירא, דירקטור  



7393 ילקוט הפרסומים 7075, כ"ו בתמוז התשע"ה, 13.7.2015 

ש.ר. סופר התזה בע"מ
)ח"פ 51-451578-2(

הודעה על ביטול החלטה על פירוק מרצון

המניין  מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 ,4.6.2015 ביום  כהלכה  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של 
החברה  פירוק  על  קודמת  החלטה  לבטל  החלטה  התקבלה 

ומינוי מפרק.
ששון ראז, מפרק  

לה קיאל הפקות אירועים בע"מ
)ח"פ 51-401352-3(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל, 
שהתכנסה ביום 22.6.2015, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל 
מינויה של  את  ולהסיר  מרצון,  פירוק החברה  את ההליך של 

המפרקת, עו"ד רחל רייפר פלח.
רחל רייפר פלח, עו"ד  
                                             באת כוח החברה

א.מ. דור עבודות בנין בע"מ
)ח"פ 51-204445-4(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזאת  ניתנת 
המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.5.2015, התקבלה החלטה 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 

את מינויו של המפרקת.
רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

ר.ה.צ משרדים
)ש"מ 55-026093-9(

הודעה על שינויים בשותפות המוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בשותפות הנ"ל,  השותפויות 
 RH–השותף המוגבל אריק )ריקי( רוטנר, העביר את זכויותיו ל

Tower LLC, אשר יהיה שותף מוגבל בשותפות.
שמואל נרקיס, מורשה חתימה בשותפות

רוח שקמה - אנלייט שותפות מוגבלת
)ש"מ 55-025090-6(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
אוירם  חברת  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
בשותפות,  מוגבל  כשותף  הצטרפה   ,51-047082-6 ח"פ  בע"מ, 
מתחדשת  אנרגיה  אנלייט  הקיים  המוגבל  השותף  על  נוסף 

בע"מ, ח"פ 52-004114-6.
שלומית לוי, עו"ד
באת כוח השותפות

העמותה למען האסירים הפלסטיניים 
)ע"ר 58-047247-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.6.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
ת"ד   ,18 אביגדור  בן  מרח'  לסקי,  גבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

57092, תל אביב 61570, טל' 03-6243215, 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.

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

גבי לסקי, עו"ד, מפרקת

גורמים. קום בע"מ 
)ע"ר 58-520528-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 321 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי ביום 30.6.2015, בעלי המניות 
של החברה קיבלו החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

ניר דרמר למפרק החברה.

מרכז  לכתובת:  לחברה  לפנות  מתבקשים  החברה  נושי 
קלינהנדלר,  גרוס,  אצל  אביב,  תל  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי 
חודק, הלוי, גרינברג ושות', לידי עו"ד ניר דגן, בתוך 14 ימים 
החוב  סכום  בציון  חוב  בתביעת  זו  הודעה  פרסום  ממועד 

וביסוסו.
ניר דרמר, מפרק

סלטקס טקסטיל )1994( בע"מ
)ח"פ 51-201276-6(

הודעה בדבר ביטול הליך פירוק מרצון והסרת מינוי 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 22.6.2015, התקבלה החלטה 
של  מינויו  את  ולהסיר  מרצון  החברה  פירוק  הליך  את  לבטל 

מפרק החברה עו"ד יעקב הבר, מרח' השיטה 42, ראש פינה.

יעקב הבר, עו"ד  
                                                  בא כוח החברה

הלל סלי ובנו )ה.ג.ר. 1998( בע"מ
)ח"פ 51-271127-6(

הודעה על ביטול החלטה על פירוק מרצון

המניין  מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 ,17.6.2015 ביום  של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה כהלכה 
על   ,)17.8.2014 )מיום  קודמת  החלטה  לבטל  החלטה  התקבלה 

פירוק החברה ומינוי מפרק.
ששי לוי, עו"ד, רו"ח, מפרק  
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סוג הדיבידנד: נושים בדין רגיל.

אחוז הדיבידנד: כ–13% מתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמן.

נעם אפשטיין, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיקים:

פש"ר 53181-01-12 בעניין החייב אלכסנדר פורמנוב

פש"ר 50651-02-12 בעניין החייבת אלנה פורמנוב

ידי הנאמן לנכסי החייב והמנהל  ניתנת בזה הודעה, על 
וסופי  ראשון  דיבידנד  חלוקת  בדבר  החייבת,  לנכסי  המיוחד 
לכל נושי החייבים שהגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם 

אושרו:

 - רגילים  נושים  בדין קדימה - 100%.  נושים  סוג הדיבידנד: 
כ–61%.

הדיבידנד יחולק בחלוף 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו 
ובכפוף לכל דין.

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבים 
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבים ו/או 

מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל.

רמי קוגן, עו"ד
נאמן ומנהל מיוחד

הודעה על כוונה לחלוקת דיבידנד

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פש"ר 25891-01-12

שם החייב: יצחק בנאי.

פקס'   ,03-6935644 טל'  קוטלר,  שאול  עו"ד  ומענו:  הנאמן  שם 
03-6955565 )לפנות לעו"ד משה בן דוד(

אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בית  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
אישר לנאמן בהחלטתו מיום 9.6.2015, במסגרת פש"ר -25891

01-12, לבצע חלוקת דיבידנד ראשון לנושי החייב בתיק זה.

שאושרו  החוב  הוכחות  ברשימת  נכלל  אינו  אשר  נושה 
ולא יודיע על רצונו להשתתף בחלוקה כאמור, בתוך 30 ימים 

מפרסום הודעה זו, לא תישמע טענתו.

פרטים בדבר הוכחות חוב שאושרו ניתן לקבל ישירות אצל 
הנאמן, לפי הפרטים הנ"ל.

שאול קוטלר, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים 

בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק פש"ר 29149-11-14

שם החייב: איילאו אסנקאו.

שם הנאמן ומענו: עו"ד דוד הרשקוביץ, מרח' העמל 10, פארק אפק.

סוג הדיבידנד: נושים בדין קדימה ונושים בדין רגיל.

אחוז הדיבידנד: 60% דיבידנד לנושים בדין רגיל

דוד הרשקוביץ, עו"ד, נאמן

לילך שותפות מוגבלת
)ש"מ 55-001878-2(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, על שינוי מעמדו של 
קיבוץ יסעור, אגודה שיתופית מס' 57-000677-5, משותף כללי 

לשותף מוגבל מיום 1.7.2015.
גלעד אוברמן, עו"ד
בא כוח השותפות

עיזבון המנוח שלום נגר 
הודעה בדבר הזמנה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
שמואל  עו"ד  הנ"ל,  המנוח  עיזבון  מנהל  כי  התשכ"ה-1965, 
צברי, מרח' ההסתדרות 28, מגדל פלינר, פתח תקוה, עו"ד עטרה 
שיינברגר, מדרך בן גוריון 32, רמת גן, ועו"ד מנשה יהודה משה, 
מדרך מנחם בגין 37, תל אביב, מזמינים בזה את נושי העיזבון 
שלושה  בתוך  וזאת  בכתב  תביעותיהם  את  להם  להודיע 

חודשים מיום פרסום הודעה זו לפי הכתובות הנ"ל.

שמואל צברי, עו"ד     עטרה שיינברגר, עו"ד       מנשה יהודה משה, עו"ד

ן ו ב ז י ע י  ל ה נ מ

עיזבון המנוח אברהם אשבל
הודעה בדבר הזמנה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
שמואל  עו"ד  הנ"ל,  המנוח  עיזבון  מנהל  כי  התשכ"ה-1965, 
צברי, מרח' ההסתדרות 26, מגדל פלינר, פתח תקוה, מזמין בזה 
את נושי העיזבון להודיע לו את תביעותיהם בכתב וזאת בתוך 

שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ"ל.

שמואל צברי, עו"ד
              מנהל עיזבון

עיזבון המנוחה חוסון נגר 
הודעה בדבר הזמנה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
שמואל  עו"ד  הנ"ל,  המנוח  עיזבון  מנהל  כי  התשכ"ה-1965, 
צברי, מרח' ההסתדרות 26, מגדל פלינר, פתח תקוה, מזמין בזה 
את נושי העיזבון להודיע לו את תביעותיהם בכתב וזאת בתוך 

שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ"ל.

שמואל צברי, עו"ד
             מנהל עיזבון

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי 

בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 4154-01-13

שם החייב: מירב אלחיאני.

שם הנאמן ומענו: עו"ד נעם אפשטיין, רח' בן גוריון 63, ת"ד 5552, 
קרית ביאליק.




